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RESUMO 

 

Em abril de 2010, o bairro Viçoso Jardim, periferia de Niterói/RJ, assistiu a uma 

tragédia que, infelizmente, compõe um conjunto inumerável de acontecimentos da 

mesma natureza que se repetem ano após ano, em todo o estado. Devido às fortes 

chuvas do mês de abril, o Morro do Bumba desmoronou, arrastando mais de 50 

barracos e deixando centenas de desalojados que, por falta de moradia, foram dirigidos 

a abrigos provisórios com baixa infraestrutura, à espera de uma política pública de 

habitação. O desastre foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação, tendo o 

desmoronamento da encosta do bumba sido noticiado até mesmo internacionalmente. 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o processo de segregação socioespacial 

produzido pelo Estado a partir da tragédia ocorrida no Morro do Bumba. Na medida do 

possível, buscamos saber quais foram os caminhos percorridos pelas vítimas do desastre 

depois de terem sido realocadas em abrigos provisórios, passando pelo Aluguel Social 

e, por fim, pelo processo de entrega das moradias no conjunto habitacional Zilda Arns.  

Na primeira parte, fizemos um rápido histórico do surgimento das favelas no Rio de 

Janeiro e em Niterói. Na segunda parte, discutimos a relação da favela com a cidade. Na 

terceira parte, elaboramos um relato do que foi a tragédia do Morro do Bumba, 

analisando a ação do Estado em relação a este episódio. Nossa pesquisa teve como fonte 

de informação o relato dos moradores do Conjunto Habitacional Zilda Arns. Para 

complementar as informações, também lançamos mão de pesquisas em jornais, 

trabalhos acadêmicos e sites. As entrevistas com os moradores foram apoiadas em um 

roteiro previamente estruturado junto com a orientadora Joana, o qual, contudo, não foi 



   

revelado aos entrevistados. Optamos por deixar que falassem livremente sobre a 

tragédia, sobre a ação do Estado e também sobre as suas mobilizações sociais até que 

conseguissem um novo local de moradia. Tal formato deixou nossos entrevistados mais 

à vontade, tendo em vista que estes moradores não só continuam sob efeito do trauma 

que os acometeu, mas ainda vivem de forma precária. 

 

 

Palavras- Chave: habitação; exclusão social; Direito à moradia; áreas de risco; abrigos 

provisórios; Zilda Arns  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

In April 2010, the neighborhood Viçoso Jardim, in the outskirts of Niterói / RJ, 

witnessed a tragedy that, unfortunately, is an innumerable series of events of the same 

nature that are repeated year after year, throughout the state. In April, Morro do Bumba 

collapsed, dragging more than 50 shacks and saw the displaced, due to lack of housing, 

were taken to temporary shelters with low infrastructure, waiting for a public housing 

policy. The disaster was widely publicized by the media, with the collapse of the 

Bumba slope having been reported even internationally. The objective of this work is 

the process of socio-spatial segregation developed by the State as a result of the tragedy 

that occurred in Morro do Bumba. In the quant possible, he looked for saber that were 

the routes traversed by the disaster of the disaster and being realocated in provisional 

shelters, and the by the social and, by process, by process of dwellings in the moro 

habitational Zilda Arns. 

In the first part, the brief history of the emergence of favelas in Rio de Janeiro and 

Niterói. In part, we discussed the relationship between the favela and the city. In the 

third part, an account of a tragedy of the Morro do Bumba was elaborated, analyzing the 

action of the State in relation to this episode. Our research had as source of information 

the relationship of the residents of the Housing Complex Zilda Arns. To complement 

the information, we also use research in newspapers, academic papers and websites. The 

interviews with the data were linked to a script and, at the same time, were not revealed 

to the interviewees. Optimize or divert action on an action strategy on social 

mobilizations for a new place of residence. The format is no longer our most 



   

experienced, given that these residents are no longer as persistent under the effect of 

trauma as those affected but still live precariously. 

 

 

 

Keywords: housing; social exclusion; Right to housing; Risk areas; temporary 
shelters; Zilda Arns 
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(Racionais Mc’s- Favela) 

Romântica na noite, misteriosa na calada 

Sorri durante o dia e chora a madrugada 

Abre seu coração que nem mulher apaixonada 

Acolhe sem olhar a quem é quem na caminhada 

Missão, irmão, um tanto quanto ingrata 

Abençoa quanto nasce 

Sofre quanto alguém vem e mata 

A serenata é pra você com nome de mulher 

Dama da noite que cheira rosa e mostra a fé 

Axé minha guerreira iluminada 



   

Eu vejo seu olhar brilhar na lua prateanda 

Amor e ódio e muita vida sem culpa de nada 

Favela ô 

Favela que me viu nascer 

Eu abro meu peito e canto amor por você 

Amor e ódio e muita vida sem culpa de nada 

Favela ô (e o respeito por ela) 

Favela que me viu nascer 

Só quem te conhece por dentro pode te entender 

(e o respeito por ela) 

Favela ô 

Favela que me viu nascer 

Eu abro meu peito e canto amor por você 

(é o estilo favela) 

Favela ô 

Favela que me viu nascer 

Só quem te conhece por dentro pode te entender 

(vamô acordar, vamô acordar) 

O povo que sobe a ladeira ajuda a fazer mutirão 

Divide a sobra da feira e reparte o pão, reparte o pão 

Como é que essa gente tão boa, é vista como marginal 

Eu acho que sociedade está enxergando mal 

Minha favela 

Favela ô 

Favela que me viu nascer 

Eu abro meu peito e canto amor por você 

(faz parte dela) 

Favela ô 

Favela que me viu nascer 

Só quem te conhece por dentro pode te entender 

(é bela mas é fera) 

Entendo esse mundo complexo 

Favela é minha raiz 

Sem rumo, sem tino, sem nexo e ainda feliz 

Nem sempre a maldade humana 

Está em quem porta um fuzil 

Tem gente de terno e gravata matando o Brasil 

Minha favela 

Favela ô 

Favela que me viu nascer 

Eu abro meu peito e canto amor por você 

(vamô acorda!) 

Favela ô 

Favela que me viu nascer 



   

Só quem te conhece por dentro pode te entender 

(cabeça erguida, olhar sincero!) 

Entendo esse mundo complexo 

Favela é minha raiz 

Sem rumo, sem tino, sem nexo e ainda feliz, muito feliz 

Nem sempre a maldade humana 

Está em quem porta um fuzil 

Tem gente de terno e gravata matando o Brasil 

Minha favela 

Na favela a humildade fez sua morada 

Na favela só quem é anda de madrugada 

Na favela pra viver tem que ter proceder 

Pra nos becos e vielas você não morrer 

Tem que ser bola de meia ficar na moral 

Pois guerreiro valente sempre passa mal 

Não pode se envolver nem caguetar o vapor 

Salve o povo das favelas os batalhador, moro? 

(Num clima quente, quente) 

Aí KL Jay 

Alô, Alô 2003 viu? 

Exaltasamba mandando um salve para todas as favelas do Brasil 

(é o estilo favela) 

É desse jeito irmão, tamô aí presente também 

E é o seguinte mandando uma homenagem moro? 

Um grande poema pra toda essa gente nossa 

Nosso sangue, nosso dia a dia, nosso cotidiano nosso amor 

declarado 

A nossa luta continua 

Salve salve todas favelas do Brasi 

Com amor e saúde fé em Deus 

A gente se cruza nas favela da vida 
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      INTRODUÇÃO: 

 

O tema desse trabalho surge na aula do professor da Universidade Federal 

Fluminense Carlos Henrique Aguiar, que discorria sobre a importância de os temas de 

pesquisa terem relevância para sociedade. O professor enfatizou como o estudo do 

direito à moradia das vítimas de áreas de risco é de extremo interesse social. Nossa 

Constituição Federal julga como direito fundamental aquele à moradia, sendo uma casa 

considerada muito mais que uma construção de tijolos e cimento: é nela onde se 

constroem hábitos, relações familiares e amizades.  

Nas chuvas de abril 2010, a comunidade do Bumba não foi a única afetada, mas 

foi a que teve o maior número de vítimas. Considerando todos os deslizamentos, 

centenas de pessoas ficaram desabrigadas. Por ter sido um desastre tão noticiado, 

acabou se tornando representante das demais comunidades. Como tive a oportunidade 

de conhecer o conjunto habitacional Zilda Arns, me propus a entender como foi o 

processo que começa nas chuvas de 2010 até finalmente chegar à entrega das chaves das 

moradias. 

Na primeira parte deste trabalho foi analisado brevemente o início da favelização 

no Estado do Rio de Janeiro e em Niterói. Na segunda parte, discutimos a relação da 

favela com a cidade. Na terceira parte, fizemos um relato do que foi a tragédia do Morro 

do Bumba considerando a ação do Estado em relação ao episódio. 

 A segregação urbana na cidade de Niterói está ligada à etnicidade e deixa 

entrever a correlação entre o solo urbano e poder aquisitivo, que provoca a saída das 

pessoas de menor condição financeira dos centros e as conduz às periferias, como 

destaca Souza (2011). Na medida em que falamos sobre segregação residencial, 

devemos nos atentar a como este processo acontece, já que a segregação pode ser 

induzida quando os indivíduos não decidem sair do local, mas são obrigados a fazê-lo 

devido ao medo da não aceitação social ou à falta de condições financeiras para 

permanecerem na área, que ocorre quando há encarecimento do custo de vida.  

A segregação socioespacial é um fenômeno urbano muito mais frequente nas 

cidades desenvolvidas. Os motivos que levaram a esse processo no Estado do Rio de 

Janeiro estão diretamente ligados à implantação da lei de Fusão, quando o Estado do 

Rio de Janeiro e antigo Estado da Guanabara se unificaram e a capital passou a ser a 

cidade do Rio. A construção da Ponte Presidente Costa e Silva, unindo municípios 
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fluminense e carioca, possibilitou por sua vez o processo de urbanização do Município 

de Niterói e seus arredores, além de provocar acentuada imigração da população dos 

munícipios próximos - o que favoreceu a especulação imobiliária no Rio de Janeiro. 

Tendo a cidade do Rio como modelo de ocupação e de segregação espacial por 

faixas de renda, Niterói inicia seu processo de urbanização, espacialmente, a partir da 

entrada da baía da Guanabara. Não por acaso, vemos posicionados frente à frente os 

centros de ambas, revelando a intensa relação que sempre mantiveram. Esta 

configuração já fora percebida no final dos anos 1920, como coloca Azevedo (1997).  

A partir desse contexto, procuramos aqui entender o surgimento da ocupação do 

Morro do Bumba e em que momento este deixou de ser o lixão da cidade, dado que o 

local possui essa especificidade em relação à sua história. Buscamos ainda estudar um 

grupo atingido a partir do desmoronamento do Morro. Como sabemos, a tragédia gerou 

grande comoção popular tanto pelo número mortos quanto pelo número de 

desabrigados. Apesar do desastre haver sido anunciado pelo núcleo de Estudo Projeto 

Habitacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF), que entregou um documento 

à prefeitura do município alertando-a sobre dos pontos de risco da cidade, nada foi feito 

a esse respeito. 

 Após essa tragédia, a cidade de Niterói ficou em evidência nas manchetes de 

todos os jornais do país. O título das matérias, em vez de anunciar o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade, revelou que 20% da população reside em 

favelas. A perda da moradia em razão de deslizamentos de terra em favelas não é 

novidade no Brasil, e, diante do desastre ocorrido e da falta de apoio dos governantes, 

os moradores do morro afetado foram paras as ruas protestar em busca de seus direitos.  

 A pesquisa se propõe, por isso, analisar o processo pela conquista do direito à 

moradia dos desabrigados do morro do Bumba, averiguando quais ações foram tomadas 

pelo poder público para sua realização e também considerando o processo de exclusão a 

que esses indivíduos estão sujeitos. Para tanto, analisamos o Aluguel Social e as 

dificuldades para conseguir este benefício; as condições precárias de moradia nos 

abrigos provisórios G-CAM e 3- BI. 

Durante a pesquisa de campo, pode-se observar que a entrega das chaves do 

conjunto Zilda Arns não teve o sucesso anunciado. Oito anos após a tragédia do 

deslizamento, os moradores continuam em moradias precárias, apartamentos sem 

infraestrutura e esquecidos pelo Estado. Para a reconstrução da história envolvendo a 

tragédia do Morro do Bumba, a que este trabalho se propõe, foram recuperadas, como 
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fonte de pesquisa, matérias de jornais e revistas, documentos e legislação pertinente ao 

tema, além de artigos em sites, blogs e trabalhos acadêmicos. Cabe informar que neste 

trabalho não serão utilizados os nomes verdadeiros dos membros da comunidade, 

executando os casos específicos que porventura possam causar prejuízos ou 

perseguições a algum interlocutor. Esta escolha pela não utilização dos nomes 

verdadeiros se dá pelo entendimento ético e político de que resultados aqui obtidos não 

acarretarão prejuízos futuros aos membros da comunidade ou mesmo às suas demandas 

em curso. 

