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RESUMO 

 

 

O presente trabalho é um esforço, introdutório, de investigação do processo de 

urbanização da cidade de Rio das Ostras, tendo como objeto central a localidade do 

Nova Cidade. Para o aprofundamento da temática da questão urbana foi necessário 

traçar um olhar sobre a história de formação da sociedade brasileira, a economia, e 

as contradições presentes no surgimento dos primeiros núcleos urbanos e na 

ocupação da terra. Foi de grande importância trazer para o debate as reflexões 

sobre “questão social” e a questão urbana como uma de suas refrações. Realizando 

uma análise da formação das cidades e da contradição capital trabalho como 

indicativo da desigualdade habitacional, assim como o acesso a cidade, é possível 

perceber que existe uma população necessária para manutenção e reprodução do 

capital e que esta é incluída marginalmente a cidade. É nessa perspectiva que esta 

pesquisa volta seu olhar para a cidade de Rio das Ostras na busca por compreender 

se há uma inclinação para o modelo neoliberal de administração das cidades, que 

embasados por um planejamento urbano se coloca na disputa por investimentos 

privados com outras cidades, de forma que a economia seja produzida a partir da 

competição entre territórios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work is an effort, introductory, research the urbanization of the 

town of Rio das Ostras, having as main object the location of the Nova Cidade. 

To deepen the theme of urban question was necessary to draw a look at the 

history of the formation of Brazilian society, the economy, and the 

contradictions present in the emergence of the first urban settlements and 

occupation of the land. Was of great importance to bring to the debate the 

reflections on "social question" and urban issue as one of their refractions. 

Performing an analysis of the formation of cities and contradiction working 

capital as indicative of housing inequality, as well as access to the city , you 

can see that there is a need for maintenance and reproduction of capital and 

that this population is marginally included the city . In this perspective, this 

search returns his gaze to the city of the Oyster River in the search for 

understanding whether there is an inclination to the neoliberal model of 

administration of cities, which grounded for urban planning arises in 

contention for private investments to other cities, so that the economy is 

produced from the competition between territories. 
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INTRODUÇÃO 

 

  
“Cidade-mãe, 

 de quem Nasce ou de quem vem pra ela, 
 Rio das Ostras, 

 cidade-pérola mais bela1”. 
 

 

Na emergência da pós modernidade, imergidos na noção abstrata do todo e 

incididos pelo fervor da globalização e da lógica capitalista, somos confrontados com 

o culto a mercadoria, e com a coadunação do poder público diante do processo 

sombrio de metamorfose ao qual as cidades tem se inclinado. A lógica gerencial, 

antes aplicada as empresas privadas, agora, aponta o caminho para o qual 

governos tem que percorrer: o da competição. A estratégia utilizada é o do 

marketing, onde ao competirem entre si por investimentos privados, as cidades 

acabam subvertendo o sentido de proteção com o intuito de aumentar a articulação 

das relações econômicas. 

Essa nova forma gerencial de cidade nos faz refletir, ainda que de forma introdutória, 

na perspectiva de direito à cidade, o processo de urbanização do Bairro Nova 

Cidade, no município de Rio das Ostras. 

A inclinação para pesquisar esse tema surgiu da percepção de que nem todos 

acessam a cidade de Rio das Ostras, sejam as belezas naturais ou os aparelhos 

públicos destinados ao desenvolvimento humano. Também contribuíram os debates 

e as leituras dos textos propostos na disciplina de Questão Urbana e Rural no Brasil, 

disciplina essa que é parte integrante do currículo do curso de Serviço Social. 

Além disso, a inserção política da categoria profissional de Assistentes Sociais 

no debate da questão urbana, correlacionando com a práxis profissional, possibilitou 

perceber o quanto os Assistentes Sociais, em seus espaços sócio-ocupacionais, são 

afetados pelas condições objetivas apresentadas pelas cidades brasileiras, visto que 

as raízes desse processo estão diretamente ligadas à modernização conservadora e 

excludente do Brasil. 

                                                           
1
 Estrofe do Hino do município de Rio das Ostras. 
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A expansão das cidades combinada com periferização levanta questões centrais 

ao exercício profissional e a efetividade do Projeto Ético-Político, pois no centro 

dessa questão está a reprodução da força de trabalho pela via da subsistência e 

espoliação territorial. 

Lima e Costa (2004) quando debatem o reflexo dessa realidade, afirmam que é a 

desigualdade social na distribuição de renda, somada à segregação sócio espacial, 

escassez de políticas públicas e a crescente precariedade das condições de vida da 

população que materializam a falta de moradias dignas e assentamentos urbanos 

mais seguros. Diante dessa realidade, se torna urgente ampliar o debate da 

construção de uma política urbana que permita o acesso aos serviços públicos e 

equipamentos coletivos. Ao entendermos e defendermos a cidade como espaço 

vivido por todos, apontamos para a realização de planos e estratégias que possam 

assegurar, com justiça e ética, a distribuição dos espaços urbanos. 

Esse debate não pode estar descolado do cotidiano de trabalho do assistente 

social, pois a categoria historicamente há algumas décadas, fundamentalmente 

hegemonizando a perspectiva crítica a partir do processo de renovação, esteve 

presente na luta pela defesa dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais. O 

Projeto Ético-Político profissional que se traduz pelos valores e princípios contidos 

no Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares 

da ABEPSS orienta o posicionamento hegemônico da categoria junto à classe 

trabalhadora em suas demandas democráticas e coletivas. 

A história da política social viveu dois momentos distintos: com o capitalismo 

desenvolvido aliando desenvolvimento econômico e social regulado pelo Estado 

houve expansão dos direitos civis, sociais, econômicos e culturais materializados 

pelas políticas sociais (Behring e Boschett, 2009). Claro que regulado pelo Estado e 

com limites ao mercado e pelas políticas de pleno emprego. Em outro momento, 

pós-crise do modo de produção e acumulação fordista-keynesiano os direitos sociais 

conquistados não foram desmantelados, apesar da forte pressão por parte da 

burguesia e retração do Estado. O que houve foi uma redução de sua abrangência 

no que tange a prestação de políticas sociais de cunho universalista, fato causado 

pelo seu redimensionamento, pois o Estado vem intervindo cada vez mais no campo 
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social com políticas assistencialistas no campo da pobreza mais abjeta de forma a 

gerir a barbárie e através da criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. 

Isto posto, creio que ele não se ausenta, mas remodela suas ações. Ademais, outras 

formas de ataque aos direitos são veemente combatido através da reação da 

sociedade organizada em mobilizações.  

 No Brasil experimentamos a política social com suas particularidades históricas, 

onde estamos longe desse Estado democrático de direitos e das políticas sociais. 

Fato é que nos colocamos na luta por essa conquista, defendendo valores éticos e 

morais que possibilitem a emancipação humana, o direito ao acesso a terra/moradia, 

a igualdade de gênero, o combate a toda e qualquer manifestação de preconceitos e 

a participação coletiva na construção social. 

O debate da questão urbana não pode estar descolado dos valores centrais que 

norteiam o Projeto Ético-Politico. Valores esses que nos apontam a construção 

democrática de uma sociedade onde a gestão não é centralizada. Isso mudaria 

muito a aplicação do direito a moradia urbana, e fortaleceria os trabalhadores como 

atores principais na construção dessa realidade que tem como centro norteador a 

participação popular no planejamento urbano, vide o conjunto de lutas travadas 

durante anos pelo Movimento nacional de Luta pela Reforma Urbana com 

conquistas significativas como a aprovação do Estatuto das Cidades em 2001 que 

traz instrumentos de democratização do direito à cidade. E lutas recentes que 

gritam, dentre muitas bandeiras, pelo direito à moradia, mobilidade urbana, 

segurança pública, cultura. 

Em um cenário predominantemente de centralidade capitalista, os processos 

decisórios são formas de controle burguesas. A representatividade, ao invés de 

aparelhar a democracia, é uma forma de cooptação por parte da elite.Preconiza-se 

nesse cenário neoliberal a individualização dos interesses econômicos que 

consequentemente desmobiliza a sociedade das lutas coletivas, preconizando os 

interesses privados. Tem-se na classe média e alta a preconização dessas idéias 

como senso comum e possibilitador preponderante da manutenção das relações de 

propriedade e acirramento das desigualdades presentes na sociedade brasileira. 



12 

 

Por isso, se torna cada vez mais necessário reforçar o protagonismo desses 

sujeitos coletivos dentro do contexto urbano. Revisitar e avivar essa característica 

combativa do ser social leva a possibilidade de reverter essa situação de desmonte 

do direito urbano através da luta contra a manipulação e cerceamento da liberdade2. 

Torna-se claro que o desafio maior na busca para solução dos problemas urbanos 

não se encontram efetivamente na legislação e sim no campo político. A sociedade 

ao assumir a importância da participação nos espaços coletivos de decisão e 

procurar intervir no meio em que vive, poderá impulsionar a luta pela ocupação e 

formatação do espaço urbano sob outra lógica que não esta do mercado. 

O Serviço Social enquanto categoria assume sua função pedagógica e se propõe 

a trabalhar na formação política dos sujeitos de forma que a intervenção do 

assistente social, em consonância com o Código de Ética, não é apática a realidade 

social.    

Nesse sentido, os objetivos dessa pesquisa são:  

 Conhecer a realidade da ocupação urbana do bairro Nova Cidade 

(situação de posse, condições de moradia, planejamento urbano, relação 

com o poder público);  

 Pesquisar o acesso a equipamentos públicos coletivos por parte dos 

moradores (acesso á saúde, educação, transporte e lazer);  

 Reconstruir o processo histórico da urbanização do bairro; 

 Pesquisar a relação existente entre os índices de violência e o processo 

de favelização. 

A hipótese central dessa pesquisa consiste em debater a urbanização da cidade 

legal em face da ilegal, tomando o Nova Cidade como objeto de pesquisa, e analisar 

se nesse contexto urbano é possível identificar na localidade a formação de uma 

comunidade favelizada. 

A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica; entrevistas com sujeitos 

políticos que atuaram ou atuam na formação da localidade. 

                                                           
2
 Ao adotar a liberdade como valor central, nosso projeto assume, o “compromisso com a autonomia, a 

emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Conseqüentemente, o projeto profissional vincula-se a 

um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e / ou exploração de 

classe, etnia, ou orientação sexual” (CFESS, 1993).  
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No primeiro capítulo, o debate consiste em um resgate do processo de 

urbanização do Brasil, resgatando momentos históricos importantes da formação 

social e urbana brasileira, chamando atenção para as contradições presentes no 

direito à moradia e a ocupação de terra, observando a “transmutação dos espaços 

quilombolas para favelas no Rio de Janeiro”. 

Já no segundo capítulo, buscamos refletir a questão urbana como uma das 

expressões da “questão social”, destacando as particularidades na formação 

histórica brasileira. O ponto de partida para esse debate é a mundialização da 

economia e seus rebatimentos no Brasil, possibilitando caracterizar a “questão 

social” a brasileira, com características históricas que difere dos outros países. E 

olhando para a realidade urbana, buscamos identificar as diversas faces da “questão 

social” no espaço urbano contemporâneo e quais rebatimentos a adoção gerencial 

das cidades, tendo como base o planejamento estratégico, causa no 

desenvolvimento das cidades e como os trabalhadores se adéquam a essa nova 

lógica gerencial. 

O terceiro e último capítulo, busca resgatar a formação histórica do Município de 

Rio das Ostras tendo como base a Localidade do Nova Cidade e o lugar que esta 

localidade ocupa na construção da cidade formal, buscando destacar aspectos da 

economia local, os impactos do desenvolvimento da indústria petrolífera na Bacia de 

Campos e a emergência de, em 20 anos, transformar uma cidade considerada 

dormitório em cidade capaz de disputar investimentos privados. 

“A cidade mãe”, nesse sentido, assume sinais de “madrasta”, como nos contos 

infantis. Pois, deixa de ser protetiva socialmente e passa a valorizar benefícios 

advindos com o acúmulo de capital proposto pelo desenvolvimento mercantil, 

acirrando, assim, a desigualdade habitacional e de acesso à cidade. 
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1. QUESTÃO URBANA E AS PARTICULARIDADES HISTÓRICAS DE 

FORMAÇÃO URBANA NO BRASIL 

 

 

No fundo pintaria o negro 
Desta noite derradeira. 

Um negro que saiu da África 
Que já foi a terra da minha companheira 

 
À pátria que me pariu - Mauro Iasi 

 

 

1.1  O período colonial e a formação dos primeiros núcleos urbanos: relação 

histórica campo e cidades 

 

 

O resgate histórico do processo de urbanização do Brasil aponta para o período 

colonial e imperial, pois nesse período existiram algumas cidades de porte, com um 

número considerado de habitantes. Como exemplo temos Salvador, que em 1780 

tinha 32209 habitantes, no centro, distribuídos em dez freguesias. Já no subúrbio, 

reunia cerca de 20076 habitantes. Nesse período, o local central para produção 

econômica era a zona rural. As cidades funcionavam apenas como local de 

negócios, de ligação com o financiamento e com o comércio internacional. 

  
 

Durante esse período, não havia propriamente uma rede de cidades, mas 

alguns grandes pólos que concentravam as atividades burocráticas ligadas 

à administração colonial e também as atividades administrativas, comerciais 

e financeiras relativas à produção agroexportadora. (MARICATO, 2010, p. 

09). 

 
  

 Os engenhos produtores de açúcar eram responsáveis pelo esplendor rural e 

a miséria urbana, como salienta Maricato (2010:9), as unidades rurais eram 

praticamente auto-suficientes, diferente das aldeias, que vez ou outra, sofria com 

falta de alimentos. A Igreja Católica, nos dois primeiros séculos e meio de 
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colonização, desenvolve papel importante. Havia uma estreita relação entre Igreja e 

o Estado, o que garantia ao Estado legitimação do domínio sobre as terras 

“descobertas”, e a Igreja por sua vez, recebia do Estado a garantia do “domínio” 

espiritual. Ao passo que à criação dos núcleos urbanos tinha a necessidade, a priori, 

da construção de uma capela que deveria estar em lugar de destaque. O processo 

de emancipação até o momento de ser considerado cidade dependia da evolução da 

Igreja, que deveria passar pelo processo capela-paróquia-vila-cidade. Para ganhar o 

status de cidade era necessário ter uma Igreja maior, que pudesse ser uma matriz, 

construir a Casa da Câmara e uma Cadeia. Essa evolução jurídico-institucional torna 

evidente a relação intrínseca mantida pelo Estado e a Igreja e não por menos, 

podemos dizer que o papel de ambos se confundiam (Maricato: 2010). 

 O poder local era responsável pela administração das pequenas cidades. As 

Câmaras eram de responsabilidade dos vereadores, que por sua vez eram 

controladas, principalmente, pelos proprietários rurais. O voto era direito apenas dos 

“homens bons”, pessoas brancas, proprietários de escravos e residentes nas 

cidades. E como condição sine qua non, deveriam ser católicos e de forma algumas 

exercerem funções manuais. Percebemos assim, a religião intervendo até mesmo 

na economia, pois ao defender a família patriarcal, também defendia a tese de que a 

família é uma unidade econômica, e, por conseguinte, legitima o absolutismo do 

Estado. 

 Com a queda da exploração do açúcar, a ascensão do ouro passou a 

determinar o urbanismo em outras cidades. Se antes a urbanização era concentrada 

próxima aos locais de escoamento da produção (portos), nesse período histórico, 

passa a ser importante concentrar os trabalhadores próximos aos locais de atividade 

de mineração. Surge, assim, uma sociedade aurífera, ligada as atividades urbanas, 

pequenos artesanatos, prestação de serviços, pequenos comércios, comércio 

ambulante, administração civil e militar, além, é claro, da população pobre e livre e 

alguns escravos que antes eram restritos aos trabalhos rurais3. 

                                                           
3
 Neste trabalho não estamos considerando a história do Brasil em períodos cíclicos, exemplo: ciclo do ouro, 

ciclo do café, ciclo da cana de açúcar. Pois fazemos uma leitura que a exploração desses bens permanecem até os 

dias de hoje. 
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 No que tange ao saneamento básico, apenas algumas cidades, as mais 

importantes economicamente, dispunham de calçamento nas ruas. Havia, no 

entanto, uma desordem urbanística, o que tornava uma questão problemática o 

ordenamento e alinhamento das ruas e das edificações. Data-se de 1750-1777 a 

instituição da primeira política de urbanização no Brasil. Tratava-se de incentivar a 

criação de vilas nos mesmos padrões dos territórios portugueses. Em suma, essa 

legislação propunha uma cidade com sistema viário em que ruas e praças deveriam 

ser organizadas em forma de xadrez. Instituiu-se, também, as normas para lotes, 

quadras e fachadas. Normas essas que impediam, por exemplo, que as janelas de 

treliças. 

 Nas cidades maiores como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, houve obras 

públicas. Todas monumentais. Foram construídos edifícios públicos, religiosos e 

importantes edifícios comerciais. Vide os edifícios construídos sob os padrões 

barrocos, que possibilitam visualizar a importante mudança do caráter da 

monumentalidade urbana. A exemplo temos no Rio de Janeiro o Pátio do Carmo, 

atual Praça XV. 

Nesse mesmo período, a Europa passava pela crise dos regimes absolutistas e o 

surgimento do ideário liberal. A Independência americana, a Revolução Francesa e 

a Revolução Industrial sofrida na Inglaterra, aconteceram tendo por base a filosofia 

enquanto emancipação do pensamento e a centralidade da razão enquanto 

possibilitador de acúmulo de conhecimento. O livre comércio, no entanto, tornou-se 

avanço desse momento histórico que tivera como fator o avanço da burguesia e 

profundas transformações societárias. A cidade passa a ser o centro da produção de 

riqueza e começa a sofrer com o intenso crescimento demográfico, decorrente ao 

êxodo dos trabalhadores que se punham em busca de trabalho. 

No Brasil, por sua vez, desembarca a família real fugida de Portugal e do 

confronto com as tropas de Napoleão. Podemos classificar essa chegada como um 

surto histórico, ao passo que desembarca o alto escalão português, trazendo em sua 

bagagem máquinas impressoras, bibliotecas e muitos problemas para acomodação 

dos quase dez mil “fugitivos”. Problema esse, facilmente resolvido com o que 

podemos classificar como as primeiras remoções brasileiras. Várias casas foram 
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marcadas com a letra P.R (Príncipe Regente), e ali a família real se instalou a fim de 

moradia.  

Economicamente existiram impactos, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro que 

tivera seu porto aberto a importação de mercadorias trazidas de Portugal. Cabe 

ressaltar que essas mercadorias eram proibidas de serem produzidas no Brasil, ao 

passo que a economia de Portugal, mesmo com a ausência da família real, 

continuava a ser incrementada. Foi somente em 1844, com a Tarifa Alves Branco e 

a criação de taxas médias de importação de 44%, que aconteceu o primeiro surto 

industrial no país. 

  
 

A ciência moderna que causou impacto na Europa no século XVII, chegou 
ao Brasil somente no século XIX, com a vinda da família real. O ensino 
superior, até então proibido, foi instituído. Criaram-se escolas de Medicina 
na Bahia e no Rio de Janeiro, academias de Direito em Olinda e São Paulo. 
Organizaram-se expedições cientificas a partir de 1817, suprindo finalmente 
a lacuna de documentação existente sobre a sociedade, a fauna e a flora 
brasileira. A engenharia ganha grande impulso devido à mudança da 
colônia, transformada em Reino Unido, e devido também às grandes 
conquistas tecnológicas da época, máquina a vapor, máquina de tear, 
ferrovia, avanço da metalurgia, etc. (MARICATO, 2010, p. 16). 
 
 

Inaugura-se, igualmente, a imprensa nacional, Academias Militar e de Marinha e 

o Banco do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro, nesse período, é o local mais 

propício para acolher as principais iniciativas de incremento industrial e passa de 50 

mil habitantes para 100 mil habitantes. O endividamento externo brasileiro tem sua 

gênese nesse período, quando o auto custo de manutenção da família real não 

acompanha o processo produtivo e comercial do Brasil que sofria o controle direto 

da Inglaterra sob o comércio.  

A partir da Revolução Industrial a Inglaterra não aceita conviver com o monopólio 

mercantil da Metrópole Colonizadora sobre as colônias e com a manutenção da 

mão-de-obra escrava. É nesse marco histórico que o Brasil passa de cidade colônia 

para país independente. Não é possível identificar nesse processo grandes rupturas, 

ao passo que a Primeira Constituição brasileira manteve a elite burguesa como dona 

do poder, e a conseqüente inviabilização das utopias de igualdade, liberdade e 

fraternidade, processo muito bem salientado por Maricato. 
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A liberdade de expressão legal convivia com assassinatos impunes e com a 
imensa massa de escravos. Era cidadão quem tinha posses. A criação da 
Guarda Nacional, em 1831, ampliará ainda mais o poder dos grandes 
produtores rurais, que passaram a ser chamados de “coronéis”, tendo 
praticamente poder de vida e de morte sobre a população. (MARICATO, 
2010, p. 17). 

 
 

O sufrágio não fora garantido a todos, ao passo que somente quem tinha renda 

mínima estabelecida pela Constituição tornou-se votante, bem como alcançou o 

direito de ser eleito, ou seja, havia uma intrínseca ligação entre os direitos 

individuais e a condição patrimonial. 

 

  

 

1.2  Da ocupação da terra ao título de posse: contradições 

 

  

 Pensar na cidade imperial e ou colonial é indiretamente pensar no trabalho 

escravo. Eram os escravos que mantinham a limpeza, água e lenha das casas. Em 

1831, com o avanço do liberalismo e com as novas exigências comercias da 

Inglaterra, o Brasil, progressivamente, deixou de usar mão de obra escrava. Com 

isso, o entendimento do escravo como coisa, objeto perdeu a efetividade, pois a 

comercialização se tornou proibida e combatida. Até esse momento, o objeto de 

hipoteca e de comprovação de fonte de renda eram os escravos, a partir do 

momento em que não pode mais comercializar pessoas a terra passou a receber 

valor para uso e para troca4 e, por conseguinte, tratamento jurídico, porém mudar 

essa forma de comércio não foi fácil. Somente em 1850, com a promulgação da 

                                                           
4
 O desenvolvimento do capitalismo foi também um longo processo de transformação na propriedade fundiária. 

As bases do sistema estão assentadas na existência da propriedade privada e a criação da moderna propriedade 

fundiária que torna sujeitos proprietários de terra. A posse se transforma em propriedade, com limites 

obrigatoriamente definidos e aceitos por toda a sociedade. O capitalismo “criou” a moderna propriedade 

fundiária, transformou um bem (a terra) que era essencialmente valor de uso em algo com valor de troca. Mas, 

contrariamente aos produtos do capital que saem da produção industrial como mercadorias que precisam se 

realizar através do valor de troca, um terreno para adquirir preço ou dar retorno como renda para o proprietário 

não tem nenhuma necessidade social de ser vendido. Uma mercadoria qualquer pode ser reproduzida, aliás 

normalmente é fabricada aos milhares, mas a terra não. Impossível reproduzir algo que não foi fabricado, que 

pode existir como mercadoria unicamente porque é um lugar com características singulares. Um proprietário 

detém sempre um monopólio sobre um pedaço de terreno, por menor que seja ele. É isto que torna a propriedade 

da terra tão “valiosa” para seu possuidor. 
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segunda lei de combate a comercialização de pessoas escravizadas5, esta prática é 

proibida e combatida. No entanto, não é por acaso que essa lei foi acompanhada, 

com diferença de apenas uma semana, de outra lei que tratava da propriedade 

privada da terra, a Lei de Terras. Nessa lei a terra teria que ser ocupada através da 

compra e venda e não mais através da cessão pública ou ocupação, como antes era 

regido pelo sistema de sesmarias6. Percebe-se que a “libertação” dos escravos foi 

condição para o acúmulo de riqueza proporcionado pela centralização do poder 

sobre a terra, ao passo que isso manteve o exercício do poder e controle da 

produção. Os negros libertos não tiveram acesso à terra, visto que a liberdade não 

veio acompanhada por medidas indenizatórias do tempo de exploração do trabalho 

escravo e a remuneração pelo trabalho condicionava a miséria e afastava as 

possibilidades de adquirir um imóvel ou terra. Os trabalhos desenvolvidos por eles 

nas fazendas aos poucos foram substituídos por trabalhadores “livres” que 

migravam de outros países. Em 1888, com a abolição definitiva da escravatura, os 

negros, mesmo os nascidos no Brasil, enfrentavam precárias formas de 

sobrevivência. 

 É importante abordar que ao longo da história colonial do Brasil foram 

promulgadas leis com o intuito de tornar livres as/os negros escravizados como a Lei 

Euzébio de Queiroz, 1950, que proibiu o comércio de escravos para o Brasil, Lei do 

Ventre Livre, 1871, que tornou livre os filhos de escravos nascidos a partir daquela 

data, no entanto, mantendo sob tutela dos senhores até atingirem 21 anos, Lei do 

Sexagenário, 1885, que concedeu liberdade aos escravizados com mais de 65 anos 

                                                           
5
 Em 1831 foi promulgada a Lei Feijó que foi a primeira a proibir o tráfico de pessoas negras e considerou livres 

todos os africanos introduzidos no Brasil a partir desta data. No entanto a lei foi ignorada e chamada 

popularmente de “lei para inglês ver”. 

6
 As sesmarias eram lotes de terra menor, que eram doadas a um sesmeiro com o intuito de principalmente tornar 

a terra produtiva.  O sesmeiro tinha então a  partir do recebimento do lote, a obrigação de cultivar a terra por um 

prazo de cinco anos, tornando-a produtiva e pagando os devidos impostos à Coroa. É no contexto das sesmarias 

que surge a plantation, sistema vastamente utilizado na exploração européia da América consistindo na 

utilização de mão-de-obra escrava em plantações. 

O sistema de distribuição de terras por sesmarias perdurou até 1822, quando a resolução de 76 pôs fim a esta 

modalidade de apropriação de terras. O sistema sesmaria poucas vezes satisfez as expectativas iniciais de 

produção. Isto porque, ou pelas grandes dimensões territoriais ou pela má administração e fiscalização, 

raramente as terras tornavam-se produtivas. Ainda hoje pode-se dizer que são reflexos da apropriação sesmarial, 

os latifúndios brasileiros. Disponível em: <http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/sesmarias>; acesso 

em 31/03/2013. 

http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/plantation/
http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/sesmarias%3e;%20acesso%20em
http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/sesmarias%3e;%20acesso%20em
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de idade e, por último, a Lei Áurea em 1888 que extinguiu definitivamente a 

escravidão no Brasil. No entanto, todas essas leis abolicionistas beneficiaram aos 

proprietários de escravos e não as pessoas escravizadas. Em geral, os escravizados 

libertos acabavam mantendo relação de subalternidade com os senhores, pois não 

detinham meios de sobrevivência ou não apresentavam condições de competir por 

trabalho.    

 
 

Grande parte dos escravos libertos, especialmente nas regiões que 
apresentavam declínio da cultura do café, no vale do Paraíba, tomaram o 
rumo das cidades e aí ofereceram sua força de trabalho, agora livre, 
concorrendo em desigualdade de condições com os brancos pobres e 
imigrantes que aqui chegavam. (MARICATO, 2010, p. 19). 

 

 

Mesmo com a positividade de uma lei que proibiu a comercialização de 

escravos no Brasil, alguns escravistas resistiram e continuaram a exercer esse tipo 

de comércio. No entanto, essa prática encontrou dificuldades tornando o escravo um 

“produto” muito caro. Essas dificuldades impulsionaram as reformas urbanas do final 

do século XIX e inicio do século XX e tiveram papel importante no processo de 

definição da cidade republicana, ou como afirma Maricato (2010:18), sociedade sem 

o escravo. 

Nesse mesmo período, a cidade urbana servia apenas como ligação entre o 

campo e tudo que ali era produzido associado aos interesses externos. A 

estruturação da cidade como polo urbano está ligada ao processo de valorização da 

terra através do mercado fundiário pelos motivos mencionados acima. 