        

PARTE 1:SEGREGAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

A favela começa a ganhar forma no final do século XIX na cidade do Rio de 

Janeiro. O Brasil havia acabado de abandonar seu regime monárquico. Em 1888, 

acontecia finalmente a abolição da escravatura, que, ainda que finda oficialmente, 

deixou marcas profundas na estrutura econômica e social do estado, conforme 

observamos a seguir: 

                                  Em 13 de maio de 1888, ainda durante o Império do Brasil, S.A. I a princesa 

Isabel, assina a Lei 3353/88, conhecida por Lei Áurea, que decretava a 

libertação de todos os cativos, findando assim a escravidão em terras 

brasileiras. Aqui, apresentam-se alguns desafios: o Império não indenizou os 

proprietários desses escravos recém libertos, bem como não teve tempo de 

realizar o processo de integração do ex-cativo à sociedade, visto que, a 

República golpeou o regime político monárquico existente a época. Dessa 

forma, o Rio de Janeiro se tornou uma região abundante de ex-escravos 

negros, trabalhadores imigrantes, vendedores ambulantes, etc. que se 

amontoavam em habitações precárias na cidade (FERREIRA, 2008, p.2) 

     A cidade do Rio de Janeiro era então a capital do Brasil, um país que passava 

por transformações políticas, econômicas e sociais importantes no período. A cidade, 

como um espelho das contradições pelas quais passava o país, viveu um conturbado 

início da República Velha enquanto tentava consolidar-se como um grande exportador 

de café e de produtos primários. O espaço urbano do Rio apresentava um desenho 

caótico, com ruas estreitas, prédios, morros com moradias precárias no seu interior e 

com cortiços, que se tornaram casas abandonadas ou adaptadas para abrigar famílias 

inteiras em poucos cômodos, tendo que compartilhar banheiros tanques. 

(FERREIRA,2008) 
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No início do século XX, o município do Rio de Janeiro, passou por grandes 

mudanças urbanas e estruturais. Ao longo do governo de Rodrigues Alves (1902-1906), 

quinto presidente da República, Pereira Passos1 aceitou assumir a prefeitura do Rio de 

Janeiro, desejando transformá-la em uma nova Paris e assim contribuindo para o então 

discurso higienista. Com isso, demoliu vários cortiços do Centro, onde vivia grande 

parte da população pobre, implementando a política do “bota abaixo”2.  

Na Reforma Pereira Passos3, os cortiços foram proibidos de existir. Este tipo 

de moradia incomodava os governantes desde o período imperial, e a sua demolição 

era exigida por sanitaristas na medida em que eram considerados insalubres, tornando-

se, assim, um problema de saúde pública. No entanto, a derrubada dos cortiços 

representava também uma ação segregacionista, pois tinha igualmente como objetivo 

expulsar a população de baixa renda do centro da cidade. Nesse sentido, concordamos 

com Álvaro Ferreira: 

Para ampliação de vias e construção de “prédios modernos”, muitos deles de 

inspiração parisiense. Além disso (...) o prefeito impôs novas e rigorosas 

normas urbanísticas que acabaram por inviabilizar inclusive os subúrbios 

para as classes mais pobres que foram desalojadas da área central da cidade. 

Nesse sentido, o novo já traz em si a sua própria negação. Para complicar 

ainda mais, os meios de transporte eram precários, obrigando a força de 

trabalho a residir próximo ao local de trabalho. (FERREIRA, 2008, p, 2).  

 O maior e mais famoso cortiço do Rio foi o Cabeça de Porco, que chegou a 

abrigar aproximadamente dois mil moradores. Foi demolido em 1893, porém, como 

resultado desta demolição, surgiram as primeiras aglomerações de moradores que se 

instalaram na parte de baixo do que veio ser, futuramente, o Morro da Providência.  

                                                           

1 Pereira passos estudou na França de 1857 ao final de 1860, onde assistiu à reforma urbana de Paris 

promovida por Geoges-Eugène Haussmann. A estada em Paris exerceu profunda influência em Passos, 

que passou a dedicar-se à engenharia ferroviária e ao urbanismo.   

2 “Bota abaixo: forma pela qual foram executadas obras públicas na capital federal que mudaram a 

estrutura urbana. “A imagem da Capital Federal precisava ser reconstruída e transformada no símbolo de 

modernidade. O passado seria superado por meio de um comprometimento com o modelo francês de 

arquitetura e urbanismo. Disponível em: http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-

brasil/rio-de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-

nacional/2911-administracao-pereira-passos-o-bota-abaixo  

 Acesso em: 18 de Dezembro de 2018 

  
3 Reforma Pereira passos, Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, realizou uma significativa reestruturação 

urbana na cidade, essa reforma aconteceu em 1903, essa reforma baseou-se no surgimento de conceitos de 

civilidade e modernização urbana. 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-nacional/2911-administracao-pereira-passos-o-bota-abaixo
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-nacional/2911-administracao-pereira-passos-o-bota-abaixo
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-nacional/2911-administracao-pereira-passos-o-bota-abaixo
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O local foi recebendo novos moradores, como os soldados provenientes da 

Guerra de Canudos4 que se dirigiram à cidade em busca da promessa feita pelo 

governo de que teriam casa própria quando retornassem do conflito (ABREU,1994). 

Porém, ao chegar chegaram ao Rio de Janeiro, sem receber nada e sem condições de 

moradia digna, os ex-soldados se instalaram em casas de madeira com infraestrutura 

precária nos morros espalhados pela cidade e já ocupados pelos antigos moradores dos 

cortiços. Foram esses militares que batizaram o morro de “favela”, nome de uma 

planta resistente do Nordeste. 

Segundo Abreu (1994), a origem da favela no Rio de Janeiro está diretamente 

ligada a dois fatos ocorridos em nossa história: a crise habitacional, que se agravou 

paulatinamente no período da República Velha e nas décadas seguintes, e as crises 

políticas surgidas com o nascimento do período republicano. Em meio a essas crises, 

duas tiveram grande importância. Uma delas é a Revolta da Armada, que ocorreu entre 

1893 e 1894. A outra é a e a campanha militar de Canudos de 1896 a 1897, que também 

durou cerca de um ano.  

 Com a Revolta da Armada5, o governo enfrentou problemas para alojar 

soldados no Rio de Janeiro. Com o intuito de resolver esta situação, foi autorizada a 

ocupação de militares do Convento de Santo Antônio. Entretanto, tal medida não foi 

suficiente, motivo pelo qual começaram a ser construídas pelos soldados casas nas 

encostas do morro. Cabe destacar que, segundo Abreu (1994), não há evidências 

concretas que confirmem que os militares tivessem dado autorização aos soldados que 

voltavam de Canudos para que construíssem casas no morro que deu origem à primeira 

favela no Brasil. De todo modo, não há dúvidas de que foram eles que deram origem à 

favela na cidade.  

 Antes do fim da Guerra de Canudos, a prefeitura do Rio já tentava conter 

irregularidades existente no Morro da Providência, como o fim do Cabeça de Porco, que 

                                                           
4 A Guerra de Canudos aconteceu no final do século XVIII, entre novembro de 1896 e outubro de 1897 

nos sertões da Bahia. Foi um episódio da história do Brasil muito importante em termos políticos, socias e 

religiosos. Foi um conflito entre a população sertaneja baiana contra o exército Republicano do Marechal 

Floriano Peixoto, liderados por Antônio conselheiro  

 

5 Revolta da Armada ocorreu em 1893, liderado por umas unidades da Marinha Brasileira foi um 

movimento contra o presidente Floriano Peixoto (1891), A Marinha estava insatisfeita por ser 

politicamente inferior ao exército Brasileiro. Em 1894 apoiado pelo exército, pelo partido Republicano 

Paulista e dispondo de uma nova frota de navios adquiridos com urgência no exterior, conseguiu encobrir 

o movimento. Fontes: Escola Brasil (26/05/2009). Rainer. Revolta Da Armada; GOMES, A. Jacobinos; 

SOUZA, R. REVOLTA; UOL EDUCAÇÃO (26/05/2009), ÂNGELO, VITOR A. Revolta da Armada.  
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se localizava precisamente no início do morro. As pessoas começaram então a se alojar 

no local por este ser próximo ao Centro. 

 De 1898 a 1901, sabe-se que um representante higienista alertou sobre o 

crescimento desordenado de barracos nos morros, sem licença e autorização do Estado 

(ABREU, 1994). O então prefeito, Xavier Silveira (1889-1890), foi verificar a situação 

e descobriu que cerca de 400 casebres que não tinham as mínimas condições de abrigar 

uma família, ou seja, eram inabitáveis. O prefeito ordenou a imediata destruição dos 

barracos.  

 Com a reforma urbana levada a cabo por Pereira Passos, o déficit habitacional, 

que já era grande, ficou cada vez maior. A ordem de despejo tinha prazos curtos, a 

população tinha que então rapidamente resolver para onde iria. Aqueles com melhor 

situação financeira se direcionaram ao subúrbio e o resto amontava-se nas habitações 

coletivas que restaram, pagando altos aluguéis. Além dos próprios moradores do Rio de 

Janeiro, ainda havia os imigrantes. Desse modo, crescia cada vez mais a população 

pobre sem que houvesse um concomitante aumento no número de habitações.   

 A ampliação da favela carioca teve início durante a Reforma Urbana de Pereira 

Passos (1903), quando os barracos já faziam parte da paisagem urbana. Para aqueles que 

foram expulsos da área central ou que não podiam pagar altos valores em aluguel, só 

restaram os morros próximos. 

A montanha povoa-se. É a caridade da terra...assim vai a pobreza recuando 

para as eminências, abrigando-se nos cerros, repelida pela grandeza, pelo 

fausto arrasador das casas humildes, pelo progresso que não consente pela 

permanência de um pardieiro no coração da cidade. A montanha abre seu 

manto verde e acolhe os pobrezinhos como santos no tempo suave dos 

eremitas’’ (ABREU, 1994, p.38)  

 Em um curto período de tempo, de aproximadamente dez anos (1912-1922), 

apareceram na paisagem carioca dezenas de favelas com as mesmas características: 

todas eram situadas nas encostas dos morros, perto de importantes fontes de emprego, 

tanto nos centros como nos bairros residenciais. A partir da década de 1920, esse 

crescimento se tornou incontrolável.  A imagem da favela foi atribuída a uma “terra sem 

lei” (ABREU, 1994) em uma sociedade que acabava de sair de um regime escravocrata. 

Grande parte dos seus moradores era composta de negros, o que trazia à elite a imagem 

de uma população atrasada.  

 Os ex-escravos haviam sido libertos sem um projeto de inserção no mercado de 

trabalho e ainda foram colocados em circunstância jurídica irregular com a geração da 

Lei de Repressão à Ociosidade –criada um mês após a promulgação da Lei Áurea 
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(1888). A população de escravos, somada aos imigrantes europeus que chegavam no 

início do século XX, constituíam um contingente que ocupava as ruas e os cortiços da 

cidade do Rio de Janeiro (COSTA LEITE, 1997). A imprensa, nesse contexto, foi a 

maior disseminadora de uma imagem negativa da favela, sendo, ao mesmo tempo, 

contraditória, pois apresentava indícios de que também havia pontos positivos em sua 

existência: não se trataria de um local que abrigasse somente criminosos, mas também 

trabalhadores honestos os quais, mesmo morando em condições insalubres, eram  

melhores do que muitos outros das cidades. A favela passou então a ser vista por uma 

perspectiva dual, tornando-se cada vez mais integrada à paisagem carioca, conforme 

observamos abaixo:  

Barracões situados em morros eram incomuns no rio de janeiro no século 

XIX. A sua presença é assinalada, por exemplo, em relatórios escritos em 

1865 e, em 1881. Tratava-se, entretanto, a uma exceção à regra da habitação 

popular, que era o cortiço. Ademais, nunca formavam esses barracões 

qualquer aglomeração de vulto.  ABREU (1994, p.40) apud BACKHEUSER 

(1995, p. 40) 

 

O município de Niterói está situado na região metropolitana do Rio de Janeiro, 

Região sudeste do Brasil. Foi a capital estadual entre 1834 e 1894 e mais uma vez entre 

1903 e 1975. Sua população é estimada em 511 786 habitantes, de acordo com os dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 20186, e sua área é de 129.3 km². 

Niterói tem o maior índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)7 do Rio de 

Janeiro e é o segundo município com a maior renda domiciliar per capita do Brasil8 

O Morro do Estado é considerado a primeira favela de Niterói. Ele está 

localizado “em áreas remanescentes dos descendentes do índio Araribóia que recebeu 

do governador português a sesmaria que deu origem à cidade” (NASCIMENTO, 2010, 

p.2). Além disso, está política de remoção desconsiderou também a cultura local, os 

laços de solidariedade, as relações de parentescos e de apadrinhamento que se 

construíram ao longo dos anos. 

Com a Lei de Terra de 1850, o Estado passar a ter controle sobre os morros. Já 

com a crise do século XX, construir casas nos morros é então permitido. Tais 

                                                           
6  Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018 Acesso 
em: 23 de Novembro de 2018. 
7 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/idhm-2013/ Acesso em: 23 de Novembro de 2018. 
8 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/niteroi_rj Acesso em: 23 de Novembro 
de 2018. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018
http://g1.globo.com/economia/idhm-2013/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/niteroi_rj
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construções, consentidas pela administração pública, fazem “com que das quarenta e 

três favelas do município de Niterói, cadastrados pelo IBGE 2000, 34 sejam morros em 

sua denominação” (NASCIMENTO, 2010, p.2). Nota-se ainda que, do ano de 1996 até 

o ano de 2000, houve um aumento de 70% de moradores da favela, o que equivale a 

11% do total da população de Niterói. Nesse período, a comunidade do Bumba possuía 

279 residentes. Esta situação, como salientamos anteriormente, não era vista como um 

problema para administração municipal. 

No final dos anos 20, a ocupação da cidade de Niterói já apontava importantes 

características que ajustavam o progresso da cidade à instalação do Centro em frente ao 

município do Rio de Janeiro, a reprodução da forma de ocupação e a segregação 

espacial por faixa de renda.  

Segundo AZEVEDO (1999) O crescimento urbano desordenado de Niterói 

originou-se a partir da década 1950, como consequência dos avanços tecnológicos na 

agricultura e dos incentivos à modernização, provocando um intenso êxodo rural. Nessa 

fase, ocorreu a realocação da população do campo para a cidade. Com isso, um 

problema acabou surgindo: visto que não havia espaço suficiente para acomodar toda 

essa população, o centro urbano passou a “selecionar” seus habitantes: 

Nesse sentido, certos setores da capital carioca têm traçados semelhantes aos 

de Niterói; nesta cidade igualmente o relevo, ainda que menos rigoroso, 

determinou geralmente as formas de sua ocupação. Contatasse que nas duas 

cidades, os centros de atividades se encontram nas proximidades da estreita 

entrada da baía. As classes sociais elevadas, nas duas cidades, instalaram-se na 

costa, ao sul, ou nos vales e encostas de suas repetitivas zonas setentrionais. As 

zonas industriais são paralelas, nas margens pantanosas no interior da baía, 

enquanto que as classes populares fixaram-se nos subúrbios da Zona Norte, 

onde se encontram igualmente os estabelecimentos industriais. (AZEVEDO, 

1999, p. 55 apud GEIGER, p. 312.) 

 

Até a fusão do Estado do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1974, a formação de 

favelas havia sido reprimida pelos os governadores Carlos Lacerda (1962-196), Negrão 

Lima (1966-1971) e Carlos Chagas (1971-1974). Todos se posicionaram contra a 

presença destas, criando programas de remoção que alcançou cerca de 80 comunidades, 

promovendo a demolição de mais de 26 000 barracos e o desalojamento de mais de 140 

000 pessoas. No mesmo período, o município de Niterói teve quatro prefeitos e dois 

governadores. A questão habitacional era resolvida desta forma. Os governantes da 

época,  estavam mais interessados com a infraestrutura da cidade formal.  
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Uma vez desalojados, os habitantes das favelas do Rio de Janeiro eram 

transferidos para locais periféricos longe de seus locais de trabalho. Tal situação gerou 

insatisfação popular e muitos estudiosos se manifestaram contra esse tipo de realocação, 

alegando ser incorreto isolar pessoas. (Nascimento, 2010). 

 

PARTE 2:FAVELA QUANDO NÃO SE TEM O DIREITO À MORADIA  

“Favela”9 é a união de habitações populares construídas de forma precária e 

insuficiente, desprovida de quase todo tipo de infraestrutura (rede de esgoto, de 

abastecimento de água, de energia, de posto de saúde, de coleta de lixo, de escolas, de 

transporte coletivo, entre outros). As favelas se encontram em áreas ocupadas 

irregularmente nas encostas dos morros, nas margens de córregos, rios e canais, por 

exemplo. As casas são construídas em madeira ou alvenaria, muitas com mais de um 

andar, sem distanciamento entre uma e outra, gerando uma área bastante ocupada. 

Quando o governador Brizola permitiu que as construções pudessem ser em 

alvenaria, em 1983, houve uma revolução. Essa permissão, aliás, só existe no 

Rio. Esse é um dado que as pessoas devem levar em conta. A alvenaria 

mudou o morro” (SOUZA, SILVA, BARBOSA, BITETI, FERNANDES, 

2009, p.43) 

 

As favelas constituem a expressão viva das desigualdades sociais, da 

marginalização e da exclusão social de parte da população das grandes cidades do 

mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Pequeno (2008) define favela como: 

Assentamento precário, composto por famílias de baixa renda, marcado pela 

ocupação ilegal do solo, pelo adensamento e intensidade na ocupação do 

solo, pela carência de infraestrutura, pela dificuldade no acesso aos serviços e 

equipamentos sociais ofertados pela cidade pela insalubridade da moradia, 

dadas suas dimensões e seu desconforto ambiental (PEQUENO, 2008, p.1) 

Há muito tempo as favelas fazem parte da paisagem de várias cidades 

brasileiras. A favela da Rocinha, localizada no Morro Dois Irmãos, na Zona Sul do Rio 

de Janeiro, é conhecida como a maior favela do Brasil, contando com aproximadamente 

                                                           
9 Disponível em http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/completo_rt_4.pdf Acesso em:  18 de 
out de 2018. 

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/completo_rt_4.pdf
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70.00010habitantes. Desde 1980, as favelas vêm passando por uma política de 

urbanização e a integração desses espaços à cidade fez surgir o termo "comunidade", 

como forma de amenizar o estigma da palavra “favela”.  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos  

(ONU-HABITAT)11, atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas em 

todo mundo. As favelas são identificadas por reunirem indivíduos de baixa renda e com 

pouca qualidade de vida. Esse tipo de habitação é consequência de diversos fatores, 

como, por exemplo, a industrialização, a mecanização do campo e o aumento vegetativo 

da população urbana. 

Com a mecanização do campo12, uma quantidade extensa de trabalhadores rurais 

perdeu seu emprego; ao mesmo tempo, muitas indústrias se instalaram nos principais 

centros urbanos. A partir desse processo, houve um fenômeno migratório intitulado 

“êxodo rural”13. A cidade, contudo, não conseguiu integrar o excessivo número de 

pessoas, os empregos não eram suficientes e, para piorar o quadro, os indivíduos que 

migravam do campo à cidade não possuíam qualificação para ocupar uma vaga no 

mercado de trabalho. Sem renda para comprar ou alugar uma casa em áreas mais 

centrais, a única alternativa que lhes restou foi ocupar áreas periféricas, normalmente de 

terceiros ou do próprio Estado. Para Pequeno (2008, p.3), 

a sucessão de migração, crescimento populacional, alta demanda por 

habitação, falta de condições de adquirir moradia nas áreas que já possuíam 

algum tipo de infraestrutura por parte de população cuja renda média é baixa, 

e outros motivos, desencadearam o processo de favelização das cidades 

brasileiras, que envolve questões de todas ordens de atuação do estado, 

podendo ser observados mais profundamente no conceito de favela. 

 Com a chegada da Polícia Pacificadora (UPP) ao Rio no dia 19 de dezembro de 

2008, ocorre um processo de gentrificação, ou seja, um processo de mudança dos 

                                                           
10 Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/ Acesso em:   18 de out de 2018. 
 
11 Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/ Acesso em:  18 de out de 2018. 
 
12 A mecanização do campo ocorreu no século XX. Trata-se da mudança das práticas agropecuárias, em 

que ocorreu a introdução de maquinas nos sistemas produtivos de tecnologia para aumentar a 

produtividade ou a melhoria de novas formas de desenvolvimento. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/efeitos-mecanizacao-campo.htm Acesso em:  22 de 
Novembro de 2018. 
 
13 O êxodo rural acontece na metade do século XX, é a mudança das pessoas que viviam na zona rural 

para a zona urbana.  

https://censo2010.ibge.gov.br/
https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/efeitos-mecanizacao-campo.htm
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grupos sociais ali existentes, em que a comunidade de baixa renda é deslocada, dando 

lugar a camadas mais ricas.  

A primeira Unidade Pacificadora foi instalada no Morro Santa Marta, localizado 

em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Com sua instalação, ocorre um impacto 

econômico na área que é favorável aos especuladores imobiliários. Para os moradores 

da favela, ela implica uma mudança fora do alcance de seu orçamento; de modo 

semelhante, a valorização dos preços acabou prejudicando aqueles que tinham comércio 

no Morro antes da UPP. Sem conseguir sustentar as altas taxas de regularização, estes 

acabaram fechando as portas. Na favela, houve um aumento de até 200% nos preços e, 

em seu entorno, de 400%. (SILVA, 2014). 

As estruturas das favelas variam de acordo com cada região. Por ocupar áreas 

impróprias e devido à fragilidade dos barracos, as pessoas que vivem nestes locais são 

frequentemente atingidas por deslizamentos de terra, tempestades, incêndios, enchentes 

entre outros.  

Segundo Lefebvre (2011), com o fomento da indústria e do comércio, ampliou-

se a divisão do trabalho, bem como a extração de mais-valia e lócus de capital nas 

urbanizações. Sem a urbanização da cidade, não teria sido possível ampliar a produção 

industrial e conseguir novos mercados. As cidades no sistema capitalista obtiveram 

proporções significativas. 

Em contrapartida, Lefebvre (2011) expõe que a cidade reproduz a segregação, 

ou seja, uma apropriação de forma desigual. Por exemplo, a população com menor 

poder aquisitivo se vê sem escolha quando busca uma habitação para viver com 

dignidade. O que deveria ser um direito comum a todos – a moradia - acaba se tornando 

um direito para poucos. Com poucos recursos, esses trabalhadores acabam se dirigindo 

aos arredores das cidades, geralmente próximos aos seus locais de trabalho. 

O Estado capitalista reproduz a segregação nas cidades a partir do próprio 

sistema que ele impõe sob a sociedade. O Estado funciona, como coloca Marx no 

Manifesto Comunista, (1998) como um comitê gerenciador dos negócios da burguesia. 

Visto que a sociedade é cada vez mais desigual, com diferenças de classes tão claras, 

uma das consequências desse processo é a distorção do direito à moradia. 

 A cidade não é apenas uma edificação de pedra, tijolo e cimento, mas sim um 

todo que engloba esta construção e as relações humanas ali presentes. Em suma, a 

cidade é local de trocas, de produção de relações (também mercadológicas) e de 

sociabilidades. A cidade é um espaço de disputa, de choque de interesses, de choque de 
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classes sociais antagônicas. Como um espaço onde se estruturam relações humanas, é 

esperado que se estabeleçam também relações de afeto. A cidade está longe de ser 

apenas lugar de casas e edifícios, de matéria física. Ela ganha vida por meio das 

relações humanas que ali acontecem.  

É na cidade que ocorrem inúmeras ações de seus habitantes, e é ali que se criam 

os signos, a linguagem própria, o modo de viver, amizades e cultura, deixando o espaço 

dinâmico, com vida própria. A segregação, por sua vez, acontece pela estrutura social 

do Estado na qual a cidade está inserida, como coloca Lefebvre (2011). 

Segundo Bastos (2006), os jovens constituem um dos grupos mais afetados pelo 

desemprego. Isso se deve diretamente ao crescimento populacional desordenado, pois 

esse crescimento determina o tamanho da força de trabalho e da economia das cidades. 

Marx o chama de “exército industrial de reserva” para falar sobre o desemprego 

estrutural da economia de uma sociedade capitalista. É a partir desta lei que o 

capitalismo, em seu processo de acumulação de capital, consegue se manter e se 

reproduzir. Um alto número de desempregados significa trabalhos precários e menor 

valor pago pela força de trabalho. Uma observação importante aqui é que Marx, no livro 

O Capital,(2013) observa que as inovações tecnológicas vão substituindo 

gradativamente a força de trabalho por máquinas, o que resulta em um aumento do 

exército industrial de reserva (desempregados, pessoas prontas para entrar no mercado 

de trabalho). O capitalismo depende da existência de uma superpopulação relativa para 

manter em funcionamento essa estrutura. O avanço tecnológico, por conseguinte, 

potencializa o desemprego não só entre jovens, mas entre diversos grupos sociais da 

classe trabalhadora. 

Segundo Maricato (1997), foi partir dos anos 80 do século XX que as 

ocupações nos morros tiveram aumentos significativos, seja por indivíduos 

independentes ou por famílias. O crescimento socioambiental14 nas favelas é inegável 

no período, porém é menosprezado pela sociedade. É enorme o número de pessoas 

que vivem nessas comunidades e em loteamentos ilegais, sem qualquer tipo de 

infraestrutura e sem que vislumbrem qualquer tipo de possibilidade de sair desse tipo 

de moradia.  

Tendo todos esses aspectos em vista, pode-se dizer que o processo de 

urbanização segrega a população de baixa renda. O trabalhador brasileiro não possui 

                                                           
14 Disponível em: https://revistadasustentabilidade.wordpress.com/2015/07/19/mais-que-um-conceito-
responsabilidade-socioambiental-e-uma-postura/ Acesso em: 22 de Novembro de 2018. 

https://revistadasustentabilidade.wordpress.com/2015/07/19/mais-que-um-conceito-responsabilidade-socioambiental-e-uma-postura/
https://revistadasustentabilidade.wordpress.com/2015/07/19/mais-que-um-conceito-responsabilidade-socioambiental-e-uma-postura/
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um salário adequado ao preço da moradia, afinal, o custo de se ter uma moradia digna 

no Brasil, imposto pelo mercado imobiliário, supera as condições econômicas de uma 

família da classe trabalhadora.  Por esse motivo, ocorre o aumento das casas em 

situações de insegurança e precariedade, bem como as especulações fundiária e 

imobiliárias, em que os grandes proprietários têm a valorização das propriedades 

como grande investimento econômico (MARICATO, 1997). 

 

PARTE 3: NASCIMENTO DO MORRO DO BUMBA. 

 

Segundo Logueiro (2013), o povoamento no bairro de Viçoso Jardim aconteceu 

aproximadamente em 1925, por conta do loteamento não-oficial das terras fazenda 

Saraiva, que os moradores intitularam como “Grota”, “Grotinha” ou “Fazenda da 

Grota”. A fazenda era ocupada por pequenos sítios, chácaras, casas de moradia, lojas e 

mercearias. Sua população era constituída de agricultores de hortaliças, comerciantes 

portugueses. Nas décadas de 1930 a 1950, Viçoso Jardim era parcialmente urbana, 

apresentando uma especificidade quanto às localidades dos arredores. Por conta dessa 

distinção, os serviços ali disponíveis eram precários: faltava transporte, abastecimento 

de água e falta de infraestrutura. 