O sistema de sesmarias antes utilizado pelo império como forma de divisão 

de terra, acúmulo e controle de produção não teve efetividade com o avanço 

histórico. No entanto, quando esse sistema fora derrubado em 1822 - por José de 

Bonifacio com o intuito de demarcar propriedades menores e comercializá-las - 

abriu-se um precedente histórico onde até 1850 não havia regulação de posse a 

terra. De forma ampla e indiscriminada, os pequenos posseiros foram expulsos de 

suas terras e as mesmas tomadas por poderosos proprietários rurais. Maricato 

(2010:23) afirma que é nesse período que se consolida, de fato, o latifúndio 

brasileiro. A demora em legitimar a lei de demarcação de terra tem a ver com o 

medo dos grandes latifundiários da época em perder suas propriedades, uma vez 
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que o projeto de lei buscava dividir a terra em pequenas propriedades de modo que 

a comercialização das mesmas pudessem incrementar a economia brasileira e 

possibilitar a vinda de estrangeiro da Europa para trabalhar no campo, substituindo a 

mão de obra escrava. 

 
 

Não houve muito espaço para a colonização combinada à pequena 
propriedade, como iria vingar apenas no Sul do país. As experiências de 
núcleos coloniais com imigrantes europeus, levada a cabo pelo Império 
brasileiro, viabilizou a fundação de várias cidades, como São Leopoldo 
(fundada por alemães em 1824), Bento Gonçalves e Garibaldi (fundada por 
italianos em 1875), todas elas no Rio Grande do Sul. A predominar essa 
forma de colonização, a história subseqüente do país seria outra. Mas os 
imigrantes eram desejados principalmente como mão-de-obra para o 
latifúndio. O fácil acesso à propriedade de terra inviabilizaria a 
disponibilidade da força de trabalho que iria substituir os escravos, 
especialmente nas fazendas de café. Por isso foram mantidos os obstáculos 
ao acesso à terra, e essas experiências de colonização acabaram bastante 
limitadas. (MARICATO, 2010, p. 23). 

 
 

No processo de demarcação de terras devolutas, os coronéis foram a 

resistência respondendo com imprecisões ao governo sobre à situação das terras. 

Esse golpe fez com que boa parte das terras urbanas e rurais passasse a ser de 

posse da esfera privada. A antiga forma de acesso à terra, que era por meio de 

concessões arbitrárias ou ocupação pura e simples, passou a ser considerada 

crime. Para ter terra era necessária a relação de compra e venda. Vide o Art. 1º da 

Lei de Terras que estabelece a proibição da aquisição de terras devolutas por outro 

título que não seja o de compra. 

É a partir da promulgação dessa lei que o Brasil vive sua primeira experiência 

positivada de propriedade pública e privada tendo seu maior impacto no 

ordenamento das ruas e casarios nos núcleos urbanos através de demarcações e 

dimensões mais precisas dos espaços que são de propriedade privada. O 

alinhamento das calçadas, das fachadas e ruas passaram a obedecer um traçado 

mais específico determinado pelo poder público. 

 
 

A generalização da compra e venda da terra não se implantou, porém, 
imediatamente após a aprovação da Lei de Terras, de 1850. Murilo Marx 
lembra que até 1911 a Câmara de São Paulo apresentou iniciativas de 
aforamento (concessão) de terras municipais. Apenas em 1917, com o 
Código Civil e a proibição dessa prática, ela se consolida em algumas 
cidades de grande crescimento. Em outras, como Salvador, metade das 



22 

 

9terras municipais restaram públicas até meados do século XX, por diversos 
motivos. Sua privatização se deu a partir de então. (MARICATO, 2010, p. 
24). 

    
 

 A contradição presente da positividade dessa lei empurra a população 

branca, que detinha ao menos uma fração mínima de terra, a depender dos 

latifundiários para sua sobrevivência. Tanto os trabalhadores pobres como os 

escravos libertos não tiveram acesso à propriedade no campo e nem nos núcleos 

urbanos. O que originou um processo diferenciado de acesso à moradia. 

A entrada em vigor da Lei de Terras possibilitou, também, outro processo 

conhecido como grilagem. A grilagem das terras públicas no Brasil passou a ocorrer 

porque o artigo segundo desta lei proibiu a posse de todas as terras devolutas que 

pertenciam ao Império. Aliás, além de proibi-la, a lei criminalizava seu autor, 

sujeitando-o a pena de dois a seis meses de prisão, multa de cem mil réis e a 

reputação e reparação dos danos causados.  

Dessa forma, a lei que legitimava, através de seu artigo quinto, todas as 

posses existentes até então, quaisquer que fossem suas áreas desde que medidas 

e devidamente registradas nos livros das freguesias até 1856, passava a interditá-la. 

Porém, isto aconteceu apenas no plano legal, pois o imaginário social que imperava 

na sociedade de então tinha na abertura da posse o caminho para se ter acesso à 

propriedade privada da terra, uma vez que o instrumento jurídico colonial da 

sesmaria deixara de existir no Brasil com a independência. 

A Constituição republicana de 1891 transferiu para os Estados as terras 

públicas devolutas, mantendo sob controle da União apenas as terras das faixas de 

fronteira e da Marinha. Porém, nem o governo federal e muito menos os governos 

estaduais fizeram, através de leis próprias ou não, todas as ações discriminatórias e 

as respectivas arrecadações de suas terras devolutas. Este fato gerou, até a 

atualidade, a existência de terras devolutas estaduais e federais em todos os 

Estados brasileiros. 

O processo de grilagem, por sua vez, iniciou-se com o envelhecimento 

artificial dos documentos com a ajuda dos grilos. Depois, novos recursos passaram 

a ser utilizados, e a estratégia foi a regularização das terras griladas através de 
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"laranjas", via procurações destes. Foi o período que denominei de "grilagem 

legalizada" e que ocorreu principalmente durante os governos militares.  

É impulsionado por essa problemática, que durante muitos anos alguns 

negros escravizados no Brasil experimentaram, na fuga da escravidão, a 

possibilidade de viver sob a posse de um determinado espaço de terra. Espaço esse 

conquistado com luta e muita resistência aos ataques dos fazendeiros em busca dos 

“negros fujões”. O quilombo nesse momento representava resistência à ordem 

imperial7, resistência ao não aprisionamento. 

 
 

Entre resistir e serem cooptados pela ação dos grupos dominantes 
associados aos interesses do Estado, que no passado procuravam estender 
a cerca, seja para ampliar as suas propriedades, seja para valorizar as 
terras urbanas, os segmentos de baixa ou nenhuma renda tomam em geral 
um posicionamento político que venha a priorizar a permanência do espaço 
apropriado. (CAMPOS, 2011, p. 31). 
 
 

Esses espaços de resistência em geral são associados ao campo, no entanto, 

houve no Rio de Janeiro a presença de alguns quilombos. 

A existência dos quilombos está ligada ao modo escravista de produção. Em 

1740, todo aglomerado, a partir de 5 negros fujões, em área não habitada é 

considerado quilombo. A designação quilombo não era própria dos negros. Para 

eles a organização espacial deveria se chamar “cerca” ou “mocambo”. 

 
 

A localização de qualquer quilombo privilegiava principalmente os lugares 
cujo acesso não fosse facilitado às forças da ordem imperial. A intenção era 
fazer a defesa do território ou efetuar a fuga em condições vantajosas frente 
ao adversário. Para isto, utilizavam estratégias que impediam o fim da 
instituição dos quilombos. (Campos, 2011, p. 32). 
 
 

A legitimidade da Lei de Terras afastou os negros libertos e os brancos sem 

posse de terra das possibilidades de acesso a terra. Visto que uma vez alforriado o 

escravo vislumbrava a liberdade, saía em busca de um pedaço de chão para plantar 

e produzir seu meio de sobrevivência. Porém, o alforriamento produziu, em grande 

escala, sujeitos livres em contato próximo com a miséria. Fato é que ao ser 

                                                           
7
 Na medida em que a colônia acirra a exploração de pessoas escravizadas, simultaneamente vão surgindo os 

quilombos enquanto espaço de resistência.  
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alforriado o negro se deparava com uma das maiores injustiças sociais, que era a 

restrição a terra. A população negra fora em grande escala reduzida. Não podiam 

estar em lugar nenhum. Ao tentar ocupar uma terra logo vinha um fazendeiro para 

expulsar. Haja vista que toda terra já estava sob poder de algum latifundiário, ao sair 

de uma fazenda logo se caía em outra. Campos (2011) fala que se o acesso à terra 

foi legalmente vedado a um determinado segmento social, a questão fundiária 

sempre foi tratada como uma questão policial. Os negros libertos foram impedidos 

de vivenciarem o campesinato, com base nas pequenas produções rurais. 

O resultado disso foi a massa de negros alforriados junto a brancos pobres 

migrarem à realidade urbana deslocando-se para os quilombos periurbanos ou os 

cortiços. Algumas proibições a esse grupo foram impostas e atividades tipicamente 

urbanas foram proibidas, ao passo que o processo de pleito foi relacionado ao 

acúmulo de riqueza, assim como a ocupação de cargos derivantes desse processo. 

Aos negros libertos, que por ventura viesse a ser afortunados, apenas os processos 

primários de eleições lhes cabia a participação. Até mesmo o ingresso em 

congregações católicas havia impedimentos, até porque a Igreja estava 

intrinsecamente vinculada ao Estado e ao status quo da burguesia brasileira. 

A respeito da segurança pública, logo no início da experiência de Estado 

Republicano, fora garantido por lei a inviolabilidade do lar. No entanto, para os 

negros havia uma ressalva “velada” que, mesmo diante da sua condição social, seria 

a “figura” primeira a ser responsabilizada por qualquer processo que alterasse o 

convívio social. Trata-se de uma sociedade que visualiza os sujeitos de menos 

direitos e os de “máximos” direitos. Onde a condição de cidadania não estava e 

ainda não está atrelada apenas ao acúmulo de riqueza, mais a pureza ariana 

branca. A condição de pessoa escravizada faz com que os negros carreguem um 

peso histórico de não identidade de nação originária, algo perpetuado por gerações 

de experiência discriminatória, fato constatado ao buscarmos relatos históricos, onde 

os negros, no entendimento, sobretudo da instituição repressiva, não gozava nem de 

direitos de cidadão brasileiro e nem de privilégios de estrangeiros. Como se 

estabelecer socialmente num pais em que nem os direitos sociais básicos não foram 

garantidos? Como construir cidadania, como base em um discurso de igualdade e 
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sociedade democrática se nem mesmo o básico para reprodução da vida social fora 

garantido? 

Por parte do Estado o caminho para atender essas demandas é o da 

repressão e da invisibilidade desses sujeitos. Impedindo manifestações culturais, 

religiosas que possam perpetuar o sentimento de liberdade, e de identidade 

territorial. Historicamente, podemos dividir as investidas do Estado associado a 

classe burguesa para tornar os negros e os brancos pobres invisíveis em dois 

momentos: 

 

 Primeiro a experiência higienista, onde os negros sujam a imagem da 

cidade, seja com sua condição de sobrevivência, cultura, religiosidade 

ou moradia. Os cortiços reuniam a segregação espacial, discriminação 

e criminalização em um único espaço. É a “sujeira” física e moral 

reunida em um mesmo espaço. Produzia-se e reproduzia-se uma 

cultura subalternalizada em condições de higiene que impedia o 

desenvolvimento urbano, necessário para atender o crescimento 

econômico da cidade (lembrando que situamos a cidade do Rio de 

Janeiro do século XIX). A proliferação de habitações coletivas, em 

geral habitadas pela parcela empobrecida fez com que o Estado, 

pressionado pelos grupos dominantes, tomasse uma primeira decisão: 

Impedir a construção de cortiços. Outra decisão veio maquilada pelo 

discurso da saúde, onde as casas e a forma de vida dessas famílias 

proporcionava a proliferação de doenças. “[...] todos deploramos as 

condições dos cortiços e concordamos em que as habitações eram 

higienicamente perigosas e que os moradores deveriam ser removidos 

para os arredores da cidade” (LEEDS, A.e LEEDS, E., 1978:50, apud 

CAMPOS, 2011, p 54) 

 Outro momento se dá na necessidade de expansão imobiliária e 

comercial. Esse que por sua vez se apropriava do discurso higienista e 

era escamoteado na necessidade de remover as famílias para bem 

longe da realidade urbana. As estratégias foram o elevado custo de 

sobrevivência nas áreas urbanas, dificultando o acesso a terra e a 
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moradia e o acirramento do aparato repressivo ao modelo de 

reprodução social e cultural. Houve uma tentativa fracassada de 

homogeneizar a sociedade brasileira seguindo os padrões europeus, 

com tentativa a reproduzir a cultura e o estilo de vida. Vide a 

reprodução imobiliária e a tentativa de organização das cidades após 

suas reformas urbanas. 

 
O produto dessas investidas do Estado impulsionadas pela pressão da 

burguesia foi a produção em grande escala de segregação espacial e territorial. Pois 

surgiram as primeiras experiências de periferização urbana8 descoladas do centro 

urbano e algumas ainda nos centros urbanos, porém nos morros. 

 
 

Como já visto, uma crise habitacional e a necessidade de a população mais 
pobre morar próximo da área central da cidade, onde as oportunidades de 
trabalho eram maiores. A destruição do Cabeça de Porco e de outros 
cortiços provocou um deslocamento desse segmento social em direção às 
encostas. Ocupadas desde a década de 1870, com a modernização dos 
transportes. A movimentação da população mais pobres, em sua grande 
maioria negra, recém liberada da escravidão, foi em direção às encostas 
localizadas na área central. (CAMPOS, 2011, p. 61). 
 
 

 Podemos situar aqui um possível surgimento das primeiras favelas no Rio de 

Janeiro. Empurrados pela reforma do prefeito Barata Ribeiro na ação de destruição 

de um dos maiores quilombos (Cabeça de Porco) onde cerca de quase 4000 

pessoas foram obrigadas a migrarem para áreas de risco e de abandono social. 

 Ao falar do surgimento da favela, diretamente nos remetemos a delimitação 

espacial e territorial que o arcabouço histórico e as condições da época 

condicionavam a parcela subalternalizada pela condição de pessoa escravizada e 

pela condição social imposta pelo acúmulo de riqueza, além de apontar a fragilidade 

no processo de inserção enquanto ser social e partícipe da sociedade, mesmo que 

de forma marginalizada por um processo de inclusão forçada pela “liberdade” que 

buscava muito mais o avanço das relações econômicas que a própria condição de 

pessoa escravizada. Nesse sentido, a partir de Campos (2011), concluímos que a 

                                                           
8
 Sobre a periferização, acreditamos que mesmo nas experiências rurais existiam. Pois os negros ou até mesmo 

os brancos imigrantes viviam a margem da “casa grande”, ao passo que desenvolviam uma cultura própria, uma 

organização política e uma vivencia religiosa descolada do modelo dominante burguês. 
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favela foi uma opção de moradia a partir da situação de criminalização e 

discriminação dos indivíduos que ocupavam os cortiços. 

 Os estigmas vividos hoje pela população negra, nordestina, pobre favelada 

são anteriores à existência da própria favela. Encontra enraizamento no processo de 

formação sócio-histórica que teve como base a crise de acesso a terra/moradia. 

Nesse sentido os quilombos enquanto espaço de resistência dos negros fugidos das 

senzalas e ou cativeiros, aponta um caminho de reflexão e acúmulo histórico com 

base na formação sócio-espacial do sistema escravista. 

 Os quilombos no Rio de Janeiro aos poucos foi perdendo sua referência 

enquanto espaço de resistência e luta, a abolição da escravatura fez com que essa 

função social desse lugar a função de moradia. 

Com base em CAMPOS (2011), ao analisarmos esse processo, percebemos 

a passagem do quilombo à favela, observando o processo de transmutação do 

território criminalizado (de quilombo para favela) presente nesse desenvolvimento 

histórico da construção sócio-espacial do Rio de Janeiro, ao passo que a liberdade 

dos negros os colocou em condição de subalternidade, pois a liberdade não garantiu 

acesso à direitos e aos meios de reprodução social. 

Os grupos dominantes apontaram que a classe trabalhadora é uma classe 

perigosa. 

 
 

Em outras palavras, o favelado é considerado classe perigosa atualmente 
por representar o diferente, o Outro, no que se refere à ocupação do espaço 
urbano. Obviamente, a cor continua a ser um dos elementos fundamentais, 
mas a favela esconde parte dessa diferença étnica. Negros, brancos, 
“paraíbas”, “baianos” entre outros atores sociais, são, ante de tudo, pobres, 
mas são classificados, em geral, pelos formadores de opinião, como 
pertencentes às “classes perigosas”. Entretanto, sem dúvida, o estigma, 
apesar de ser generalizado, atinge, sobremaneira, o negro e, de modo mais 
virulento, o negro favelado. (Campos, 2011, p. 63). 
   

 

A favela surge, no Rio de Janeiro, como parte de um processo social, e 

aponta para fatos espaciais e delimitados que dão origem há uma experiência de 

segregação que ao estigmatizar os favelados os coloca em condições subalternas 

de trabalho historicamente perpetuados. 
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No nosso entender, uma das possibilidades é compreender a favela como 
uma transmutação do espaço quilombola, pois, no século XX, a favela 
representa para a sociedade republicana o mesmo que o quilombo 
representou para a sociedade escravocrata. Um e outro, guardando as 
devidas proporções históricas, vêm integrando as “classes perigosas”: os 
quilombolas por terem representado, no passado, ameaça ao Império; e os 
favelados por se constituírem em elementos socialmente indesejáveis após 
a instalação da República. (CAMPOS, 2011, p. 65). 

 
 

A transmutação de quilombo à favela muda o cenário urbano do Rio de 

Janeiro. Primeiro porque os centros tornam-se interessantes à burguesia, com toda 

sua oferta de atrativos que convidam a tomar para si a cidade e tudo que ela tem a 

oferecer. Diferente dos que estão postos a margem, que não podem acessar a 

cidade e seus mecanismos, manifestando assim, a evidência de classe dominante e 

classe dominada, separados pela moral, onde a classe dominante faz uso da 

liderança política e intelectual para controlar os interesses dos grupos subordinados. 

Todo esse aparato de controle fez a cidade do Rio de Janeiro experimentar 

um crescimento que vigora até os dias de hoje. A cidade cresce do centro para a 

periferia. No entanto, alguns quilombos periurbanos que transmutaram para favelas 

sofreram o processo inverso a periferização, que por sua vez assume características 

não formais, ou seja, ilegais, onde se ocupa área dentro do meio urbano. Esse 

último processo não estava previsto nos planos de reestruturação urbana. No 

entanto, os quilombos periurbanos (na cidade do Rio de Janeiro temos o exemplo de 

quilombos instalados no maciço da Tijuca) acabaram fazendo parte do processo de 

expansão, porém na ilegalidade.  

A expansão urbana da cidade do Rio de janeiro também é associada a 

modernização dos transportes, sobretudo com a inauguração de trechos ferroviários 

(bonde e trens). 

 
 

Ainda sobre a expansão urbana do Município do Rio de Janeiro: se o limite 
das freguesias (urbanas e rurais) era expandido de acordo com a 
modernização dos transportes, sobretudo a partir de 1872, começando pela 
inauguração dos trechos ferroviários (tanto de bondes como de trens 
urbanos), conforme registra ABREU (1988; 1992), por exemplo, é provável 
que muitas áreas cortadas pelos trilhos e em torno deles ficassem vazias, 
espaços que poderiam ter sido ocupados também por quilombolas. Nesse 
caso, mais uma vez estamos nos referindo às áreas de quilombagem que, 
possivelmente, foram transmutados em favelas como Dona Marta, 
Babilônia, Pavão-Pavãozinho, Vidigal, Formiga, Chácara do Céu, Coroado. 
(CAMPOS, 2011, p. 70). 
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Além das citadas, encontramos traços históricos que evidenciam a instalação 

de algumas favelas, nesse período, nas áreas de baixada, próximas a orla da Baía 

de Guanabara. Esses locais eram de difícil acesso, em áreas de manguezais, bem 

propícios para a localização de quilombos. Sendo assim, CAMPOS (2011:39) diz 

que “é possível que as favelas de Vigário Geral, Parada de Lucas e Maré” estariam 

nesta situação quando houve incorporação ao meio urbano. 

O interesse para a criação dos centros urbanos, como já salientamos, tinha 

em vista fortalecer a economia, através da instalação de fábricas, modernização do 

porto e construção de novas habitações. Aumentando os postos de trabalho já 

existentes e criando outros para atender a nova demanda industrial e abrindo 

precedente para o aumento da necessidade de mobilidade urbana. Essas medidas 

com vistas ao capital foram responsáveis pela desigualdade habitacional. Por causa 

da abertura de postos de trabalho, imigrantes passaram a ocupar os cortiços ainda 

existentes na cidade do Rio de Janeiro, somando-se aos negros em condições de 

sobrevivência precária no centro urbano. Isso se deu na medida em que se 

incentivou a vinda de imigrantes estrangeiros. No entanto, não se esperava que 

viessem imigrantes nacionais. Com isso, muitos nordestinos chegaram ao Rio de 

Janeiro em busca de melhores condições de vida. Diferente dos estrangeiros que 

puderam se alojar nos cortiços, os nordestinos tiveram como destino as favelas, 

única opção de moradia oferecida e possível acessar através de suas condições 

econômicas. Novas favelas surgiram e, com isso, a visibilidade. Como afirma 

VAINER (2012:82), o problema dos pobres não é a existência deles, é sim a 

“visibilidade”. E ao se tornarem visíveis enquanto espaço favelado passariam a 

sofrer por parte do Estado as mesmas ações que sofreram nos cortiços, 

impulsionadas pelos interesses das classes dominantes. 

A Reforma Pereira Passos9, nesse sentido, representa a primeira grande 

tentativa de desconstruir o espaço favelado presente no morro do Castelo que se 

                                                           
9
 O plano de embelezamento e saneamento da cidade do Rio de Janeiro, desenvolvido pelo Prefeito Pereira 

Passos, fez intervenções de ordem sanitária, viária e estética, aproveitando as ideias de Haussmann, que 

remodelou Paris. O principal objetivo foi o embelezamento, através da erradicação dos cortiços e das casas de 

cômodo, com o intuito de valorizar a área central da cidade e tornar atrativa para investimentos. As antigas vielas 

da área central foram substituídas por ruas arborizadas e mais largas, e com isso, foram demolidos todos os 
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transformou em espaço de moradia para os trabalhadores pobres devido ao grande 

custo dos aluguéis cobrados nas partes planas e secas. A ocupação das encostas 

tornava visível a pobreza e a desigualdade habitacional, tornando-se, assim, um 

risco para possíveis investimentos empresariais e afastando novos possíveis 

capitais. 

A classe burguesa utiliza como estratégia para iniciar um processo de 

higienização estética o discurso do “risco”, ainda utilizado hoje quando se fala em 

favela. Trata-se de um discurso discriminatório e segregacionista sustentado pelas 

ações do Estado que buscava segregar os espaços sócio-espaciais, através das 

ações higienistas. Esse discurso busca justificar a construção capitalista no espaço 

do Rio de Janeiro, usando como estratégia o discurso do bem comum e da 

preocupação com a saúde e condições de risco que as moradias apresentam. É 

uma estratégia de tornar invisível a miséria presente na desigualdade habitacional. 

Não há muito tempo, vimos na cidade do Rio de Janeiro uma política similar ser 

implementada com discurso de combate a violência e ao tráfico de drogas de varejo. 

São intervenções do Estado nas favelas “de maneira cirúrgicas, removendo as 

favelas como uma “doença urbana”, ou promovendo programas de urbanização com 

custos sociais muito altos”. (CAMPOS: 2011, p 72). Vide a instalação das UPPs 

(Unidade de Polícia Pacificadora), as várias tentativas de se instalar os Programas 

de Favela Bairro ou, com as últimas investidas do capital por meio do Estado, o 

“Minha Casa, Minha Vida”10. 

Nesse sentido, retornando as políticas reformistas, em 1920, o morro do 

Castelo é desmontado durante a administração política de Carlos Sampaio. Com 

base no discurso higienista e estético foi “arejada” a área central “com o objetivo de 

preparar o Rio para comemoração do I Centenário da Independência do Brasil e em 

                                                                                                                                                                                     
prédios paralelos aos Arcos da Lapa e o Morro do Senado, local de moradia de algumas famílias, com base no 

discurso da importância da construção da Avenida Mem de Sá. Após a conclusão do alargamento da rua da Vala 

(atual Rua Uruguaiana), em 1906, que custou a demolição de todo o casario de um dos lados da rua, esta passou 

a abrigar as melhores lojas do início do século. Foi também em sua administração que ocorreram as obras de 

abertura das avenidas Beira-Mar e Atlântica, além do alargamento da rua da Carioca, Sete de Setembro, dentre 

outras obras. 

 

10
 Essa temática é debatida em profundidade em Brito e Oliveira (2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcos_da_Lapa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_Uruguaiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/1906
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Beira-Mar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_da_Carioca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_Sete_de_Setembro
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nome da aeração e da higiene da área central, decidiu pelo desmonte do morro do 

Castelo” (CAMPOS: 2011, p. 72). 

Essa área sofre um processo de especulação imobiliária, tornando-se a área 

de solo com maior valorização do Rio de Janeiro. Realidade ainda presente nos dias 

atuais. Daí a necessidade, mascarada no discurso da higiene e da estética, de 

transformar a cidade a partir da reprodução do capital.  

 

 

1.3  O espaço urbano sob o comando do capital à brasileira: a cidade 

gerida como mercadoria, para que e para quem?  

 

 

A apropriação do capital sobre o solo produz, em grande escala, segregação 

espacial, e, consequentemente, desigualdade habitacional expressadas no acesso à 

moradia e nos próprios modos de construção. A expansão das favelas não se 

desvincula da questão habitacional, que produz em grandes escala moradias, no 

entanto com custos inacessíveis pela população pobre trabalhadora. Culpabilizar os 

moradores das favelas pela sua carência habitacional faz parte da lógica burguesa, 

que trata os trabalhadores favelados como “incapacitados” a adaptar-se a dinâmica 

do capitalismo. Porém, morar nas favelas possibilita ao favelado, uma alternativa de 

moradia que se enquadra na realidade de cada morador e está fora dos padrões 

institucionais. 

A expansão da favela pode ser observada através da leitura dos censos 

demográficos. No entanto, cabe ressaltar que o próprio censo não traz uma 

definição do que seja favela. Essa indefinição conceitual faz com que se torne difícil 

enumerar as favelas existentes ao longo das últimas décadas, visto que cada 

administrador público ou cada pesquisador procura adotar a melhor metodologia 

sobre o assunto. Fato é que a relação Estado, favela e classes dominantes sempre 

fora problemática, gerando conflitos sempre alimentados pela concepção de 

ilegalidade da ocupação, por parte dos trabalhadores pobres, e os estigmas 

perpetuados há séculos, que dão respaldo a toda e qualquer ação contra indivíduos 

que ocupam esses espaços. 
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Ao tomarmos a crise habitacional, vemos como contraponto a expansão 

imobiliária impulsionando o capital e aumentando tanto as desigualdades 

habitacionais, como as sociais. A reprodução do espaço urbano assume 

características próprias do capitalismo à brasileira com incentivo a privatizações e 

concessões, passando para as mãos da iniciativa privada, bens e serviços públicos 

com a justificativa de incrementar o capital e espantar os riscos da crise. Essas são 

características presentes em um modelo liberal de gerenciamento, neste caso, do 

público. A partir de IAMAMOTO (2010), afirmamos que a experiência do liberalismo 

no Brasil tem um forte teor conservador, seja no plano político ou cultural das elites. 

E que a incorporação ornamental do ideário liberal, na defesa de suas atividades 

econômicas, passa pelo caráter particular do liberalismo no Brasil, com amplas 

repercussões na questão democrática. Fato que percebemos no ranço histórico da 

escravidão, das práticas de favor e do coronelismo. 

O processo de industrialização - que se afirma a partir da década de 30 e vai 

até a Segunda Guerra Mundial - constitui um caminho de avanço relativo de 

iniciativas endógenas e de fortalecimento do mercado interno.Tal cenário impulsiona 

o desenvolvimento das forças produtivas, assalariamento crescente e modernização 

da sociedade. Trata-se de um processo de consolidação do mercado interno e a 

construção da nação, construção essa atravessada pela desigualdade regional de 

investimento do capital. Esse cenário sofre mudanças no pós Segunda Guerra, pois 

se verifica um significativo e crescente controle do capital internacional. 