LOGUEIRO (2013) afirma que a origem do lixão na área aconteceu com a 

desapropriação da área pela prefeitura, por meio do decreto 1763 de 1970. Em 1971, a 

região do Morro do Bumba deu lugar ao segundo lixão da cidade de Niterói. Segundo 

Souza (2012) o lixão do Morro do Bumba estava em funcionamento até meados 1986, 

quando foi desativado por conta de saturação. A ocupação urbana foi aumentando e as 

pequenas moradias foram construídas, dessa vez, de alvenaria.  

O Morro do Bumba está localizado na região Norte do Município de Niterói e 

pertence ao Bairro de Viçoso Jardim. A comunidade está localizada a 6 km do Centro e 

faz divisa com os bairros do Fonseca, Cubango, Caramujo e Ititioca. Trata-se de uma 

região identificada pelo seu revelo bastante acidentado. A população desses bairros na 

sua maioria pertence às classes socioeconomicamente mais baixas, como observa 

Carvalho (2014). 

Segundo a Prefeitura Municipal de Niterói (PMN, 1999)15, o bairro está 

posicionado no interior do maciço costeiro, em região de relevos movimentados e 

                                                           
15 Prefeitura Municipal de Niterói 
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extremamente variados quanto ao grau de intemperismo. LOGUEIRO (2013) o 

descreve como pertencente a uma “escala de decrescente dos latossolos, passando para 

os podzólicos chegando aos cambissolos” (p. 33). Todos apresentam elevada drenagem 

se contrastadas ao solo tipo glissolos, o que possibilita o não encharcamento; entretanto, 

mostram a elevada erodibilidade em relevos movimentados. Essa característica 

proporciona o desgaste da superfície pela ação mecânica e química da água e do vento, 

como destaca Logueiro (2013). 

Tais informações são interessantes para entender que não foi somente pelo fato 

de a área ter servido como um depósito de lixo que o trágico deslizamento ocorreu. A 

composição frágil do terreno também contribuiu para ocorrência do acidente 

(CARVALHO, 2014). 

 

A TRAGÉDIA: CHUVAS DE 2010 

No mês de abril do ano de 2010, entre os dias 5 e 8, o estado do Rio de Janeiro, mais 

precisamente, a cidade de Niterói, foi destaque em diversos noticiários nacionais e 

internacionais. Um forte temporal, apontado como o pior desde 1967, arrasou a região 

metropolitana. No dia 6 de abril, o Rio amanheceu embaixo d’água. A força da chuva 

pôde ser sentida em diferentes pontos da capital. O que ocorreu nesse curto período de 

tempo foi umas das maiores tragédias daquele ano.  

No bairro de Viçoso Jardim, periferia da cidade Niterói, houve uma série de 

deslizamentos no antigo lixão da cidade, conhecido como Morro do Bumba. Tal 

acontecimento foi bastante divulgado pelos meios de comunicação. Sua mais trágica 

consequência foi o total de cinquentas mortos e diversas famílias desabrigadas. O Morro 

do Bumba havia sido, de 1970 até 1986, o segundo lixão de Niterói. O primeiro operou 

ao longo vários anos no aterrado São Lourenço, que está atualmente urbanizado. 16 

Com a saturação do Morro, no final do governo de Wellington Moreira Franco, 

(1977-1982) a prefeitura estava com poucas escolhas para dar ao lixo da cidade um 

destino. Foi então que ficou resolvido que, em primeira mão, como uma experiência, os 

resíduos seriam transportados para o aterro sanitário do Engenho Pequeno, em São 

Gonçalo. Na época, a prefeitura de Niterói chegou a investir R$ 600 mil no projeto.  

                                                           
16 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/desabamento-soterra-dezenas-de-casas-em-niteroi-
3027907 Acesso em: 6 de Junho de 2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/desabamento-soterra-dezenas-de-casas-em-niteroi-3027907
https://oglobo.globo.com/rio/desabamento-soterra-dezenas-de-casas-em-niteroi-3027907
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Com o fim do lixão no Morro do Bumba, foi impedida qualquer tipo de 

ocupação na área. No entanto, com ausência de fiscalização, foram construídas, pouco a 

pouco, edificações de alvenaria. O governo, por sua vez, em vez de conter as ocupações 

irregulares de forma efetiva e resolver a situação destes novos moradores – por 

exemplo, criando uma política pública adequada de habitação popular - passou a 

incentivar a ocupação. É preciso destacar que pessoas que vivem nestes locais, neste 

tipo de moradia, não o fazem por pura vontade, mas porque lhes faltam opções 

melhores, inclusive levando em conta a situação da cidade de Niterói, que, além de 

possuir um custo de vida elevado, é vítima de uma especulação imobiliária muito forte.  

No governo de Leonel Brizola, (1991-1994) a Cedae foi responsável por uma 

grande obra de saneamento na cidade fluminense, levando para o Morro do Bumba uma 

grande caixa d’água para atender aos moradores. A caixa d’água foi levada para área 

por um helicóptero. O governador levou para comunidade, além disso, um programa 

chamado Luz na Escuridão, que distribuiu luz para todas as casas. Em seguida, a 

prefeitura construiu no local uma escola municipal, uma grande quadra poliesportiva, 

uma creche e disponibilizou para a área o programa Médico da Família. 

A tragédia do Morro do Bumba foi anunciada, de certa maneira, em junho o 

2004, quando foi feito um mapeamento com áreas de risco na cidade de Niterói, sendo o 

referido morro citado como um terreno em perigo, onde poderiam acontecer 

deslizamentos. Esse mapeamento foi feito pelo Instituto de Geociências da 

Universidade Federal Fluminense, coordenado pela Professora Regina Bienenstein, 

também coordenadora do núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos 

(NEPHU/UFF) e entregue à prefeitura de Niterói no mesmo ano. Mesmo sabendo dos 

riscos de vida a que os moradores estavam sujeitos, a prefeitura não tomou providências 

em termos de prevenção. Em suma, o estudo feito pela UFF acabou sendo ignorado.  

Ademais, uma série de leis estaduais e municipais foram descumpridas pelo 

poder público ao longo dos anos, o que levou a situação a um ponto crítico. No plano 

estadual, vale citar a Lei 1.354/88, que estabelece política habitacional para áreas 

habitadas por comunidades carentes; a Lei 4.926/06, que cria o fundo estadual de 

habitação de interesse social; a Lei 5.149/07, através da qual o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro deveria destinar, no mínimo, 10% dos recursos do Fundo de Combate à 

Pobreza e às Desigualdades Sociais para que sejam aplicados no Fundo Estadual de 

Habitação de Interesse Social; a Lei 5.293/08, que criou o Conselho Estadual das 

Cidades do Rio de Janeiro; e a Lei Complementar 131/09, que estabelece normas 
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disciplinadoras da regularização fundiária de interesse social em imóveis do estado do 

Rio de Janeiro.  

Além desses, há também Projetos de Lei que ainda estão em tramitação, como o 

PL 2.762/05, que dispõe sobre a realocação de pessoas moradoras de áreas de risco; o 

PL 220/99, que cria o Programa SOS Moradia no estado do Rio de Janeiro, para 

recuperação de barracos e casas condenados pela Defesa Civil; o PL 2.090/04, que 

institui no estado do Rio de Janeiro o Programa Habitar Sem Risco; e o PL 3.050/2010, 

que cria o Programa Emergencial de Garantia da Moradia, voltado ao estabelecimento 

de medidas de curto e médio prazo no sentido de atender as populações vítimas das 

chuvas ocorridas em abril de 2010 no estado do Rio de Janeiro. 

Como a comunidade do Bumba foi construída em cima de uma área que serviu 

de lixão por mais de vinte anos, trata-se de um terreno coberto por camadas de lixo, pó 

químico e barro, alternados e misturados durante anos. Sua altura aproximada é de um 

metro e vinte. O solo instável e sua condição de declive acentuado se somaram para 

favorecer a grande catástrofe da comunidade como consequência das chuvas. Mais de 

cinquenta casas da área vieram abaixo com a tempestade da quarta-feira, dia 6 de abril. 

A Secretária Estadual do Ambiente, após o desastre, afirmou que a região não poderia 

jamais ter sido ocupada, apontando ainda que prefeitura não havia analisado a situação 

corretamente, pois se tratava, antes de tudo, de uma área de aterro que havia sido 

povoada. Sabe-se que quase toda ocupação de encostas gera problemas, começando pela 

remoção de vegetação; no caso do Bumba, o problema ainda se agravava em 

decorrência do lixo. 

 A prefeitura da cidade de Niterói, na durante o mandato do prefeito Jorge 

Roberto Silveira (2009-2012), demorou para agir. A título de ilustração, apenas no dia 

seguinte ao deslizamento do Morro do Bumba o prefeito foi ao local. Durante as 

praticamente 24 horas precedentes, ele havia estado incomunicável. Para além da 

demora na atuação, o discurso inicial da prefeitura foi o de colocar a culpa das mortes 

nas próprias vítimas, sob o argumento de que elas teriam ido morar em locais de risco 

por vontade própria. O desastre socioambiental de abril de 2010, em Niterói, deixa 

explícita a falta de investimentos públicos em áreas consideradas de risco, assim como a 

falta de obras de contenção, a falta de alternativas para a população dessas áreas e a de 

moradias populares em locais que não apresentam perigo semelhante.  
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Entrada em campo: Festa de Natal do conjunto Habitacional 

Zilda Arns 

 

Sensibilizada com as condições de vida a população do Morro do Bumba, que 

reside atualmente no conjunto habitacional Zilda Arns, um amigo organiza há alguns 

anos um projeto que consiste em achar pessoas que possam dar um ou mais presentes às 

crianças da comunidade na festa de Natal. Essa festa acontece na quadra do referido 

conjunto habitacional, no bairro do Fonseca da cidade de Niterói. O valor sugerido é de 

cinquenta reais, o que para mim foi surpreendente, pois toda ação social de que já havia 

participado não estabelecia valores predefinidos. Entendi então que a ideia era que não 

houvesse uma discrepância de presentes, como ocorre em várias ações, e também para 

poder dar às crianças a oportunidade de ganhar um brinquedo um pouco melhor.  

Gostei do projeto e quis participar de uma forma mais efetiva; decidi então criar 

grupos em redes sociais a fim de achar pessoas que quisessem participar através da 

contribuição. Inicialmente, acreditei seria fácil, mas, nessa busca, fui percebendo como 

é difícil achar pessoas dispostas a contribuir. Muitos acharam o valor muito alto. No 

entanto, recebi muitas respostas positivas em minha jornada e foram mais de duzentos e 

oitenta brinquedos arrecadados. Os padrinhos escolhiam seus “afilhados” por 

fotografias de uma página no Facebook.  

A festa aconteceu no dia 17 de dezembro de 2017. No caminho para o local, 

fiquei com um pouco de medo - o desconhecido traz esse sentimento -, além disso, a 

sombra do que os jornais dizem a respeito das periferias pairava um pouco sob minha 

cabeça.  

Chegando ao Zilda Arns, já pude ver lá no alto a festa acontecendo. 

Descarregamos o carro, e enquanto subia para deixar os presentes, comecei a olhar ao 

meu entorno. Havia pessoas espalhadas, algumas estavam conversando, outras comendo 

e bebendo, um grande pula-pula fora montado e, próximo a ele, crianças corriam de um 

lado para o outro. Um pouco mais a diante um grupo ensinava grafite para garotada, 

próximo do local onde iríamos colocar os pacotes.  

Na festa, havia uma mesa cheia de comidas típicas de festas infantis, feitas pelos 

moradores: cachorro quente, empadinha e bolo. Ali ficamos por horas conversando, 

curtindo a celebração. A todo momento, alguma criança se aproximava para saber a que 

horas iríamos entregar os presentes. Perguntei para um menino por que ele não saía de 
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perto dos presentes. Ele me disse que esse seria o único presente que ele ganharia no 

Natal e, por isso, então não queria se afastar - para que não fosse esquecido. Toda 

criança fica ansiosa para receber um pacote embrulhado, mesmo aqueles que já estão 

acostumados a ganhar muitos presentes. Os que não estão ficam ainda mais.  

Posso afirmar que fui bem recebida por todos os moradores, sem nenhum tipo de 

desconfiança ou desagrado. É inegável, contudo, que das crianças a atenção vem de 

maneira mais intensa: queriam saber o que fazia da vida, se fui eu quem havia comprado 

os presentes e ainda me ofereciam comida, me chamavam para brincar, conversar, me 

contavam sobre escola, família e a amigos.  

Por volta das 15:00 horas, começamos a distribuir os embrulhos. As crianças 

vinham sempre acompanhados pelas mães - uma maneira de controlar que todas as 

crianças receberiam. Algumas tentavam se passar por outras crianças no intuito de 

ganhar dois presentes. Também houve algumas trocas de presentes entre crianças que 

não haviam gostado do que ganharam: essa negociação ocorria entre eles mesmos sem 

nenhuma interferência dos adultos. Foi interessante estar ali e tive então vontade de 

escrever sobre o que havia acontecido no ano de 2010.  

 Segundo Favret-Saada (2005), entre pessoas igualmente afetadas, acontecem 

coisas às quais jamais é dado a um etnógrafo somente assistir. Fala-se de coisas que os 

etnógrafos não falam, ou então as pessoas se calam, mas trata-se também de 

comunicação. Experimentando as intensidades ligadas a tal lugar, descobre-se, aliás, 

que cada um apresenta uma espécie particular de objetividade: ali só pode acontecer 

uma certa ordem de eventos, não se pode ser afetado senão de um certo modo.  