 
 

Temos por base o que chamamos de globalização, ápice do processo de 
internacionalização do mundo capitalista. Essa globalização tem de ser 
encarada a partir de dois processos paralelos. De um lado, dá-se a 
produção de uma materialidade, ou seja, das condições materiais que nos 
cercam e que são à base da produção econômica, [...] De outro há a 
produção de novas relações sociais entre países, classes e pessoas. 
(SANTOS, 2008, p. 65). O rearranjo global nos marcos neoliberais, 
significando uma resposta para a crise econômica desencadeada a partir do 
2º pós-guerra, implicou o processo de reestruturação produtiva e a contra-
reforma do Estado, acentuado a partir da década de 70. (MONTEIRO E 
CAVALCANTE, 2013, p. 2). 

 
 

 Com isso, o país passa por mudanças no processo de industrialização, trata-

se de uma nova etapa, com produção de bens duráveis e bens de produção. Essa 

nova realidade comercial torna o país dependente do capital internacional, ao passo 
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que as decisões tornam-se cada vez mais externas ao país. Resultado disso é a 

distância entre as decisões e as necessidades internas do país. A dependência cada 

vez mais acentuada leva o país há um processo de ampliação da subalternidade na 

divisão internacional do trabalho. 

 Os sujeitos assumem de fato papel de consumidores para atender a demanda 

de grande escala de produção. Isso faz com que o modo de vida mude, pois o 

consumidor não é mais apenas o de faixa maior de renda, o que leva há uma nova 

concepção e consolidação de habitação e cidades. 

 
 

Com a massificação do consumo e dos bens modernos, especialmente os 
eletro eletrônicos, e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo 
de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da 
ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi 
profunda, o que não significa que tenha sido homogeneamente moderna. 
(Maricato, 2001, p. 19). 

 

 

 Os bens modernos, nesse momento em que a pré-modernidade assume 

traços importantes para reprodução da sociedade, passam a integrar o cenário 

das moradias, especialmente nas moradias ou nos padrões de vida urbana e nos 

bairros da periferia. 

 Esse modelo econômico globalizado e balizado pelo caráter predatório 

presente nesse tipo de industrialização, leva a população ao infraconsumo. 

Resultado disso é o desperdício e o acelerado processo de obsolescência dos 

produtos. 

 O conceito de cidade e a apropriação que o capital tem sobre a cidade não 

poderia partir por outro viés que não fosse o de produzir riqueza e acúmulo de 

capital. A cidade, no entanto, passa a ser entendida e gerida com a mesma 

lógica empresarial. Balizadas pela competição entre territórios impulsionando a 

formulação de estratégias para tornar a cidade atrativa para investimentos 

internacionais. Trata-se de criar cidades, papel aqui do Estado, urbanizadas e 

com condições que permitam a realização do lucro dos investidores. 
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 Apropria-se desse discurso, sobretudo, o capital imobiliário, que torna o 

acesso a moradia condicionada ao preço, que por sua vez encontra formas de 

sofrer alterações devido a localização na cidade. Quando alguém compra uma 

casa, compra todas as possibilidades embutidas11 nela, como oportunidade de 

acesso aos serviços coletivos, equipamentos de infra-estrutura. Além de comprar 

a localização da moradia e o imóvel. A valorização do imóvel tem ligação direta 

com a segregação espacial e com a carência habitacional. Ao passo que um 

produz o outro. Uma luta é travada em torno da apropriação de renda imobiliária 

no contexto urbano. 

 

 

Fazendo um raciocínio muito esquemático, de um lado estão os usuários da 
cidade, os trabalhadores, aqueles que querem da cidade condições para 
tocar a vida: moradia, transporte, lazer, vida comunitária, etc. Esses vêem a 
cidade como valor de uso. Do outro lado estão aqueles para quem a cidade 
é fonte de lucro, mercadoria, objeto de extração de ganhos. Esses encaram 
a cidade como valor de troca. (MARICATO, 1997, p. 44). 

 

 

A apropriação de renda imobiliária propicia que se trave uma luta na cidade, 

que expressa a luta de classes em torno do espaço construído. A partir de 

Maricato (1997), percebemos que o espaço urbano enquanto valor de uso e valor 

de troca não é tão simples de se entender. Trata-se de um quadro complexo e 

contraditório da realidade urbana. A autora destaca que no interior dessas 

questões residem outras questões que precisam ser esmiuçadas. Para isso, ela 

divide em duas linhas de reflexão: o capital em geral e o capital imobiliário. 

O capital em geral (industrial, comercial, financeiro, etc.) apresenta interesses 

genéricos em relação à cidade. Explora e regula a água, energia, acesso a 

matéria prima, circulação de mercadorias e insumos, etc. É a cidade assumindo 

                                                           
11

 Edifícios residenciais de mesma área, com mesmos matérias de construção, mesmos acabamentos apresentam 

preços diferentes. E isso depende de onde eles se situam. Se for em um bairro com grande oferta de transporte, 

praças, escolas, arborização, iluminação determina-se um valor. Já se o imóvel está em um bairro de periferia 

que oferece alguns ou nenhum desses serviços coletivos o valor será outro.  Ate até mesmo a segurança publica 

pública é distinta de um bairro para outro, ao passo que o entendimento de defesa patrimonial é destinado aos 

moradores das áreas burguesas.  
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seu papel de desenvolvimento econômico-industrial. Pois “concentra o mercado, 

o comércio, atividades financeiras e outras unidades produtivas” (MARICATO, 

1997:44). 

Já para o capital imobiliário, a cidade é o próprio objeto de extração de 

rendas, lucros e juros. Ao passo que a mercadoria a ser vendida é a própria 

cidade, com suas construções e localização. 

O capital não pode ser visto, portanto, como uma unidade fechada e 

homogênea. 

 

 

Dependendo da correlação de forças na sociedade, o capital em geral pode 
se envolver com problemas habitacionais ou problemas de transporte dos 
trabalhadores, na medida em que esses comecem a pesar sobre salários 
pagos. Isso quer dizer que se os trabalhadores exigem maiores salários, 
porque o custo da habitação é alto, os capitalistas se colocarão a favor de 
medidas que visem baratear o custo da habitação (...) (MARICATO, 1997, p. 
44). 

 

 

A habitação é uma mercadoria especial, com toda sua complexidade no 

processo de produção e distribuição. Trata-se do bem de consumo privado mais 

caro, comparado ao preço dos salários médios. Essa questão se torna 

problemática aos trabalhadores com salários médios, pois demoram muitos anos 

para pagar a compra de um imóvel, e por outro lado se torna vantajoso aos 

capitalistas imobiliários e aos banqueiros, que se apropriam de parte do trabalho 

pago sob a forma salário. Cabe ressaltar outro aspecto que é o custo da 

produção da obra. Que tem duração em média de dois anos e que também sofre 

financiamento do capital. 

Além dessas questões apresentadas anteriormente, a mercadoria moradia 

apresenta outra questão cercada de complexidades. A construção de novas 

moradias não se desvincula da terra e de todas as problematizações acerca do 

título de posse. Neste sentido, o que impera sempre é o interesse do capital no 

que tange a construções que visem acumular capital, em geral com ações que 
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levem a superar qualquer obstáculo que impeça a construção. Toda habitação 

faz parte da construção social que a cidade propicia. A casa, nesse sentido, não 

é uma ilha na cidade. Ela faz parte do espaço urbano e o processo de 

qualificação e atribuição de valor está associada à localização. 

 

 

A produção e a distribuição da habitação têm relação com os investimentos 
públicos feitos na cidade. Quando um governo decide investir na abertura 
de uma avenida ou na construção de uma linha de metrô, ele causa uma 
mudança no preço dos terrenos e imóveis da região. A orientação dos 
investimentos públicos é o principal fator de valorização imobiliária. Por isso 
os orçamentos públicos são objeto de disputas acirradas. (MARICATO, 
2009, p. 47). 

      

 

Essas disputas também são refletidas no mundo do trabalho. Pois, para 

construção de um edifício é necessário mão de obra. Algumas particularidades 

cercam esse universo trabalhista, como a informalidade e o risco do desemprego. A 

cada etapa avançada nas obras as equipes são mudadas, trata-se de um trabalho 

intermitente e sazonal, que sofre diretamente influência das conjunturas 

econômicas. Além disso, diferentemente dos outros setores industriais, os canteiros 

de obras ainda apresentam características arcaicas e de atraso tecnológicos, com 

intensa exploração da força de trabalho. Os salários em geral são baixos, a 

precariedade de fiscalizações colabora para os altos índices de acidentes. 

Na construção de edificações várias empresas atuam. E, além da iniciativa 

privada, ainda há o Estado que além de atuar no processo de infra-estrutura das 

cidades também atua na construção de habitações, que manifestam interesse de 

promoção pública (no caso políticos em busca de manutenção do cargo de gestor 

público), através de conjuntos habitacionais, e a promoção privada (em busca de 

acúmulo de capital) com a produção de apartamentos12. E também há as 

                                                           
12 No Brasil um dos maiores exemplos de construções com fins de promoção da imagem pública é o BNH 

(Banco Nacional de Habitação). O BNH pretendia ser, no início, uma forma de dar legitimidade ao governo dos 

militares, depois do golpe de 1964. A proposta, expressa inclusive em documentos, seria transformar o 

trabalhador em proprietário (de um imóvel) e, assim, ganhar a simpatia dos mais pobres – seja no caso dos 

projetos de desfavelização no Rio de Janeiro ou no caso das Cohabs – resultou em fracassos estrondosos. Isso 
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construções informais que produzem em baixa escala habitações. Esses, em geral, 

se apropriam da mão de obra sem garantir direitos e com péssimas condições de 

trabalho. 

  Os interesses acerca da moradia são muitos, como podemos perceber. Em 

geral a construção do espaço urbano está nas mãos dos poderosos especuladores 

em aliança com o Estado, que podem injetar muito capital e construir habitações de 

acordo com a localização e com o público alvo. No entanto, pode parecer natural e 

espontâneo o crescimento das cidades, mas por trás desse crescimento há a lógica 

do acúmulo que manifesta os interesses em jogo. Isso tudo mediado pelo Estado 

que ao longo da história intermediou os conflitos de classe se posicionado ao lado 

da burguesia segregando o espaço urbano e “periferizando” a pobreza. 

 

 

1.4  Reflexões introdutórias sobre questão urbana 

 

 

Frequentemente é vinculado pela mídia notícias de tragédias em morros, 

favelas, enchentes e poluição do ar e dos rios, crescimento desordenado das 

cidades, índice alto de acidentes de tráfego, tudo isso ligado a urbanidade. 

Outras refrações da “questão social” têm tomado proporções alarmantes, como o 

problema ambiental da moradia, crianças, adolescentes e adultos desamparados 

e entregues ao uso abusivo de drogas e a violência urbana. 

A realidade urbana de moradia se intensifica a partir do momento em que a 

indústria passa a ser o setor mais importante da economia e a forma maior de 

exploração da força de trabalho. Sendo assim, a questão urbana encontra-se nos 

marcos de onde temos uma passagem da economia com base na agricultura 

                                                                                                                                                                                     
ocorreu por conta da lógica bancária e empresarial do BNH. Não havia praticamente nada de subsídio, isto é, o 

valor completo do imóvel tinha que ser pago pelo mutuário do programa. Além disso, as prestações eram 

elevadas e seguiam as normas do crédito bancário privado. 
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para economia urbano industrial. Isto é, deixamos de ter no centro da economia 

grandes fazendeiros, exportadores com domínio político, para termos capitalistas 

industriais, banqueiros, diretores de grandes empresas estatais (que continuam 

mantendo currais eleitorais).  

A forma particular pela qual a reestruturação capitalista chegou ao campo se 

expressa na nova política de sementes, com a implantação e a aprovação dos 

transgênicos, pelo crescente investimento de capital estrangeiro; pela política da 

bioenergia, notadamente do etanol ligado à cana de açúcar, mas também a 

outras culturas como a mamona; a monocultura do eucalipto e outras 

manifestações que implicam na mudança da matriz produtiva agrária que transita 

das formas tradicionais para aquilo que se convencionou chamar agronegócio, 

termo elegante que esconde a substância do fenômeno que é a determinação do 

grande capital monopolista na agricultura. Disto resultou uma estrutura agrária 

complexa, subordinada ao monopólio capitalista da terra, e que comporta uma 

extensa camada de trabalhadores rurais assalariados, pequenos camponeses 

que subsistem da agricultura familiar, famílias camponesas subordinadas ao 

monopólio industrial (como no caso do fumo e do frango, por exemplo), 

trabalhadores rurais sem terra que formam um caótico exército industrial de 

reserva a serviço seja do latifúndio tradicional seja de empresas capitalistas. 

O advento da realidade urbana industrial exige dos trabalhadores uma 

mudança radical de realidade, de local de moradia e de formas de venda da força 

de trabalho. Isso faz com que os trabalhadores fiquem vulneráveis a urbanidade, 

de modo que em razão do processo incompleto de assalariamento e da precária 

propriedade de moradia autoconstruída fossem empurrados à miséria. Nesse 

cenário perverso, ainda se destacam a ausência do Estado, no que tange a 

positividade de direitos. O modo pelo qual o Estado optou para minorar os 

conflitos surgidos fora a informalidade do trabalho e a produção da casa, 

enquanto promessa, tudo isso regado pelo modelo de expansão capitalista, 

baseada na concentração de riqueza e renda.    

A respeito dos marcos teóricos que objetivam o que foi analisado acima, 

percebemos que o avanço do neoliberalismo implica rebatimentos no processo 
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de estruturação das cidades, de modo que ao analisarmos o período atual 

identificamos que temos por base o que chamamos de globalização, como ápice 

do processo de internacionalização do mundo capitalista:  

 

Essa globalização tem de ser encarada a partir de dois processos paralelos. 
De um lado, dá-se a produção de uma materialidade, ou seja, das 
condições materiais que nos cercam e que são a base da produção 
econômica, [...] De outro há a produção de novas relações sociais entre 
países, classes e pessoas. (SANTOS, 2008, p. 65). 
 