Como se vê, quando um etnógrafo aceita ser afetado, como coloca Jeanne 

Favret-Saada, não é o caso de etnógrafo renunciar ao seu papel de pesquisador no 

campo, pelo contrário, ele deve utilizar seu papel no campo para observar e analisar as 

questões que aparecem no campo. Ser afetado não é tornar-se nativo, mas sim sair de 

sua posição no mundo externo e imergir no campo, “entrar de cabeça”. Aceitar ser 

afetado supõe, todavia, que se assume o risco de ver seu projeto de conhecimento se 

desfazer. Foi assim que me coloquei no evento de Natal. 



33 
 

 

Figura 1: Festa de final de ano no Morro do Bumba. (Foto: Luiza Machado, 2017) 

 

 

 

Figura 2: Festa de final de ano no Morro do Bumba. (Foto: Luiza Machado, 2017) 
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Figura 3: Festa de final de ano no Morro do Bumba. (Foto: Rafael Duarte, 2017) 

 

 

Figura 4: Festa de final de ano no Morro do Bumba. (Foto: Rafael Duarte, 2017) 

 

PÓS-TRAGÉDIA: A FAVELA EM NITERÓI E AS HABITAÇÕES DE 

INTERESSE SOCIAL 

A tragédia das chuvas trouxe à tona discussões em torno de uma série de 

informações que antes eram negligenciadas. Problemas que não eram levados à opinião 

pública, como o fato de o lixo depositado no Morro do Bumba estar simplesmente 

coberto por asfalto, ganharam as manchetes dos jornais. No lugar da orgulhosa 

referência ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade, vieram à luz outros 
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dados, por exemplo, o de que 20% da população do município residem em favelas e de 

que Niterói é uma das cidades brasileiras proporcionalmente com maior taxa de 

moradores de rua do país.  

A cidade de Niterói possui, de acordo com o último censo realizado em 2010, 

uma população com cerca de 500 mil habitantes em um quadro de extrema desigualdade 

social. Embora ostente um título de maior IDH do estado do Rio de Janeiro e um dos 

maiores do país, 6,2% da população da cidade ainda vive abaixo da linha da miséria e 

25% das moradias de Niterói estão localizadas em assentamentos precários17 . Ao passo 

que Niterói é uma das cidades mais caras para se viver no Brasil, os elevados custos da 

moradia seguem beneficiando apenas a especulação imobiliária e deixando à margem 

aqueles que não têm condições de adquirir um imóvel ou sequer pagar o aluguel de um. 

As favelas nascem como resultado de uma estratégia de sobrevivência das 

famílias pobres diante da impossibilidade de comprar ou alugar uma habitação em outro 

lugar que não naqueles onde se originaram este tipo de moradia. Essas áreas, até então 

indesejadas para a especulação imobiliária, são a única opção de uma parte relevante da 

população, também devido à sua proximidade às oportunidades de emprego.  

Décadas de descaso do poder público consolidaram um cenário de diversas 

impropriedades no que tange o direito à habitação digna nestas localidades. De acordo 

com pesquisa divulgada no jornal O Fluminense em 07/11/2011, o crescimento das 

favelas de Niterói, foi de 302%. Atualmente, 20% da população, ou seja, 95 mil dos 478 

mil habitantes da cidade, reside em favelas. Trata-se de um segmento significativo da 

população que sofre com a falta de moradias populares e com a agressiva especulação 

imobiliária. 

Também não é por acaso que os empreendimentos de habitação de interesse 

social construídos nos últimos anos estejam inseridos nas áreas mais periféricas da 

cidade. Esse quadro faz parte de uma estratégia clara de segregação e especulação. 

Segundo o último Censo de 2010, no município existiam em torno de 10 mil domicílios 

vagos ou sem nenhum uso. Mais de 3 mil estavam apenas na região norte. Enquanto 

milhares de terrenos estão vazios ou subutilizados nas regiões com maior infraestrutura 

da cidade, esperando por uma oportunidade de valorização, Niterói ainda possui um 

                                                           
17 Disponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cidades/A-desigualdade-no-Grande-Rio-e-
a-nova-governanca-metropolitana/38/37535  
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-11/praia-de-icarai-em-niteroi-supera-zona-sul-do-
rio-em-idh   

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cidades/A-desigualdade-no-Grande-Rio-e-a-nova-governanca-metropolitana/38/37535
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cidades/A-desigualdade-no-Grande-Rio-e-a-nova-governanca-metropolitana/38/37535
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-11/praia-de-icarai-em-niteroi-supera-zona-sul-do-rio-em-idh
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-11/praia-de-icarai-em-niteroi-supera-zona-sul-do-rio-em-idh
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déficit habitacional de cerca de 20 mil moradias. Ou seja, há uma contradição entre 

haver tantos lugares para morar e tanta gente sem moradia.  

Em 2011, a prefeitura contratou um Plano Local de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS) que indicou alguns programas para que se resolvesse a questão da 

moradia na cidade. No entanto, nada foi feito: o plano foi esquecido. Diante do quadro 

apresentado, algumas ações foram feitas de forma a garantir o efetivo direito à moradia 

para a população de Niterói: regulamentação e implementação dos instrumentos do 

Estatuto das Cidades que visam garantir a efetiva função social da propriedade e o 

combate à especulação imobiliária, (IPTU progressivo e parcelamento), desapropriação 

com pagamento em títulos da dívida pública, direito de preempção e outros; 

identificação de imóveis vazios e subutilizados, públicos e privados em regiões 

infraestruturadas, e demarca-los como Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) para a 

provisão habitacional; 

              Aconteceram dezenas de passeatas, protestos e outros tipos de manifestação 

protagonizados pela população de Niterói, em especial pelas vítimas dos 

desmoronamentos, desde abril de 2010 até hoje. São exemplos o ato “Luto por Niterói”, 

realizado em 15/04/2010; o ato “Acorda Jorge! Moradia digna já!”, em 27/05/2010; os 

protestos realizados em 31/07/2010 e 06/08/2010; a participação dos desabrigados no 

“Grito dos Excluídos”, realizado em 07/09/2010; o ato-ceia em protesto contra o Natal 

sem moradia digna em Niterói, realizado em 16/12/2010; o ato realizado em 06/04/2011 

pelo primeiro aniversário da tragédia; o ato realizado em abril de 2012 pelos dois anos 

do desastre, dentre outros.  
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Figura 5: Manifestação Popular (foto:    

https://www.ecodebate.com.br/2010/04/20/moradores-de-favelas-de-niteroirj-tomam-o-

centro-da-cidade-pelo-direito-a-moradia/) 

 

 

 Figura 6: Manifestação Popular (foto: 

https://www.ecodebate.com.br/2010/04/20/moradores-de-favelas-de-niteroirj-tomam-o-

centro-da-cidade-pelo-direito-a-moradia/) 

 

Figura 7: Manifestação Popular (foto: 

https://www.ecodebate.com.br/2010/04/20/moradores-de-favelas-de-niteroirj-tomam-o-

centro-da-cidade-pelo-direito-a-moradia/) 
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Figura 8: Manifestação Popular (foto:  

https://www.ecodebate.com.br/2010/04/20/moradores-de-favelas-de-niteroirj-tomam-o-

centro-da-cidade-pelo-direito-a-moradia/) 

 

 

Figura 9: Manifestação Popular (foto: 

https://www.ecodebate.com.br/2010/04/20/moradores-de-favelas-de-niteroirj-tomam-o-

centro-da-cidade-pelo-direito-a-moradia/) 

 

PESQUISA DE CAMPO: VIÇOSO JARDIM 

 

Quando comecei a procurar pessoas para fazer as entrevistas para então começar 

o trabalho de campo, entrei na Internet e digitei “Morro do Bumba”. Descobri que 

existia um presidente da Associação de Moradores de Vítimas do Bumba, o Seu Pedro. 

Rapidamente comecei procurar o contato dele e, assim que consegui, mandei uma 



39 
 

mensagem explicando que era estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e que gostaria de conversar com ele sobre o que havia acontecido no 

dia da tragédia. Após cerca de 10 minutos, Seu Pedro me ligou para marcar a data do 

encontro. Disse que não podia ser naquela semana pois estava doente, tinha pego 

Chikungunya. Adiamos então o encontro para a semana seguinte. 

O local de encontro foi a própria casa do Seu Pedro, às 13 horas do dia 7 de 

maio de 2018 no Bairro de Viçoso Jardim. Trata-se de um condomínio que teve sua 

conclusão adiada diversas vezes. Foi entregue em 2013. 

 Quando desliguei o telefone, fiquei nervosa, pois vieram mil perguntas à minha 

cabeça e, junto a elas, um receio de falar coisas de que não deveria. Fui orientada pela 

professora Joana D'arc para tratar disso como uma conversa informal. Desisti das 

perguntas prontas que me tinham vindo à mente e decidi que seu Pedro que iria ditar o 

curso de minha entrevista. 

Chegou enfim o dia da tão esperada visita, 7 de maio, quarta-feira. Era uma tarde 

ensolarada e pedi para o meu irmão me acompanhar na entrevista, pois me sentia 

insegura de ir sozinha. Pegamos um Uber na Roberto Silveira, zona sul de Niterói, e 

fomos direto para Viçoso Jardim, na periferia de Niterói, exatamente onde aconteceu a 

tragédia.  

Chegando lá, avistei um condomínio que era o conjunto habitacional Viçoso 

Jardim. Havia um menino na porta vendendo balas, doces e biscoitos variados. 

Perguntei a ele como eu poderia entrar e ele riu, dizendo “Abrindo o portão ué”. Acabei 

rindo também e, quando entramos, nos deparamos com algumas pessoas conversando 

na área externa, carros estacionados, vários passarinhos presos em gaiolas em parte 

tampadas por telhas e um aviso bem grande no portão de entrada: “Pagar condomínio 

até dia 13 perigo de corte de água”. 

 Fui caminhando para achar o bloco do Seu Pedro. Era logo um dos primeiros 

blocos. Subimos dois lances de escada e então chegamos ao apartamento dele. Seu 

Pedro estava em casa com o filho mais novo, que nos foi bem receptivo e nos ofereceu 

água ou suco, alegando que o dia merecia que todos se hidratassem. Seu Pedro pediu 

para que esperássemos que colocasse o filho para tomar banho. Aguardamos por cerca 

de 10 minutos até que ele voltar, sentar à minha frente e perguntar se eu queria que 

desligasse a televisão. Falei que ele poderia escolher. Ele optou por deixá-la ligada, pois 

gostava de estar de olho no jornal.  
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Começamos a conversar. Seu Pedro morava em São Gonçalo, foi “parar” no 

Bumba, como ele falou, através da sua esposa, que já morava lá. Ela viera do nordeste e 

nem imaginava que estava morando em cima de um antigo lixão – desconhecimento 

esse como o de muitos outros moradores que ali viviam. Seu Pedro disse que, no 

começo, não queria morar na área, porque ele tinha  uma casa e o Bumba era uma 

comunidade. No entanto, ele fora convencido pela mulher, que gostava de morar no 

local onde já tinha amizades. Além disso, ela considerava o Morro um bom lugar para 

se viver.  

No Morro, Seu Pedro construiu uma casa boa e grande, com uma caixa d’água 

de 6 mil litros. Orgulhoso, conta como sua casa era linda e reclamou do descaso do 

estado para com os moradores, alegando que todos os prefeitos sabiam que aquela área 

era de muito risco para quem ali morava. 

A comunidade do Bumba era como outra qualquer outra, segundo ele. Apesar da 

“vagabundagem operando lá”, havia festa junina, churrasco para quem gosta de 

bagunça, cerveja, bares cheios e o famoso baile funk. Perguntei sobre religião ele falou 

que havia uma igreja católica logo na entrada para quem “era de Deus”.  

Seu Pedro, formado em Economia, disse que não quis exercer a profissão, pois 

estava sempre de terno e sempre sem dinheiro. Decidiu então trabalhar como autônomo 

consertando eletroeletrônicos. Seu público é sobretudo da zona sul de Niterói. Além 

disso, me informou que maior parte dos moradores do Bumba trabalha nos arredores da 

comunidade. Muitos eram porteiros, ajudantes do lar e exerciam outras profissões que, 

segundo ele, não precisam de leitura. 

Seu Pedro começou então a falar sobre o dia em que aconteceu a tragédia. Ele 

contou que chovia na semana, e no dia em questão ele não estava em casa: conversava 

com um amigo na rua quando, de repente, ele ouviu um barulho. Ao olhar para cima, 

viu casas inteiras “rolando morro abaixo”. As melhores casas, que ficavam à beira da 

rua, seguravam, como uma barreira, as outras casas que desciam. Quando elas se 

chocavam, algumas até pegavam fogo. Seu Pedro disse que foi quase uma cena de 

filme. Perguntei qual gênero de filme seria esse, ao que ele respondeu “drama”, porque 

foi o que passaram a viver daquela data em diante. A casa de seu Pedro, no entanto, 

ficou quase intacta se não fosse por uma rachadura na parede do banheiro. 

Após a cena dramática de desabamento, começou a retirada das pessoas do local. 

Eram mais de três mil. Nem todas estavam presentes no momento da tragédia, mas, a 

partir de então, eram todos desabrigados. O desespero para encontrar parentes e amigos 
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tomava conta do lugar. E para nós, que estávamos do “outro lado” era quase impossível 

não ser afetado diante daquelas imagens que circulavam a todo momento na televisão e 

nos jornais. Todos os meios de comunicação existentes estavam voltados para aquele 

desastre.  

O desabamento do Morro do Bumba foi largamente veiculado nos meios de 

comunicação. Seguem adiante alguns relatos de depoimentos dos moradores transcritos 

no site Terra18:   

Morador da comunidade há mais de 30 anos, Joel Gomes, 53 anos, 

conhecia todos os 45 mortos resgatados da enxurrada que varreu o 

Bumba.  

"Quando anoitece, o morro passa ainda mais tristeza. Todos os meus 

amigos de juventude desapareceram. Olho para baixo e não vejo mais as 

luzes de casas e vendinhas, não escuto a música do barzinho. Agora é 

tudo escuro e silencioso", conta o aposentado, lembrando amigos como 

Jorsânia de Oliveira, 53, cujo corpo nunca foi localizado. "Acharam um 

braço e disseram que era dela, mas o corpo não apareceu". 

A dona de casa Luanda Ferreira Gama, 28 anos, tem o sono 

interrompido pelos dois filhos toda noite. Os meninos, de 8 e 6 anos, 

choram pela ausência do pai, Reginaldo, 38, outra vítima que não foi 

resgatada do Bumba. "Meu filho acorda às 3h chorando, perguntando 

onde está o pai. Lembro que saí do morro às 13h, naquele dia. Meu 

marido ficou para guardar a casa. Na família dele foram oito mortos, 

entre irmãos e sobrinhos. Só o corpo dele não apareceu", lembra 

Luanda, que fez plantão no Bumba no período de buscas. 

“Ficava na frente do IML e, cada corpo que chegava eu pedia para 

reconhecer. Mas as buscas terminaram e a agonia continuou. Cheguei a 

subir o morro procurando. Mas os bombeiros me disseram que não 

havia mais condições de encontrar nada". O eletricista Marcelo de 

Sousa, 34, fez buscas na esperança de encontrar a tia Maria de Lourdes 

Fonseca da Silva, 38. "Foi em vão. Não pudemos fazer o enterro. Os 

filhos dela ficaram tão abalados que foram embora de Niterói" 

 

A retirada de entulhos e a busca por corpos, ou pelo o que restava deles, durou 3 

dias inteiros. Foram necessários quinze caminhões que trabalhavam 24 horas por dia 

para conseguir dar conta de retirar as pessoas que estavam debaixo dos escombros. Uma 

pequena parte foi para casa de parentes, mas a grande maioria não tinha para onde ir. 

                                                           
18 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/apos-1-ano-da-tragedia-morro-do-
bumba-e-chamado-de-cemiterio,ed4aaf17b94fa310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 
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Inicialmente, os moradores foram levados para escolas públicas e igrejas da região, 

contando com a solidariedade da população que promoveu uma grande campanha de 

arrecadação de alimentos.   

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do estado do Rio 

de Janeiro (ALERJ) teve atuação intensa no acompanhamento dessa situação, tanto na 

denúncia dos problemas como na busca de soluções. Após esse primeiro momento, os 

abrigados foram encaminhados provisoriamente para o 4º Grupo de Companhias de 

Administração Militar (Gcam), no Barreto, e para o 3°Batalhão de Infantaria (3°BI), em 

Venda da Cruz. A utilização dessas estruturas se prologou muito mais do que o 

esperado e em condições precárias.  

É importante notar que o Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou em 

março de 2012 uma resolução que define o que os Estados devem fazer o possível para 

garantir o direito à moradia em contextos de prevenção de desastres naturais e de 

reconstrução de regiões que sofreram desastres. Nesses casos, a resolução exige dos 

países que assegurem a todas as pessoas afetadas igual acesso à moradia adequada, sem 

qualquer tipo de discriminação e independentemente da situação de posse de antiga 

moradia19 - conforme assinala a reportagem Conselho de direitos humanos da ONU 

adota resolução sobre moradia por Raquel Rolnik. Além disso, a resolução solicita que 

os países priorizem o atendimento às pessoas mais desfavorecidas e vulneráveis, 

incluindo a proteção dos direitos de moradores de assentamentos informais. 

No batalhão, Seu Pedro disse que vivera um filme de drama misturado a terror: o 

local era divido por tapumes separando cômodos para cada família. Havia um banheiro 

coletivo sem higiene e os moradores reclamavam frequentemente de suas condições, 

mas poder público nada fazia. Perder sua casa, amigos e ter que morar em local que não 

possuía as mínimas condições de abrigar pessoas foi um dos pontos de grande crítica de 

Seu Pedro, que se indignava ainda com a omissão das autoridades e a falta de vontade 

dos mesmos.  

Procurando algumas informações nos jornais, encontrei parte de uma entrevista 

feita com um ex-morador do Bumba: 

                                                           
19 Disponível em: 
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9474:conselho-
de-direitos-humanos-da-onu-adota-resolucao-sobre-moradia&catid=33:noticias-em-destaque Acesso 
em : 22 de Novembro de 2018. 

http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9474:conselho-de-direitos-humanos-da-onu-adota-resolucao-sobre-moradia&catid=33:noticias-em-destaque
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9474:conselho-de-direitos-humanos-da-onu-adota-resolucao-sobre-moradia&catid=33:noticias-em-destaque
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“as pessoas tão tentando reconstruir sua vida. No BI, elas vão 

ficar em quartos separados por tapumes de madeira e vão dividir os 

espaços em alojamentos sem privacidade. Infelizmente as pessoas estão 

cansadas. Queremos que seja aplicada a lei municipal que garante o 

direito à moradia e que o prefeito de Niterói assine o compromisso de 

construir as casas.” (UOLnoticias,2011/0126)  

Seu Pedro, na entrevista no dia 7 de maio, disse que não foi fácil. Cada dia 

representava uma batalha diferente. Ele foi militante, lutou por todos os desabrigados 

daquelas chuvas de 2010. Não foi só o Morro do Bumba a ser atingido, muitos outros 

lugares também o foram. Contudo, Seu Pedro conseguiu a realocação de ex-moradores 

de comunidades em prédios em Charitas, Zona Nobre de Niterói. Ele se orgulha muito 

de falar desse “Feito”. 

As diferenças existentes entre grupos sociais são também 

projetadas nos espaços urbanos no momento em que os grupos sociais 

dominantes têm direito de escolher como e onde morar, residual fica 

para aquelas que não têm acesso à terra urbana e nem a habitação. Dois 

produtos extremamente caros no âmbito do sistema capitalista. 

(VASCONCELOS FILHO, LIMA, NASCIMENTO, 2009,p.3) 

Fiquei curiosa para saber como estava o morro oito anos após o acontecido. 

Então, saímos da casa de Seu Pedro e fomos caminhando até lá - o conjunto se localiza 

na mesma rua da antiga comunidade. Sentamos em um banquinho e ele começou me 

explicar como era o passado daquele morro coberto hoje por um matagal. Mais tarde, 

entramos na Internet para tentar achar alguma foto do Bumba antes da tragédia, mas, 

como já era esperado, só achamos fotos de depois do desastre. De todo modo, não 

precisamos necessariamente de fotos para saber como é uma comunidade. Contudo, é 

incrível perceber como elas são esquecidas, apagadas, e só são lembradas quando ocorre 

alguma tragédia ou quando os jornais noticiam tráfico, assaltos e tiroteios. 
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Figura 10:Imagem do deslizamento e das casas que que restaram 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/secretaria-do-ambiente-prefeitura-

devia-ter-evitado-ocupacao-no-morro-do-bumba-18me6gdla6wlrj8kzzvnnjr66/ 

 

 

Figura 11: Morro do Bumba dois meses após a tragédia 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2010/06/11/dois-meses-

apos-tragedia-700-vitimas-de-enchentes-continuam-em-abrigos-em-niteroi.htm 
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Figura 12: Morro do Bumba oito anos após a tragédia (foto: Luiza Machado,2018) 

 

Ficamos algum tempo sentados olhando para aquele campo de futebol que dá uma visão 

direta para a comunidade. Seu Pedro localizou a área onde foi construída sua casa. De 

dentro dela não seria possível perceber que houve um deslizamento na área. Seu Pedro 

contou ainda que muitos moradores queriam voltar para o morro.  

Mesmo depois de tudo, muitas casas ainda estavam lá, ou seja, para muitas pessoas não 

havia motivo para ficar mal alocados se suas casas estavam de pé. O que reforçava a 

vontade dos moradores de voltar para suas antigas casas era o modo como eles estavam 

vivendo de forma tão precária. Parecia-lhes então que voltar para onde aconteceu a 

tragédia não era uma má ideia. Além disso, suas histórias eram contadas em cada parede 

de suas casas.  

 Após o desastre, o governo primeiramente interditou todas as casas que não 

foram derrubadas pelas chuvas e, logo depois, colocou abaixo todas as outras que 

haviam restado. Para aquela área de risco, eles não voltariam. Porém, muitos passaram a 

ocupar outras enquanto o governo começou a construir os conjuntos habitacionais e 

enquanto os moradores recebiam o Aluguel Social.  

A prefeitura de Niterói começou a receber do Governo Estadual recursos para 

pagar o Aluguel Social àqueles que tivessem perdido suas casas. A gestão destes 

recursos foi assustadora, com distribuição de dinheiro vivo, falta de recibos, suspensão 

de pagamento para quem não pudesse recolher no dia, nomes repetidos, exigência ilegal 

de títulos eleitorais, e, principalmente, falta de transparência. Além disso, o valor do 
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Aluguel Social, de cerca de R$ 400,00, é insuficiente, conforme relata o senhor Pedro 

na entrevista do dia 07 de junho de 2018. 

O Aluguel Social20 é um recurso assistencial mensal destinado a atender em 

caráter de urgência famílias que se encontram sem moradia; é um subsídio concedido 

por um período determinado e a família beneficiada recebe uma quantia equivalente ao 

custo de um aluguel popular. Esse benefício tem ajudado muitas pessoas que foram 

vítimas de catástrofes naturais como alagamentos, desmoronamentos, ou então, famílias 

que são consideradas em estado de vulnerabilidade social. Trata-se de uma alternativa 

que pode evitar que o estado e o município tenham que conceder um abrigo provisório, 

e normalmente coletivo, à família. O Aluguel Social não é um benefício fácil de se ter 

acesso, pois há muitos trâmites burocráticos para evitar que ele seja pago 

indevidamente.  

O benefício existe em alguns estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 

Grande do Sul Santa Catarina, e em Minas Gerais. Ele é concedido por muitos 

municípios como auxílio temporário, que durar de três a seis meses, podendo ser 

prorrogado caso o beneficiário comprove que continua com necessidades.  

O valor do Aluguel Social foi concedido para os ex-moradores do Morro do 

Bumba. Estes conseguiram prorrogar esse benefício. Contudo, mesmo recebendo o 

Aluguel Social, muitas pessoas não queriam sair de lá, deixar suas casas, seus pertences 

e sua história para trás. Ademais, é preciso perceber que esse valor é insuficiente para 

cobrir os custos de um aluguel numa área que não seja de risco, ainda que se trate de 

lugares mais periféricos. A questão premente, nesse caso, é que o valor do Aluguel 

Social não corresponde ao que é necessário para se obter uma moradia justa.  

Lembremos ainda que o acesso ao Aluguel Social foi difícil para muitos dos ex-

moradores do Bumba, mesmo lhes sendo de direito, ou seja, o Estado não cumpre com 

o que está escrito na Constituição. Segundo uma entrevista feita pela CBN21, em 2011, 

                                                           
20 O Aluguel Social é um benefício assistencial de caráter temporário, instituído no âmbito do Programa 

Estadual Morar Seguro, destinado a atender necessidades advindas da remoção de famílias domiciliadas 

em áreas de risco, desabrigadas em razão de vulnerabilidade temporária, calamidade pública ou em razão 

de Obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), sendo coordenado pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), por meio da Superintendência de Políticas 

Emergenciais (SUPEM). 

 
21 Disponível em: 
http://www.focoregional.com.br/Noticia/Moradores%20do%20Morro%20do%20Bumba%20ainda%20n
%C3%A3o%20receberam%20aluguel%20social%20e%20voltam%20para%20casas%20interditadas 
Acesso em: 19 de out de 2018. 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/Moradores%20do%20Morro%20do%20Bumba%20ainda%20n%C3%A3o%20receberam%20aluguel%20social%20e%20voltam%20para%20casas%20interditadas
http://www.focoregional.com.br/Noticia/Moradores%20do%20Morro%20do%20Bumba%20ainda%20n%C3%A3o%20receberam%20aluguel%20social%20e%20voltam%20para%20casas%20interditadas
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no mês de novembro, mais de um ano após do deslizamento, muitos dos moradores do 

Morro ainda não haviam recebido o aluguel. Alguns deles deram entrevistas sobre o 

caso. À época, uma barraca da prefeitura foi montada próximo a comunidade para 

cadastrar as pessoas para o recebimento. Entretanto, a verba demorava tanto para ser 

liberada que os moradores começaram a se dirigir às suas antigas casas.  

Em resposta a esse problema Michel Assad, o secretário de Niterói na época 

(2010), organizou o um encontro com o prefeito da cidade, o então Jorge Roberto 

Silveira, para que a questão fosse resolvida. Hoje, oito anos após a tragédia, 

descobrimos que nada foi feito por eles - mais uma vez o estado nega o direito à 

moradia a quem mais precisa.  

“Eu vou voltar para casa, porque nós não temos solução e 

estamos na rua. Não temos mais condições de ficar na casa dos 

vizinhos, tirando a liberdade deles - disse à rádio a pensionista 

Nazaré Pereira” (CBN, Extra e Arquivo O Globo, 16/04/2010) 

 

 “O vigia desempregado Paulo da Conceição, também 

em entrevista à CBN, disse estar numa situação sem saída quero 

retomar minha rotina de trabalho, mas estou impossibilitado 

devido a essa catástrofe. Estou desempregado no momento. O 

estado prometeu ajuda, mas até agora o aluguel social não 

chegou, não tem nada liberado ainda” (Jornal O Globo, 

16/04/2010) 

Em Viçoso Jardim, Seu Pedro afirma que a vida para ele e sua família é boa. Os 

apartamentos seguem um padrão dois quartos, sala, cozinha e um banheiro. Atualmente, 

estão construindo um salão de festas que poderá ser utilizado até às 22 horas da noite, 

para não atrapalhar os outros moradores e para evitar bagunça no hall de entrada. Os 

apartamentos foram entreguem sem pintura, sem piso e com alguns defeitos, como, por 

exemplo, a diferença do chão para a porta. Afora isso, não há grandes problemas a 

serem relatados.  