 

 

O rearranjo global nos marcos neoliberais, significando uma resposta para a crise 

econômica desencadeada a partir do 2º pós-guerra, implica o processo de 

reestruturação produtiva e a contra-reforma do Estado. Reestruturação produtiva 

traduzindo-se na desregulamentação e flexibilização do processo produtivo e a 

contra-reforma do Estado significando seu papel central na implementação e 

financiamento das políticas neoliberais. São amargos os sabores dessa dupla, a 

precarização das condições de trabalho, o aumento do desemprego, a violação da 

legislação trabalhista, o ataque aos direitos sociais, as privatizações e profundos 

cortes nos gastos sociais. A visão difundida é que a gestão e ações prestadas pelo 

serviço público oneram o orçamento e a administração da coisa pública. Desse 

modo, a parceria público-privado cai como uma luva.  Atrelado a esse receituário 

econômico, social e político está a construção de consensos para legitimar e 

desenvolver tal projeto de cidade inserido em um projeto societário. Ou seja, a 

difusão de uma ideologia funcional que dita a regulação deste modo de vida social 

como natural e promissor. 

Tendo por base essa conjuntura é que o debate do papel das cidades precisa 

ser desenvolvida: o contexto geral de reprodução capitalista - aqui problematizado - 

impõe suas determinações em escala nacional, regional e local, contendo suas 

particularidades e uma mesma essência. Esse novo estágio de desenvolvimento 

capitalista vai nutrir a forma de pensar e agir no espaço urbano. Nesse sentido, a 

estratégia difundida atualmente é o planejamento estratégico urbano, imposto aos 

países latino-americanos pelos organismos multilaterais e agências de cooperação 

(FMI, BIRD, ONU, Unesco, etc.), a fim de adaptá-los à funcionalidade exigida pelo 
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contrato neoliberal. Tal adaptação significa a valorização do capital privado como 

prioridade e medida de todas as coisas: dessa forma, temos a cidade gerida como 

empresa e como produto mercantil, ou seja, impera a submissão das cidades às 

condições e desafios das empresas e a construção de seu espaço e políticas 

públicas protagonizado pelo marketing e não pela necessidade de atendimento às 

demandas sociais. As ações estratégicas significam remodelar as cidades com o 

objetivo maior de torná-las atrativas para investimentos de capital e tecnologia, que 

a coloque no patamar de competição. Dessa forma, prevalecerá a lógica de sua 

dinâmica relegada ao modelo de planejamento e execução de suas ações à lógica 

do mercado, com uma clara cultura de gestão urbana calcada no 

empreendedorismo. 
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2. A QUESTÃO URBANA COMO UMA DAS EXPRESSÕES DA “QUESTÃO 

SOCIAL” E SUAS PARTICULARIDADES NA FORMAÇÃO HISTÓRICA 

BRASILEIRA 

 

Podem me prender 
Podem me bater 

Podem até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião 

Daqui do morro eu não saio não 
 

Opinião – Zé Keti 
 

 

2.1 Mundialização da economia e “questão social” a brasileira 

 

 

 A relação conflituosa de interesses entre capital trabalho faz emergir a 

“questão social” como expressão máxima da miserabilidade humana. No entanto, 

nos abstermos do debate dessa relação conceitual não apontaria o significado social 

e histórico que essa expressão pode ter. 

 Dar-se o entendimento que a “questão social” teve sua gênese, 

aproximadamente, na terceira década do século XIX. A expressão surge na 

Inglaterra, quando a Europa Ocidental passava por um processo de industrialização 

e a população trabalhadora sofria com o pauperismo decorrentes da ascensão do 

capitalismo na sua fase industrial-concorrencial. O aspecto novo não era a 

existência do pauperismo, algo já existente na relação polarizada entre ricos e 

pobres, a diferença se estabeleceu no novo modo de apropriação dos bens 

socialmente produzidos, pois pela primeira vez na historia registrada, a pobreza 

cresceu na mesma medida em que se aumentou a capacidade social de produzir 

riqueza. Trata-se de uma nova forma de produzir pobreza, agora não mais 
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consubstanciada pela escassez, e sim pela impossibilidade de acesso ao produzido 

em larga escala.  

 

 

Lamentavelmente para a ordem burguesa que se consolidava, os 
pauperizados não se conformaram com a sua situação: da primeira década 
até a metade do século XIX, seu protesto tomou as mais diversas formas, 
da violência luddista à constituição das trade unions, configurando uma 
ameaça real às instituições sociais existentes. Foi a partir da perspectiva 
efetiva de uma eversão da ordem burguesa que o pauperismo designou-se 
como “questão social”. (NETTO, 2009, p. 154). 

 

 

 A apropriação do termo “questão social” pelos conservadores exerceu um 

determinismo, onde a “questão social” passou a ser entendida a partir das suas 

manifestações imediatas, como as desigualdades, falta de emprego, fome doenças, 

etc., como desdobramentos próprios na sociedade moderna. Trata-se de se 

apropriar do termo a partir do olhar burguês, com iniciativas moralizadoras e 

apontando para o controle das possíveis insurgências de manifestações contra a 

burguesia e produção do capital, a fim de manter a propriedade privada e os meios 

de produção e reprodução do capital.  

A Igreja Católica, imergida nessa conjuntura política e social (crise de 

hegemonia entre as frações burguesas e a movimentação das classes subalternas) 

abre um campo de intervenção na vida social, visto desempenhar um importante 

papel para a estabilidade da burguesia, e, de controle social e ideológico. 

O Estado, por sua vez, necessitando de apoio da força disciplinadora da 

Igreja, procura atrair sua solidariedade tomando medidas favoráveis a esta, como a 

oficialização do ensino do catolicismo nas escolas. A partir daí, Igreja e Estado se 

empenham, através de projetos corporativos, estabelecer mecanismos de influência 

e de controle na sociedade civil. A Igreja se lança a mobilização da opinião pública 

católica e à reorganização do laicato, por meio de um projeto de cristianização de 

ordem burguesa. Valendo-se da adaptação à realidade nacional do espírito das 
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Encíclicas Sociais Rerum Novarum e do Quadragésimo Anno, de posições, 

programas e respostas aos problemas sociais via uma visão cristã corporativa de 

harmonia e progresso da sociedade. 

 A partir do pós Segunda Guerra a “questão social” assume contornos 

diferenciados, pois o capitalismo passa a viver seu estagio glorioso, impulsionado 

pelo processo de reconstrução econômica e social. A experiência do Welfare State, 

vivido por alguns países Europeus e Norte Americano deu a entender que a 

“questão social” não tinha mais efetividade, deixando a possível existência para os 

países periféricos subdesenvolvidos. No entanto, os anos 70 mostraram que os anos 

de ouro não podem perdurar por todo o tempo e que o capital está sujeito a crises 

que propiciam redução das taxas de lucro. E como resposta o capital busca a 

restauração econômica através da inibição das políticas do Estado de bem estar 

social. Os fundamentos do Wesfare State acabaram se desfazendo em vários 

países; essa experiência teve vigência, ao passo que a “questão social”, antes 

escamoteada pelas ações conformistas do Estado, viera a saltar os olhos, 

desvelando um capitalismo globalizado, transnacional e pós-fordista “criador de um 

paradigma em crise”, revelando a existência da pobreza e de excluídos do processo 

de acumulação do capital, ou seja, descobriu-se a “nova questão social”. 

 Essa descoberta é uma “descoberta caricatural”, pois 

 

 

nas condições contemporâneas, condições que tornam cada vez mais 
problemáticas as possibilidades de reformas no interior do regime do 
capital, mostra-se, a despeito de sua eventual credibilidade acadêmica, com 
uma anemia teórico-analítica que somente é comparável à anemia das 
práticas sócio-políticas que propõe como alternativas. Do ponto de vista 
teórico, não apresenta uma só determinação que resista ao exame rigoroso 
na esteira da crítica da economia política marxiana; do ponto de vista sócio-
político, retrocede ao nível das utopias conservadoras do século XIX, 
proponentes de novos contratos sociais que reestabeleçam vínculos de 
solidariedade no marco de comunidades ilusórias e residuais, uma 
solidariedade naturalmente transclassista e comunidades pensadas com 
inteira abstração dos (novos) dispositivos de exploração. (NETTO, 2009, p. 
160). 

 



44 

 

 

 O que o autor esboça é uma crítica aos teóricos que afirmam existir uma 

“nova questão social” a partir dos novos arranjos políticos econômicos. No entanto, 

com base na emergência da globalização da economia e com as novas formas de 

se apropriar do trabalho humano e dos bens socialmente produzidos. A partir de 

NETTO (2009), entendemos que não há uma “nova questão social”, pois, ainda não 

superamos as expressões tradicionais da “questão social” e já experimentamos 

novas expressões da “questão social”, que encontram traços necessários para sua 

manifestação nas particularidades histórico-culturais e nacionais.  

 Na sociedade brasileira identificamos contornos diferenciados no que tange a 

“questão social”. Próprio de uma sociedade que não experimentou o Welfare State e 

que tardiamente se associa a uma economia sem trabalho escravo e com vistas a 

importação econômica. 

 A herança patrimonialista e o ranço colonial deram ao Brasil características de 

um país em constante atraso econômico e social, chegando a ser considerado pais 

arcaico. Podemos situar aqui o próprio processo de “libertação” dos escravos, que 

aconteceu sob pressão externa do mercado e não foi acompanhada por políticas e 

nem por acesso a direitos básicos para a sobrevivência, acirrando ainda mais os 

nexos do pauperismo. As desigualdades sociais, próprias do contexto sócio-histórico 

do Brasil, apontam para um processo de desenvolvimento desigual. 

 A “questão social” no Brasil sofre influência da modernidade, com todo seu 

aparato tecnológico industrial e regulador da classe trabalhadora. No entanto, no 

Brasil há que diferir com a apropriação retrógada das forças produtivas do trabalho 

social, ao passo que o desenvolvimento econômico torna-se desigual ao 

desenvolvimento social. IAMAMOTO (2010:129) afirma que essa relação “revela-se 

como produção ampliada da riqueza e das desigualdades sociais, fazendo crescer a 

pobreza relativa à concentração e centralização do capital”, ao passo que apenas 

“segmentos majoritários”, burguesia, usufrui dos bens produzidos através do 

trabalho. 
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 A partir de Iamamoto (2010), identificamos que com base na manutenção da 

propriedade territorial capitalista, o Brasil persiste no atraso histórico que aponta 

para o desenvolvimento de uma economia periférica que estimula a escravidão por 

dívida, clandestinidade nas relações de trabalho e precarização das relações de 

trabalho e do acesso aos direitos sociais e trabalhistas.  

 O poder de decisão no país também não fora atribuída democraticamente a 

sociedade num todo, ao passo que as deliberações políticas, de grande importância, 

sofrem influência de um conceito de pirâmide invertida, em que o menor grupo 

assume e delibera, reforçando a exclusão da classe subalterna. A dominação 

burguesa aponta para um modelo de democracia como “democracia restrita”, que 

restringe o poder de decisão apenas a classe dominante, que por sua vez tornam 

seus interesses universais a toda nação e quem faz essa mediação de interesses e 

implementação das decisões é o Estado. 

 O regime político democrático no Brasil experimentou dois modelos 

excludentes. O primeiro foi a democracia dos oligarcas, que governavam para si e 

para manutenção do poder local. O segundo regime foi o de democracia do grande 

capital, que se associa necessariamente a democracia enquanto regime político, 

uma vez que prima pela manutenção de cargos políticos em busca de decisões de 

cunho próprio. 

 Essas iniciativas impulsionaram a economia estrangeira no país e acirraram o 

processo de segregação territorial e espacial, além de manter a dominação 

territorial, conformando historicamente a estrutura agrária com vistas a dominação 

burguesa que na produção agrícola sofre subordinação dos interesses exportadores. 

Trata-se da experiência de um novo modelo especulativo comercial, onde tanto o 

meio agrário quanto a cidade passa a sofrer especulação e incremento de capital 

das grandes economias centrais. 

Sendo assim, o Brasil experimenta, de forma subalterna, o incremento de 

capital estrangeiro, com a abertura de possibilidades à instalação de filiais, abrindo 

precedente para a transição do modelo de capitalismo competitivo para capitalismo 

monopolista, transferindo, assim, capital produzido em solo brasileiro para países 
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estrangeiros. Todas essas iniciativas impulsionam o surgimento de trabalhadores 

assalariados, condição sine qua non para expansão do mercado. 

Todos esses avanços não propiciaram, como já foi salientado acima, acesso 

desses trabalhadores aos direitos sociais, trabalhistas e políticos. Nem mesmo o 

voto fora garantido, mantendo e aprofundando o domínio da burguesia. 

 

 

Em síntese, no caso brasileiro, a expansão monopolista fez-se, mantendo, 
de um lado, a dominação imperialista e, de outro, a desigualdade interna do 
desenvolvimento da sociedade nacional. Ela aprofunda as disparidades 
econômicas, sociais e regionais, na medida em que favorece a 
concentração social, regional, racial de renda, prestigio e poder. Engendra 
uma forma típica de dominação política, de cunho contra-revolucionário, em 
que o Estado assume um papel decisivo não só na unificação dos 
interesses das frações e classes burguesas, como na imposição e 
irradiação de seus interesses,valores e ideologias para o conjunto da 
sociedade. (IAMAMOTO, 2010, p. 132).  

 

 

   A irradiação das ideologias de interesse da classe do poder é transmitida 

historicamente pelo Estado através de ações coercitivas e de convencimento, 

usando, por vezes, a cooptação de direitos (como cooptação de segmentos da 

classe trabalhadora insatisfeitos com a concessão, pelo Estado, de direitos que 

atendam à algumas demandas dessa classe) ou a violência. Observa-se assim que 

o Estado se distancia da classe subalterna usando o discurso da democracia. 

 A experiência liberal do Brasil pode ser considerada como uma transmutação 

da experiência oligarca para a de democracia liberal capitalista. Uma vez que o 

grupo que dominava antes passa a dominar nesse novo modelo, ao passo que se 

confunde a acumulação de terras com a acumulação de capital e a perpetuação de 

poder político. 

 Uma diferença fundamental encontramos a partir da vigência desse novo 

modelo. Se antes o trabalho rural era valorizado, agora passa a ser considerado 

subalternizado, o que impulsiona uma busca pelas cidades, colaborando com a 

burguesia industrial que cada vez mais baixava os salários ao passo que crescia a 
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população e o exército de trabalhadores reserva. “Os interesses atinentes à 

propriedade fundiária foram preservados, sem impedir a modernização capitalista, 

dando forma à modernidade arcaica no Brasil”. (IAMAMOTO, 2010:137)  

 A Constituição de 1824, com traços liberais, não rompeu com a cultura 

escravocrata brasileira, pelo contrário, acirrou a relação de poder exercida pela 

burguesia aos trabalhadores agora livres, embutindo a cultura do favor, elevando a 

altos níveis a subalternidade. O ideário de liberdade e fraternidade, experimentado 

na Europa, chega ao Brasil apenas para regular as relações mercantis, 

impulsionando na agro-exportação a lógica do lucro e da super exploração dos 

trabalhadores. 

 

 

Antes da independência, foi um “liberalismo heróico”, que tinha como ponto 
de convergência a denuncia do pacto colonial, em que as aspirações dos 
grupos de elite confundiam-se com os demais grupos sociais. A escravatura 
era o ponto de controvérsia. Após a Independência evoluiu para o 
“liberalismo regressista”, com feição antidemocrática e anti-revolucionária, 
presidido pela conciliação da liberdade com a ordem. Um liberalismo que 
teme os “excessos” das pressões democráticas, tidas como radicais, 
indicando uma clara dissociação entre liberalismo e democracia. Portanto, o 
liberalismo no Brasil não se constrói sobre a universalidade da figura de 
cidadão. (IAMAMOTO, 2010, p. 138). 

  

 

Todo esse arcabouço de ideário liberal, colaborou na organização dos 

trabalhadores, no Brasil, como resposta aos investimentos burgueses no processo 

de industrialização. De forma que os trabalhadores se organizaram por sindicados, 

ligas camponesas, movimento messiânicos, greves do colonato, e por fim, 

movimento organizado pelos operários urbanos. 

Já a partir dos anos 70, impulsionados pela crise do capital, surgem os ideais 

neoliberais, que preconizam a desarticulação do poder dos sindicatos, tendo como 

indicativo o rebaixamento de salários, competitividade dos trabalhadores e o ajuste 

monetário. 
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O rearranjo global nos marcos neoliberais, significando uma resposta para a 
crise econômica desencadeada a partir do 2º pós-guerra, implicou o 
processo de reestruturação produtiva e a contra-reforma do Estado. 
Reestruturação produtiva significando a desregulamentação e flexibilização 
do processo produtivo e a contra-reforma do Estado direcionando seu papel 
na implementação e financiamento das políticas neoliberais. São amargos 
os “sabores” desse pacote histórico. São exemplos a precarização das 
condições de trabalho, o aumento do desemprego, o aumento do trabalho 
informal, terceirização, a violação da legislação trabalhista, o ataque aos 
direitos sociais, privatizações e os profundos cortes nos gastos sociais. A 
visão difundida é que a gestão e ações prestadas pelo serviço público 
oneram o orçamento e a administração da coisa pública e assim, a parceria 
público-privado cai como uma luva. Atrelado a esse receituário está a 
construção de consensos para legitimar e desenvolver tal projeto de cidade 
inserido em um projeto societário. Ou seja, a difusão de uma ideologia 
funcional que dita a regulação deste modo de vida social como natural e 
promissor. (MONTEIRO E CAVALCANTE, 2013, p. 2). 

 

 

No Brasil, tanto o liberalismo como o neoliberalismo assumiram contornos 

conservadores, ao passo de atribuir a modernidade o ranço do conservadorismo e 

do atraso da sociedade brasileira, fazendo do interesse privado a medida de todas 

as coisas e o Estado se eximindo de suas responsabilidades e obrigações sociais. 

O cenário contemporâneo apresenta profundas mudanças na apropriação do 

trabalho na sua forma de gestão e produção. Sob comando do capital financeiro, o 

mercado mundial sofre transformações substanciais e que alteram a relação entre 

capital e Estado reconfigurando as expressões da “questão social” através de 

mediações históricas. 

 

 

Nesse cenário, a “velha questão social” metamorfoseia-se, assumindo 
novas roupagens. Ela evidencia hoje a imensa fratura entre o 
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e as relações 
sociais que impulsionam. Fratura esta que vem se traduzindo na 
banalização da vida humana, na violência escondida no fetiche do dinheiro 
e da mistificação do capital ao impregnar todos os espaços e esferas da 
vida social. (IAMAMOTO, 2011, p. 144). 
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As transformações sofridas nas formas de exploração do trabalho 

impulsionam as privatizações, cortes de gastos públicos, terceirizações, 

desregulamentação dos direitos trabalhistas e privatizações dos direitos sociais. No 

cenário latino americano, as politicas de ajuste estrutural provocaram maior abertura 

da economia para o exterior, incrementam a competitividade produtiva. Processo 

que acentuou as desigualdades e aumento da pobreza, com base na distribuição 

regressiva de renda, que, para além do que já foi mencionado, acirrou as 

desigualdades de gênero e localização geográfica, evidenciando a diferença 

econômica e de acesso existentes entre as áreas rurais e urbanas. 

 

 

2.2 A “questão social” no espaço urbano contemporâneo 

 

 

Na contemporaneidade, as expressões da “questão social”, escamoteando 

sua base sócio-histórica, são apresentadas de forma midiatizada. Este movimento 

corrobora para que os fundamentos da ordem burguesa não sejam questionados e 

que, ideológica e politicamente, as maneiras de enfrentamento da “questão social” 

não se estabeleçam como possíveis mecanismos de contra-hegemonia.  

A sociedade salarial sempre teve como problema a questão da moradia. No 

início do desenvolvimento industrial as moradias eram de domínio dos donos das 

fábricas e apresentavam condições insalubres para sobrevivência. O acesso a 

moradia, enquanto bem privado, é estabelecido pela mediação do capital. Acessa a 

moradia aquele que pode atribuir valor monetário ao imóvel. 

Esse debate remete ao debate sobre as cidades. A cidade tem seu 

crescimento vinculado à grande indústria e ao grande capital que juntos impulsionam 

o fluxo migratório (a população se dirige às cidades em busca de oportunidades, 

emprego em especial) e colabora com a adaptação do espaço urbano à produção de 
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mercadorias. Nesse processo se mesclam as ações das empresas e do Estado, 

mantendo os trabalhadores em condições habitacionais insalubres, miseráveis e 

anti-higiênicas.  

 

 

A cidade constitui-se, então, como um lugar importante para a 
materialização do capital e decisivo para as metamorfoses necessárias à 
consolidação e expansão do sistema capitalista; como também se tornou o 
lugar onde a habitação se transforma em uma mercadoria produzida sob as 
relações capitalistas e, portanto, destinada ao lucro. A reorganização interna 
das cidades é resultado da ação de diferentes agentes que têm interesses 
diversos e, por vezes, antagônicos. Concorrem para a definição do perfil da 
cidade o Estado, as empresas, as imobiliárias, os donos da terra e a 
população trabalhadora. (PINTO, 2004, p. 94). 

 

 

Portanto, a relação investimento x rentabilidade indicam a forma que a 

questão habitacional tem se configurado na contemporaneidade. Mostrando o 

desequilíbrio existente entre a oferta de imóveis e a demanda populacional. Essa 

contraditoriedade encontra determinações na apropriação privada do solo urbano 

que diretamente está ligado ao caráter monetário do solo e das habitações. “Agrega-

se a isso a necessidade de manter uma parcela da população em condição de 

“reserva” para controle dos gastos do capital com a força de trabalho, parcela esta 

que não possui nenhuma condição de pagar pelo uso do solo urbano” (PINTO, 

2004:05). Depreende-se dessa inter-relação o indicativo do não acesso da maioria 

da classe trabalhadora a habitação urbana: a apropriação monopólica da terra e a 

superexploração da classe trabalhadora. Uma análise mais profunda a cerca dessas 

considerações apontam para: 

 Entender a partir das contribuições de Marx sobre a renda fundiária 

que a terra, originalmente, é um bem natural não mercantil, no entanto 

adquire valor de troca na medida em que é incorporado trabalho social. 

A contradição presente no uso da terra é a mesma contradição 

presente no sistema que organiza as relações de produção dos bens 

materiais e as relações sociais. Isso consiste dizer que a terra é ao 
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mesmo tempo condição de produção do capital e condição de 

reprodução da vida da classe trabalhadora. 

 A superexploração da classe trabalhadora está ligado intrinsecamente 

as novas configurações capitalista. Revelada na forma mais cruel que 

é a das privações, seja ela econômica, social, política ou cultural ao 

qual a maioria da população está submetida, enquanto em contra 

partida a burguesia usufrui do desenvolvimento econômico, tecnológico 

e cientifico proporcionados pelo acúmulo de capital. 

 

 A inter-relação desses dois componentes, apropriação monopólica da terra e 

superexploração da força de trabalho são determinadas pela dissociação crescente 

entre necessidades humanas e as necessidades de acumulação. Esse quadro, 

portanto, está presente na totalidade da vida social, não ficando restrito apenas as 

esferas políticas e econômicas, apontando para conformação da sociabilidade e 

para o permanente estado de escassez social. 

É nesse contexto que o Estado assume seu caráter duplo: de regulação da 

reprodução das relações sociais e de favorecimento a expansão da economia, 

subsidiando com fundo público. 

No que tange a habitação, o papel do Estado é providenciar infra-estrutura, 

equipamento coletivo e fiscalizar e normatizar o uso do solo. No entanto essas 

ações são direcionadas e executadas com base numa seletividade, que tem raiz na 

valorização do solo. 

 

 

A intervenção do Estado acaba por estruturar a cidade e ordenar a questão 
habitacional em favor dos lucros da iniciativa privada. Partimos da 
constatação de que a questão habitacional, para ser resolvida, nos marcos 
do sistema capitalista, precisa enfrentar a propriedade privada da terra e os 
limites do mercado consumidor. Isso nos leva a concluir que a questão 
habitacional é intrínseca ao sistema e revela a profundidade da questão 
social no capitalismo. (PINTO, 2004, p. 98).  
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 O produto destinado a habitação, diferente dos outros bens produzidos pela 

indústria, requer do capital investimento e tempo, o que leva a produzir 

discrepâncias no valor dos salários de boa parte dos trabalhadores envolvidos no 

processo de construção.   

 

 

Ela exige financiamento prévio, a produção e a comercialização, o que, para 
o capitalista, pode significar perda de capital ou, no mínimo, não retorno em 
tempo hábil. Por conseguinte, há determinantes macroeconômicos, como o 
perfil de geração e distribuição de renda da sociedade e as relações de 
associação entre as instituições reguladoras do solo urbano e a produção 
de moradia, que delineiam a questão habitacional em um dado tempo e 
espaço. Na ordem estabelecida, a questão habitacional funde propriedade e 
capital, configurando uma expressão da seletividade e segregação social 
que se ampliam na organização da cidade. (PINTO, 2004, p. 98). 

   

 

Nesse sentido, a questão habitacional não pode ser entendida apenas como 

decorrência da relação oferta x demanda, mas sim de múltiplas determinações que 

caracterizam sua complexidade. “Ela é determinada pelo desenvolvimento do 

capitalismo no urbano como parte de suas contradições sociais” (2004:99): 

propriedade privada e aparato jurídico que colocam os trabalhadores dependentes 

do consumo de bens coletivos. 

 

 

2.3 O planejamento estratégico urbano 

 

 

Na contemporaneidade, a questão urbana passa a ser conformada pela lógica 

da competitividade e produtividade. Essa lógica está enraizada no modelo de 
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acumulação capitalista de bases neoliberais que impulsionam as cidades a se 

adequarem ao mesmo padrão adotado pelo mercado. 

A cidade é pensada e gerida com base em um planejamento. Hoje o que 

orienta a organização da cidade é o planejamento estratégico urbano. No entanto, 

antes desse modelo de planejamento a cidade foi pensada e gerida por um padrão 

“tecnocrático-centralizado-autoritário” (Vainer, 2012:75), onde aqueles que detêm o 

conhecimento tecnológico pensam e gerenciam a cidade, de maneira que a ciência13 

determine todas as decisões de cunho político e social. Esse modelo tem por 

interesse a expansão urbana e como base o processo de segregação socioespacial, 

com indicativo de construção de conjuntos habitacionais distantes das áreas 

centrais, ou seja, a definição do local de moradia tem por base a condição 

socioeconômica. Esse modelo de gestão atende o mercado imobiliário e ao Estado. 

No entanto, esse modelo é superado pelo planejamento estratégico, que vem 

se difundindo no Brasil e na América Latina. A base conceitual de modelo 

estratégico encontra raízes no modelo de planejamento empresarial. A cidade, 

assim, passa a ser entendida pela mesma lógica de gerenciamento das empresas, 

ou seja, o governo local passam a entender e gerenciar a cidade como se fosse 

empresas, com as mesmas condições e desafios vivenciados pelas mesmas. O 

mesmo padrão de disputa empresarial agora é vivenciado pelos governos locais. 

Assim como a empresa vive a mundialização da economia e da comunicação, a 

cidade também deve viver. Passa a existir a concorrência entre as cidades, onde o 

produto é a cidade e tudo que ela pode oferecer. 

A flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia exigem o 

planejamento estratégico,  

 

 

                                                           
13

 Essa ciência não é neutra, ela atende a interesses de classe, por mais que o discurso propalado veicule que as 

decisões são puramente técnicas, essas técnicas são usadas, hegemonicamente, pautando-se por um projeto 

específico societário e de cidade: o burguês. ressaltar esta dimensão não significa anular a resistência existente 

na sociedade pela ocupação e formatação do espaço urbano sob outros parâmetros. 
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e se durante o largo período o debate acerca da questão urbana remetia, 
entre outros, a temas como crescimento desordenado, reprodução da força 
de trabalho, equipamentos de consumo coletivo, movimentos sociais 
urbanos, racionalização do uso do solo, a nova questão urbana teria, agora, 
como nexo central a problemática da competitividade urbana. (Vainer, 2012, 
p. 76). 