Pedi que Seu Pedro me explicasse o bilhete no portão. Fui informada de que se 

trata do valor cobrado para manutenção dos prédios e para conta de água. A água é 

conjunta, ou seja, existe uma única conta de água para todos os moradores, totalizando 

cerca de R$ 6.000,00 mensais. O restante do valor arrecadado é gasto para melhorias do 

condomínio e para pagar a pessoa que cuida da limpeza.  

Chegamos a um ponto da entrevista em que eu queria saber se, no fundo, Seu 

Pedro estava satisfeito morando no Alzira Arns. Recebi uma reposta rápida: morar no 

Bumba era bom, pois lá ele tinha uma casa grande e confortável; o apartamento atual 
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era pequeno, mas era bom de morar também: “Pelo menos estamos seguros aqui” afirma 

seu Pedro. 

 

 

PESQUISA DE CAMPO: ZILDA ARNS  

 

Zilda Arns é um dos conjuntos habitacionais construídos para os moradores das 

chuvas de 2010. O Zilda foi inaugurado do ano de 2015 para 374 famílias. Ele fica 

localizado na Rua Teixeira de Freitas, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. A seleção 

para a entrega dos apartamentos foi feita através de um sorteio, que aconteceu no 

campus de Educação da UFF, no Gragoatá. Das 374 famílias que foram selecionadas, 

250 recebiam o Aluguel Social.  

A seguir, lemos alguns trechos de depoimentos dos governantes, como 

noticiados pelo Jornal O Fluminense no dia 27/06/2015: 

 

A secretária executiva da prefeitura, Maria Célia Vasconcellos, ressalta a 

satisfação da prefeitura com o projeto entregue. 

“A Prefeitura de Niterói está muito feliz por ter desempenhado essa função de 

disponibilizar um lugar digno para essas pessoas morarem. É uma sensação de 

alegria e dever cumprido”,  

Após a assinatura dos contratos, os novos proprietários irão aos apartamentos 

com uma equipe de vistoria. O imóvel, estando em condições ideais, será 

liberado para cada família se mudar no mesmo dia. O conjunto possui nove 

blocos. Já foram eleitos os síndicos e subsíndicos. 

O secretário de Habitação de Niterói, Atratino Cortes, comemora a entrega das 

casas e projeta o futuro.  

“É uma vitória. É uma sensação que não tem igual, chamar as famílias e 

apresentá-las o projeto pronto e todo estruturado. São pessoas que viviam em 

situação até de risco. E é indescritível poder fazer algo por elas. Estamos 

ajudando essas pessoas a resgatar a dignidade e a qualidade de vida. É uma 
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alegria enorme. Ainda terão muitos outros projetos que vão contemplar mais de 

2 mil famílias até 2016”, diz o secretário. 

 

 

     A entrevista que segue foi realizada com Luana, uma ex-moradora do Morro do 

Bumba que conheci na festa de Natal no dia 17/12/2017. Perguntei a ela se poderia me 

dar um relato contando uma pouco da sua história. Luana me passou seu número de 

celular e marcamos um encontro por mensagem. 

A minha primeira ida ao Zilda aconteceu no dia 11 de junho. O dia começou 

ensolarado, mas, no final da tarde, foi ficando escuro - clima típico do outono. 

Chegando lá, subi o complexo e já conseguia ver Luana ao longe, que estava à minha 

espera em frente ao bloco do seu apartamento. Em um primeiro momento, conversamos 

ali embaixo mesmo, sobre o que eu fazia na faculdade, se tinha namorado – pois era 

véspera do dia dos namorados – e outros assuntos inescapáveis relativo à data festiva do 

dia seguinte. Fiz perguntas semelhantes a ela e, entre algumas brincadeiras e risadas, 

Luana me convidou para subir. 

 Logo na escada, reparei que o meu pé não cabia no degrau, o que me causou 

espanto: como pode um degrau de escada ser menor que um pé de tamanho 37? Além 

disso, reinava a escuridão, pois havia uma única lâmpada pequena iluminando cada 

andar. Ao comentar sobre o escuro, ela prontamente me respondeu: “Eles não fizeram 

nada direito, chega a ser difícil de acreditar que uma obra que demorou quase cinco 

anos para ficar pronta pôde ter falhas como essa”.  

Ao chegarmos no apartamento, Luana, que mora com suas duas filhas, genro e 

netos, mas naquele dia estava sozinha. O apartamento de dois quartos, uma sala, um 

banheiro e uma cozinha abriga um total de 6 pessoas. Sentamos no sofá e ali me senti à 

vontade para fazer uma entrevista informal, sem perguntas prévias, deixando a 

entrevistada falar livremente o que desejasse, para depois seguir com um pequeno 

roteiro já estruturado.   

Meu primeiro interesse era saber o porquê de Luana ter ido morar na 

comunidade do Bumba. Foi então que ela me confidenciou que, no período em que 

namorava o pai de sua primeira filha, ao ficar grávida, resolveu ir morar com ele. Seu 

companheiro já estava vivendo havia algum tempo na comunidade e foi lá que ela teve 
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sua bebê. Em algum momento da sua vida, ela já havia se mudado para a comunidade, 

mas havia sido por pouco tempo. Depois, voltou e ali permaneceu até o dia da tragédia.  

Luana relata que morar no morro do Bumba, mesmo com todas as dificuldades e 

problemas, lhe trazia felicidade. Ela frequentava algumas festas que aconteciam lá, ia à 

igreja e tinha uma vida que ela intitulou como “normal”, por estar localizada uma área 

na cidade de fácil acesso para poder fazer tudo o que quisesse. 

Quando começamos a falar do dia em que tudo ocorreu, ela o adjetivou como 

“horrível”: “foi difícil aceitar que aquilo tudo estava acontecendo, era como se no fundo 

fosse mentira, mas infelizmente não era”, disse Luana. Ela perdera sua melhor amiga, 

que chamava de “comadre”. Junto com ela, a filha e os netos. Nesse momento, Luana se 

calou, como em um minuto de silêncio. Respeitei seu luto e também segui em silêncio. 

Não pude deixar de imaginar como devia ser difícil e triste perder alguém nós amamos 

para um acidente tão cruel. Foi então que me vi, mais uma vez, afetada por essa história. 

Acredito que o verdadeiramente importante em uma pesquisa são os fatos possíveis de 

serem observados: “O próprio fato de que aceito ocupar esse lugar e ser afetada por ele 

abre uma comunicação específica com os nativos: uma comunicação sempre 

involuntária e desprovida de intencionalidade, e que pode ser verbal ou não”. 

(FAVREST-SAADA,2005) 

A casa de Luana não chegou ser derrubada pelas chuvas, porém, ficou 

inabitável, e, como todas as casas que se mantiveram de pé, foi interditada. Logo em 

seguida, foi derrubada. Luana relata que “Foi difícil saber que sua casa, construída com 

tanto trabalho e sacrifício, foi posta abaixo”.  Deste ponto em diante, não havia mais o 

que se fazer: apenas aceitar o tinha acontecido e tentar seguir em frente.  

Luana, como Seu Pedro, foi para um abrigo onde ficou instala por cinco anos, 

dividindo o mesmo ambiente com pessoas que ela não conhecia, com quem não tinha 

intimidade e tampouco afinidades. Ficou cinco anos esperando sua casa ficar pronta, 

cinco anos de sofrimento junto à sua família. Ela passou por dois abrigos: primeiro, pelo 

Grupo de Companhias de Administração Militar (g-cam), porém, “Do G-CAM, fomos 

praticamente expulsos”. Eles foram dirigidos, em seguida, para o Terceiro Batalhão de 

Infantaria (3-BI): “Sofremos muito davam comida estragada pra gente”, conta ela. 

No abrigo público Terceiro Batalhão de Infantaria (3° BI), localizado no 

município de São Gonçalo, os alojados eram mantidos pela prefeitura em condições 

precárias, com alimentação inadequada. Luana classificou a comida recebida no abrigo 

como “intragável” e se queixou do fato de não serem entregues verduras, bem como de 
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não haver uma alimentação diferenciada para as crianças - mesmo com a presença de 

uma nutricionista.  Berçário, creche e escola de ensino fundamental estavam desativadas 

e as crianças eram matriculadas em escolas espalhadas por toda a cidade.  

Os alojados eram obrigados a conviver com esgoto a céu aberto, próximo a seus 

dormitórios. As pessoas viviam em condições de abandono no alojamento e sem uma 

previsão de solução definitiva. Somente quando a tragédia completou dois anos, foram 

liberadas as visitas aos desabrigados no 3º BI. Mesmo assim, com grandes restrições de 

horário. Até então, a ida de parentes e amigos era estritamente controlada e limitada. 

Apenas após muita insistência melhorias foram conseguidas. 

O 3° BI funcionava como um abrigo provisório. Alojando cerca de 300 pessoas, 

era precário e foi objeto de denúncias da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 

Cidadania da ALERJ. No 4° Grupo de Companhias de Administração Militar (G-

CAM), os desabrigados que estavam no local foram removidos, superlotando o 3° BI. 

Em vez de destinar os dois espaços para assentamento social, como inicialmente 

divulgado, a prefeitura anunciou que construiria um parque no 4° GCAM. Para impedir 

que o 3° BI se transformasse em local de moradia popular, a Câmara de Vereadores de 

São Gonçalo tombou suas edificações. 

Abaixo, fotos dos alojamentos onde os moradores da comunidade do Bumba 

moraram provisoriamente. 

 

                                  

Figuras 13 e 14: alojamento provisório (Fotos: Vera, 2011)  

Para aqueles moradores, tudo mudaria uma vez que pegassem as chaves do novo 

imóvel. Era hora de ter uma nova vida: ali eles iriam construir uma nova história. Em 

seguida, deveriam tentar superar o que havia acontecido no Bumba – o que não era 

tarefa fácil, mas se fazia necessário. Entretanto, eles não imaginavam que estavam indo 
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para um lugar cheios de problemas estruturais, que não condiziam com os depoimentos 

dados por nossos governantes. 

Antes de entrarem, dois blocos já haviam sido condenados e tiveram que ser 

postos abaixo, graças às lutas dos moradores que descobriram irregularidades. Se não 

fosse a insistência desses, haveria perigo de acontecer outra tragédia. Luana, a 

entrevistada, acredita que “Já que se propuseram a fazer isso, tinham que fazer direito”. 

Além de serem apartamentos, o que provocou muita reclamação por parte dos 

moradores, acostumados a morar em casas,” Não tivemos opção de escolha”. Ninguém 

perguntou nada a eles, somente lhes entregaram as chaves e novos problemas. 

 A minha segunda entrevista no Zilda aconteceu no dia 16/ 06/2018. Conheci 

Dona Vera da mesma maneira que havia conhecido Luana. Dona Vera era considerada 

uma representante do Zilda, pois sempre relatava os problemas do complexo. Hoje, ela 

não quer mais envolvimento com essas questões. Na conversa que tivemos, ela afirmou:  

“Eu estou praticamente parada, cansei de brigar, a Caixa fala que aqui não tem 

rachaduras. Estamos em processo, mas o juiz não bate o martelo. Essa obra, antes de ser 

entregue para nós, já havia sido interditada, com blocos condenados. Já existe processo 

aqui desde 2013. Aqui, não temos fala ou decisão, uma vez que foi nos doado. Em 

resumo, comeram o dinheiro e fizeram a obra com a sobra. A maior parte já saiu daqui 

outros venderam. E quem sobrou está na esperança de um milagre” 

 A grande questão é o complexo sofrer de vários problemas. Busquei então duas 

linhas do tempo para entender melhor como é a situação dos moradores do Conjunto 

Zilda Arns, desde 2015.  A primeira linha do tempo foi feita de acordo com os 

moradores entrevistados acima e a segunda, em uma entrevista com Rafael Duarte o 

então assessor do Deputado Estadual Flávio Serafini. (2015-2018) 

Acabamento precário e rápida deterioração: A execução e utilização de materiais 

de qualidade inferior são evidentes quando verificamos o padrão de acabamento dos 

apartamentos e rápida deterioração destes – alisares com sinais de ferrugem, pisos 

cerâmicos rachados, material de pintura soltando e louças descolando, são alguns dos 

exemplos mais comuns entre os apartamentos. 

Infiltrações: Já em 2015, foram localizados diversos pontos de infiltração na 

parte exterior e interior dos blocos. Passados dois anos, este problema se intensificou. 

Encontra-se no pavimento térreo de alguns edifícios uma concentração muito grande de 

umidade ascendente nas paredes e no piso. Segundo alguns moradores, a água chega a 
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brotar do solo, o que denota um problema grave de impermeabilização. No caso da parte 

exterior dos prédios, verificou-se que a passagem em concreto no perímetro da 

construção foi instalada com o caimento invertido, provocando acúmulo de água e 

comprometendo as paredes. 

Vazamentos: Após dois anos de ocupação diversos apartamentos e áreas comuns 

dos edifícios apresentam sinais de infiltrações no teto e forro decorrente de vazamentos. 

Em alguns casos estes vazamentos são provocados pelo rompimento da tubulação hidro 

sanitária, em outras situações, a infiltração de água se deve a ausência de um tratamento 

de impermeabilização adequada no piso superior, além de provocar danos a saúde dos 

moradores devido à forte umidade, causa diversos transtornos, inclusive nas relações de 

vizinhança.  

Vedação precária das esquadrias: diversas janelas com o sistema de vedação 

aquém do padrão de qualidade. Grandes espaços preenchidos com material inadequado 

ou sequer preenchidos. Além de uma questão estética, a vedação precária poderia gerar 

infiltrações. 

Sistemas de esgotamento sanitário e drenagem inadequados: nas vias principais 

foi observada a presença de bueiros com grelhas para o recolhimento do escoamento 

superficial. No entanto, estas vias não possuem sarjetas ou canaletas para garantir a 

condução das águas. Com o sistema de drenagem inadequado, após as chuvas, é 

frequente a formação de zonas de alagamentos nas áreas ou pontos baixos das ruas e na 

proximidade dos blocos, que além de facilitar a ocorrência de infiltrações, trazem uma 

grande quantidade de vetores de doenças. Este problema de alagamento ainda é 

agravado na medida em que também são frequentes os vazamentos no sistema de 

esgotamento sanitário. 

Escadas fora dos padrões da Norma: as escadas dos diversos blocos não 

apresentam um padrão adequado para conforto e segurança dos usuários. Cada degrau 

possui altura e largura diferente dos demais e fora do dimensionamento. Além disso, a 

rápida deterioração, o acabamento precário, a iluminação inadequada também aumenta 

os riscos de acidente. 

Pavimentação inadequada: Em diversos pontos da área comum do condomínio 

foram encontrados buracos e pavimentação quebrada que dificultam o deslocamento dos 

pedestres e podem causar graves acidentes, principalmente para crianças e idosos. 
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Rachaduras, trincas, fissuras e fendas: Praticamente todos os blocos do 

condomínio apresentam rachaduras, trincas, fissuras e fendas, as quais se agravaram 

com o tempo. 
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Figura 15, 16 e 17: Problemas Estruturais do Conjunto Habitacional Zilda Arns (Foto: Rafael Duarte, 

2015) 
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           Figura 18, 19, 20 e 21: Problemas Estruturais do Conjunto Habitacional Zilda Arns (Foto: 

Rafael Duarte, 2015) 

 

 

Dezembro de 2015: a comissão de direitos humanos da Alerj apresenta relatório 

sobre problemas no conjunto Zilda Arns. 

14 de maio de 2016: a prefeitura se compromete a realizar emergências e a 

Caixa a acelerar a licitação para contratação de nova construtora. A construtora era a 

Imperial e a Caixa Econômica comunicou que estava abrindo processo contra ela. No 

dia 15, as equipes do órgão responsáveis chegam a visitar o local, mas as prometidas 

ações não saíram do papel. 

20 de junho de 2016: Houve uma audiência Pública da Comissão dos Direitos 

Humanos da ALERJ. Essa audiência tinha o intuito de dialogar com os moradores e 

reunir os entes públicos envolvidos, a fim de buscar uma solução efetiva para a 

precariedade de vida no local. Contudo, a prefeitura de Niterói e a Caixa Econômica não 

enviaram representantes para audiência, o que foi considerado um desrespeito à situação 

das famílias. Os moradores denunciaram os problemas como rachaduras crescentes, 

afundamento do solo, terreno instável, infiltrações, falhas graves de acabamento a não 

viabilização da infraestrutura urbana prometida como: creche, vaga em escola, 

acessibilidade, coleta de lixo de grande porte e transporte público. O que mais 

preocupava eram as rachaduras, algumas chegavam a cortar paredes inteiras. Essa 

situação levantava o risco de novas tragédias. Os moradores presentes na audiência 

aprovaram o envio de uma representação ao Ministério Público Federal solicitando a 

abertura da Ação Civil Pública. 

Final de junho de 2016: Com inquérito aberto desde 2013 e com os novos relatos 

e denúncias levados pela Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, o procurador da 

República Wanderley Dantas, do MPF, decidiu entrar com Ação Civil Pública contra a 

Caixa Econômica e a Prefeitura de Niterói. Dantas determinou, em caráter de urgência, 

uma perícia técnica independente no Conjunto Habitacional Zilda Arns. Se fossem 

confirmados os altos riscos e necessidade de obras, deveria ser garantida às famílias a 

transferência para uma moradia digna. A Prefeitura de Niterói e Caixa Econômica 

teriam que explicar na Justiça a situação temerária das obras do Zilda Arns. 
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1 a 3 de julho de 2016: 1 a 3 de julho de 2016 – Moradores do Conjunto 

Habitacional Zilda Arns se organizam para participar e denunciar a precariedade da 

política habitacional da cidade na 6ª Conferência Municipal da Cidade de Niterói. A 

situação lastimável do Zilda Arns foi sem dúvida o tema mais debatido da Conferência, 

que obrigou a Prefeitura a assumir problemas na construção, mas negando qualquer 

risco estrutural. No contexto da mobilização da conferência e da pressão popular e 

parlamentar, a Prefeitura anunciou a publicação em Diário Oficial da criação de linha 

municipal de ônibus para atender a localidade onde está situada o Zilda. Os 

representantes do poder executivo municipal se comprometeram também com mais 

empenho junto à Caixa Econômica para efetivar as obras necessárias no respectivo 

conjunto habitacional. 

Julho de 2016:  Início das obras de reforma no Conjunto Habitacional Zilda 

Arns, agora já sob a responsabilidade da Vetorial Serviços, nova empresa contratada 

pela Caixa Econômica Federal. O contrato com a empresa, firmado em 21 de junho de 

2016, teria duração de seis meses. 

6 de abril de 2017: A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de 

Niterói realiza Audiência Pública sobre Habitabilidade na cidade. O objetivo era mapear 

os problemas de moradia na cidade e buscar soluções junto aos representantes do poder 

público. Os relatos dos moradores do Conjunto Zilda Arns chamaram a atenção. Mesmo 

depois do prazo inicial das obras de reforma, os problemas nos prédios continuavam e 

outros até se agravavam. A Prefeitura de Niterói e a Caixa Econômica Federal voltaram 

a faltar uma audiência pública sobre o tema. Como encaminhamentos dessa audiência 

foram deliberadas, entre outras ações, a marcação de reunião com CEF e vistoria ao 

Zilda Arns pelo grupo trabalho envolvendo o legislativo municipal, estadual e o Núcleo 

de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da UFF – NEPHU, além de 

representações dos próprios moradores. 

13 de junho de 2017: - Reunião com a Gerência de Habitação da Caixa 

Econômica Federal sobre os problemas do Conjunto Habitacional Zilda Arns. Na 

reunião, Pablo Sarmento, da Gerência de Habitação da CEF, apresentou o andamento 

das obras e garantiu que o empreendimento, embora tenho tido muitos problemas na 

construção, não corria nenhum risco estrutural. Comunicou que já ocorreu a 

impermeabilização de 100% dos telhados e pisos, e falta apenas 5% nas calçadas. 

Informou que a previsão de término das obras é dezembro de 2017.  
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5 de julho de 2017: Visita da Caixa Econômica ao Zilda Arns. Nessa visita, 

foram identificados muitos problemas nos prédios e dentro dos apartamentos, como 

rachaduras e infiltrações. Os técnicos da CEF explicaram que foi necessário reforçar a 

fundação e que as rachaduras são fruto de argamassa de má qualidade. Segundo eles, 

esse tipo de construção exige uma argamassa especial, com função estrutural. Esse 

material especial para o reparo já teria sido encomendado. A equipe da Caixa ainda 

destacou que tiveram problemas construtivos no Zilda, mas que não existia risco de 

queda. 

Agosto/setembro de 2017: Fim das obras de reparo de Vetorial Serviços. A 

Vetorial retirou sua equipe de trabalhadores mesmo os apartamentos do conjunto 

habitacional ainda apresentando graves problemas. A empresa Vetorial Serviços 

afirmou que o tamanho dos problemas identificados era muito maior do que estava no 

escopo do contrato afirmado com CEF. Os moradores relataram que os consertos não 

duravam, o problema de infiltração não foi resolvido. 

Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017: agravamento de problemas 

construtivos nos prédios do Conjunto Habitacional Zilda Arns. Destaca-se 

negativamente que esses problemas persistem mesmo depois de concluído os serviços 

de reparos da empresa contratada pela Caixa Econômica Federal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Vivemos em uma sociedade capitalista em que todos desejam ser possuidores 

de alguma coisa, em que tudo tem um dono. Nessa conjuntura, a propriedade tende 

sempre a ser um bem atrelado às condições financeiras do indivíduo em vez de ser um 

direito social. A grande consequência, nesse caso, é a enorme desigualdade e a 

gritante concentração de renda. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o processo que estava por detrás da busca 

pelo direito à moradia dos ex-habitantes comunidade do Bumba, procurando conhecer 

os caminhos pelos quais as vítimas da tragédia passaram. Nesse sentido, retomamos um 

pouco da história das favelas do Rio de Janeiro e Niterói e da realocação dos ex-

moradores do Bumba em abrigos provisórios. Mostramos como funciona o processo do 

Aluguel Social e, por fim, como foi a entrega das novas moradias aos desabrigados.  

Percebi que existem poucos documentos históricos que falem sobre o início da 

favelização na cidade de Niterói, o que demonstra a necessidade de darmos 

continuidade ao estudo desse tema. Falar sobre moradia juntamente a questões de 

políticas públicas de habitação e planejamento em áreas de risco nos possibilita 

entender que não há uma verdadeira justiça social. 

 Na cidade de Niterói, existe um grande processo de incentivo vindo do 

governo municipal para ampliação de moradias de classe média e alta. Os habitantes 

vêem a todo momento casas sendo derrubadas para construção de prédios de alto 

padrão, situação que contrasta com um histórico de políticas públicas precárias para a 

edificação de moradias populares. A falta de interesse do governo público municipal 

para com sua população carente colabora para tragédias como foi a do Morro do 

Bumba; o processo de favelização acontece junto à expansão imobiliária nas áreas 

nobres.  

O poder público, em lugar de intervir nas moradias em locais de risco, 

incentiva a mesma, oferecendo ali serviços públicos diversos. A tragédia Morro do 

Bumba serviu para mostrar que precisamos melhorar as políticas de habitação para as 

pessoas menos favorecidas. Com esse trabalho, desejo colaborar para que não existam 

em Niterói pessoas morando em áreas de extremo risco, o que só pode ser feito com a 

coparticipação do poder público e com a denúncia de suas condições de vida. 

Compreendemos ao longo da pesquisa que a comunidade do Bumba se 

localizava em uma área que já havia sido o lixão da cidade, após anos o sendo, se 
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urbanizou, configurando total risco para seus habitantes. O Morro foi uma área 

menosprezada pelo Estado e esquecida pelo poder público. Nesse sentido, comunidade 

que ali vivia era igual a qualquer outra na sua natureza e sofria do mesmo conhecido 

desaso com camadas de baixa renda. Nas entrevistas, pude perceber que a vida dos 

moradores antes da tragédia já apontava uma condição de pobreza e abandono. Os 

danos resultantes da falta de ações eficientes do poder público depois do desastre 

acabaram por reafirmar a vulnerabilidade do grupo. 

O desmoronamento do Bumba foi representativo, movimentando os principais 

Jornais do país e do exterior. A tragédia comoveu a opinião pública e deixou claro que a 

conquista de algumas moradias só possível quando todos estão voltados para o desastre. 

Se o desmoronamento não tivesse acontecido, provavelmente esses moradores estariam 

vivendo nas mesmas e precárias condições de risco. Faço essa afirmação com base na 

falta de moradia para tantas outras comunidades do município.  

Observamos ainda o desinteresse da prefeitura ao lidar com esse tipo de 

situação. A população que saiu do Bumba foi instalada em abrigos provisórios e 

chegam a pensar que estes abrigos seriam sua moradia definitiva, visto que lá ficaram 

por muito mais tempo do que se era esperado - e do que se considera emergencial. 

Viviam no abandono e passaram por situações precárias. 

O instituto do Aluguel Social, da forma como vem sendo executado, é um 

desastre como uma política social, pois não resolve de fato o problema de moradia. 

Além disso, o seu valor não é compatível com o que se pede na região. Como agravante, 

muitos moradores não tiveram  o direito de receber o benefício. Ademais, o modo como 

foi coordenado o seu pagamento pela prefeitura de Niterói mais humilhava do que 

ajudava os beneficiários. 

Ao analisarmos as ações do poder público para a garantia definitiva de moradias 

no conjunto habitacional Zilda Arns, percebemos o descaso com a entrega dos 

apartamentos. Mesmo após três anos depois de entregues, estes têm ainda problemas e 

os prédios sofrem sem infraestrutura outras complicações, como expusemos no 

trabalho.  

Diante desse quadro, concluímos  que o direito à moradia dessa população não 

foi verdadeiramente garantido. Os imóveis entregues fazem parte do programa Minha 

Casa Minha Vida. Percebi que os moradores se organizam através de um centro 

comunitário e assim se fortalecem para lutar pelos seus direitos que estão previstos na 

Constituição. Esta garante que somos todos iguais. Perante a lei, temos direito à 
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moradia digna :  A Carta Magna, afinal, garante a todos os cidadãos, como preceito 

fundamental, o direito à moradia – art. 6, II CF. “Art. 6- 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”.  

As observações feitas a partir dessa pesquisa conduzem à reflexão de que apesar 

de o direito à moradia da população do Morro do Bumba não ter ocorrido 

completamente e de maneira correta, a luta por direitos dessa comunidade foi 

significativa e insere-se  na história comunidade como um avanço em sua por direito 
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