 

 

A partir da nova realidade do mercado nos marcos neoliberais, que 

preconizam a liberalização do mercado, desenvolvimento da economia global e 

privatização, as cidades passam a necessitar por competir pelo investimento de 

capital, tecnologia e competência gerencial, atração de novas indústrias, preço e 

qualidade de serviços e força de trabalho qualificada. Trata-se de um discurso onde 

se entende a cidade como “mercadoria, empresa e uma pátria” (VAINER, 2012:77).  

A cidade mercadoria, também qualifica como cidade objeto de luxo, é mais 

um “objeto” a ser vendido no mercado. Os neoplanejadores urbanos entendem que 

é uma mercadoria, que precisa de atenção diferenciada, em um universo de 

mercado extremamente competitivo, pois outras cidades também estão a venda. 

A estratégia utilizada para vender a cidade é o marketing urbano, que cada 

vez mais desponta como uma esfera específica e determinante do processo de 

planejamento e gestão das cidades. O que se vende na cidade é de acordo com as 

características de cada comprador, ou seja, vende-se os atributos da cidade, 

exemplo: praias, belezas naturais, calma e tranqüilidade para os idosos, qualidade 

de vida e de educação para famílias com crianças, enfim, o determinante para o 

marketing é o que se busca na cidade. Por isso, as cidades cada vez mais tem 

buscado realizar pesquisas de satisfação, desenvolvimento econômico, de potencial 

turístico. É a partir do diagnóstico dessas pesquisas que o planejamento estratégico 

aponta qual imagem de cidade o marketing devera desenvolver.  

Por outro lado, a partir VAINER (2012), identificamos que alguns autores 

divergem do que foi dito acima, pois para eles, a venda da cidade é, 

necessariamente, a venda daqueles atributos específicos que constituem, de uma 

maneira ou de outra, insumos valorizados pelo capital transnacional: espaços para 

convenções e feiras, parques industriais e tecnológicos, oficinas de informação e 
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assessoramento a investidores e empresários, torres de comunicação e comercio, 

segurança, trabalhadores qualificados, etc. 

Frente a essas problematizações apresentadas não fica difícil entender por 

que as propostas dos planos estratégicos são tão similares de cidade para cidade. 

Todos devem vender a mesma coisa, e a partir daí, competir por possíveis 

compradores e investidores internacionais. 

 

 

O governo local deve promover a cidade para o exterior, desenvolvendo 
uma imagem forte e positiva apoiada numa oferta de infra-estruturas e de 
serviços (comunicações, serviços econômicos, oferta cultural, segurança, 
etc.) que exerçam a atração de investidores, visitantes e usuários solventes 
à cidade e que facilitem suas “exportações” (de bens e serviços de seus 
profissionais etc.). (CASTELS & BORJA, 1998, apud VAINER, 2012, p. 80). 

 

 

Tem-se aqui a expressão do receituário propagado pela teoria neoliberal de 

influência do mercado externo sobre o mercado nacional, que chega alterar o 

desenvolvimento das cidades no intuito de atender as demandas do grande capital. 

Para vender a cidade também se faz necessário vender a imagem de cidade 

segura, o que em muitas vezes acaba por transferir, junto, a imagem de cidade justa 

e democrática, maquiando a existência das expressões da “questão social”, como a 

população de rua e usuários de drogas ilícitas.  

 

 

Em todos os níveis, tanto do ponto de vista concreto (infra-estruturas, 
subsídios, favores fiscais, apoios institucionais e financeiros de todos os 
tipos) quanto do ponto de vista da imagem, não resta dúvida: a mercadoria-
cidade tem um público consumidor muito específico e qualificado (VAINER, 
2012, p. 82). 
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Ou seja, a cidade é um artigo de luxo, e todo planejamento urbano é para 

atender a quem pode pagar por esse produto elitizado. 

A Cidade Empresa faz parta da nova roupagem, no que tange a identidade, 

que a cidade assume para aumentar seu poder de atração de investimentos e 

tecnologias. Trata-se, então, de considerar a cidade como unidade de gestão de 

negócios, que atua no contexto de um mercado e que encontra neste mercado a 

regra e o modelo do planejamento e execução de suas ações, com vistas aos 

interesses privados e de possíveis formulações de parcerias14 que envolve 

diferentes tipos de cidadãos, interesses e tipos de intervenção no processo de 

elaboração e execução das estratégias15. 

A cidade-empresa, sua idealização e concepção, é uma negação à cidade 
enquanto espaço político, afinal, como estabelecer uma relação de política em um 
espaço público, onde o Estado está subordinado às exigências do capital 
internacional e local? 

 

 

Talvez nada seja mais consistente e reiteradamente enfatizado nos textos 
aqui analisados que a necessidade de consenso. Sem consenso não há 
qualquer possibilidade de estratégias vitoriosas. O plano estratégico 
supões, exige, depende de que a cidade esteja unificada, toda, sem 
brechas, em torno ao projeto. (VAINER, 2012, p. 91). 

                                                           
14

 A Parceria Público-Privada (PPP) é um contrato de prestação de obras ou serviços não inferior a R$ 20 

milhões, com duração mínima de 5 e no máximo 35 anos, firmado entre empresa privada e o governo federal, 

estadual ou municipal. Difere ainda da lei de concessão comum pela forma de remuneração do parceiro privado. 

Na concessão comum, o pagamento é realizado com base nas tarifas cobradas dos usuários dos serviços 

concedidos. Já nas PPPs, o agente privado é remunerado exclusivamente pelo governo ou numa combinação de 

tarifas cobradas dos usuários dos serviços mais recursos públicos. De acordo com a lei da PPP, as parcerias 

podem ser de dois tipos:  

Concessão Patrocinada: As tarifas cobradas dos usuários da concessão não são suficientes para pagar os 

investimentos feitos pelo parceiro privado. Assim, o poder público complementa a remuneração da empresa por 

meio de contribuições regulares, isto é, o pagamento do valor mais imposto e encargos. 

Concessão Administrativa: Quando não é possível ou conveniente cobrar do usuário pelo serviço de interesse 

público prestado pelo parceiro privado. Por isso, a remuneração da empresa é integralmente feita pelo poder 

público. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/parceria-publico-

privada-ppp> pesquisado em 13/06/13. 

 

15
“Muito da parceria público-privada decantada hoje em dia se resume a uma subvenção a consumidores 

afortunados, a firmas e funções de comando para que permaneçam na cidade às custas do consumo coletivo local 

da classe operária e dos pobres”  (HARVEY, 1995: 127 apud VAINER, 2012: 89). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/parceria-publico-privada-ppp
http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/parceria-publico-privada-ppp
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Assim, a Cidade Pátria está no pertencimento da cidade, no patriotismo 

cívico, cujo o discurso busca a unificação dos interesses de uso da cidade, 

espantando qualquer discurso de crise. 

 

 

Uma vez conquistada a trégua social pelo sentimento generalizado de crise, 
a promoção sistemática e planejada do patriotismo de cidade constitui vetor 
estratégico da reprodução das condições da paz social no contexto da 
cidade-empresa e, agora também, da cidade-pátria. (VAINER, 2012, p. 95). 

 

  

Esse compromisso patriótico está, sobretudo, em não interromper o bom 

andamento dos negócios, e não interferir na forma de governo do chefe, esse que 

por sua vez deve ser carismático e que ofereça estabilidade à população. E o que se 

ganha com isso é a visibilidade competitiva da cidade e a vitória sobre outras na 

escolha de investimentos. 

Todo esse processo de transformação da cidade traz profundas 

transformações para a vida de quem vive na cidade. Ao passo que uma região é 

transformada para atrair investimentos beneficiando alguns, outros muitos milhões 

são expulsos e colocados a margem da cidade, sendo, por vezes, impossibilitados 

de acessarem direitos básicos, o que acirra a desigualdade existente entre as 

classes. 

A cidade é o lugar de reprodução da vida social. Só que em contrapartida a 

cidade é um produto e é uma condição de reprodução do capital. Ao aderir a esse 

modelo de visão e gestão da cidade, assume-se os conflitos de necessidades 

daqueles que reproduzem sua vida na cidade. 

Uma das estratégias utilizadas para promover grandes transformações no 

cenário das cidades são os grandes eventos. Essas transformações são feitas em 

um curto espaço de tempo. Por um lado, temos a formação de consenso e 

patriotismo cívico como aliado para essas transformações, pois o nacional acaba por 
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impulsionar o desejo por mudanças no cenário urbano, e, por outro, temos a pressão 

de possíveis investidores ao instigar as cidades a competirem pelos investimentos. 

Ao passo que as obras se aceleram e ganham visibilidade, sujeitos visíveis e 

agressores a cidade urbana “limpa”, (usuários de Crak, moradores em situação de 

rua, etc.) vão tornando-se invisíveis. Pois, através de políticas arbitrárias de 

remoções, que acontecem mascaradas pelo discurso de reorganização urbanística 

do espaço, esses sujeitos são retirados dos centros urbanos, ou vias de acesso 

(aeroportos, rodoviárias, portos) a cidade turística, e “depositados” em casas de 

recuperação, cujo funcionamento e a direção são de caráter escuso. 

Trata-se da promoção de “limpeza urbana”, parte de um projeto de cidade 

excludente, que a serviço dos interesses da especulação imobiliária16 e de 

poderosos grupos econômicos nacionais e internacionais, tornam a cidade atrativa 

para investimentos e chegada de turistas, potenciais consumidores, ou seja, 

materialização de uma cidade capitalista, produto, e, condição para reprodução do 

capital.  

No entanto, a cidade também é o local de reprodução da vida, e ao aderir 

esse modelo de cidade, que privilegia a atração de investimentos, se estabelece o 

conflito entre os interesses do capital e as necessidades daqueles que reproduzem 

sua vida na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 A respeito desse assunto trataremos com mais profundidade no próximo capítulo. 
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3. RIO DAS OSTRAS: DE CIDADE DORMITÓRIO A CIDADE MERCADORIA 

 

 

Maria Mulata, 
Maria daquela 
colônia favela 

que foi Nazaré 
[...] 

Desce novamente às redes da vida 
do teu Povo Negro, Negra Aparecida! 

Louvação a Mariama 

Milton Nascimento 

 

 

3.1  Impactos da urbanização de Rio das Ostras e a busca pela construção 

da cidade formal 

 

 

O município17 de Rio das Ostras18 é hoje, junto a outros seis municípios, o mais 

novo em emancipação político administrativa no Estado do Rio de Janeiro. Terceiro 

distrito do município de Casimiro de Abreu-RJ, Rio das Ostras foi emancipado em 10 

de abril de 1992 (Lei 1.984 / 92), após um longo período de lutas, organizado pelas 

associações de moradores do então, distrito, igrejas, partidos políticos e 

comerciantes locais. 

A economia local tinha como base a pesca, a agricultura familiar e pequenos 

comércios locais, que atendiam os cerca de 11 mil habitantes. No entanto, a partir 

da emancipação, o município começou um processo acelerado de crescimento no 

                                                           
17

 Em anexo mapa do Município  

18
 Para essa pesquisa foram utilizados dois livros que contribuem para o conhecimento do processo de formação 

do município de Rio das Ostras, são eles: Filha de seus filhos: A história, e as histórias, de emancipação de Rio 

das Ostras, de autoria de Sérgio Elias Costa, e, Uma Outra História para Rio das Ostras, autor, Maurício Rocha. 

Ambos os livros não contam com editora.  

http://letras.mus.br/milton-nascimento/
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número de habitantes. Esse crescimento acelerado recebeu ainda mais força com o 

avanço da exploração de petróleo na Bacia de Campos, o que injetou nos cofres 

públicos dos municípios fronteiriços, significativos volumes de verba, os chamados 

royalties, e participações especiais sobre a exploração e produção do petróleo. Em 

face disto, o município de Rio das Ostras se viu obrigado a iniciar uma gama de 

investimentos na estruturação da cidade para entrar na disputa por investimentos 

privados e para atrair moradores com formação profissional visando atender a 

demanda do mercado de exploração do petróleo. 

Com o slogan “Rio das Ostras, um bom lugar para se viver”, muitas pessoas 

vieram morar na cidade, não só atraídas pelas belezas naturais oferecidas, como 

por ser um município que oferecia possibilidades de emprego, através da alta 

entrada de recursos oriundos do petróleo e pela qualidade de vida oferecida, devido 

ao baixo número de habitantes. Outro atrativo foi o concurso público19, com oferta de 

salários acima da média comparados a outros municípios do Estado. 

Todos esses incentivos fizeram com que muitas famílias se mudassem para Rio 

das Ostras, o número de habitantes no ano de emancipação (1992) que era de 

aproximadamente 11 mil, saltou em quatro anos (1996) para 28.106 habitantes. 

Com isso, a cidade acelerou a urbanização e embelezamento (tendo como base, 

a necessidade de transformar a cidade em mais uma opção turística no Estado) e a 

construção da cidade formal20. 

Como, inicialmente, o município não contava com a presença de grandes 

empresas, a maioria dos trabalhadores vendia sua força de trabalho em Macaé21, 

para empresas que ofertavam grandes salários, elevando o poder aquisitivo de uma 

                                                           
19

 O primeiro concurso público aconteceu no ano de 1997, sendo realizado pelo prefeito Alcebíades Sabino. 

Neste ano,  o número de habitantes era de 29.569 mil e, no ano seguinte, saltou para 30.802 mil habitantes. 

20
 Entendemos cidade formal todo conjunto arquitetônico e urbanístico que envolve a cidade, assim como 

cumprimento de legislações especificas a edificações e desenvolvimento social do espaço urbano. Outra 

característica da cidade formal é a oferta do poder público acerca de aparelhos coletivos, saneamento básico, 

transporte público e prestações de serviços. A cidade formal abarca ainda a fragmentação da cidade, 

possibilitando a inclusão marginal dos trabalhadores pobres . 

21
 No período de crescimento populacional e econômico de Rio das Ostras as áreas disponíveis para venda da 

força de trabalho eram a pesca e os pequenos comércios locais, diferente do município vizinho que já contava 

com empresas internacionais, multinacionais e a própria Petrobras.  
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parcela dos moradores. Rio das Ostras configurava-se como cidade dormitório, 

durante o dia os trabalhadores migravam para a cidade vizinha, Macaé, e, à noite, 

retornavam para suas casas. Evidências desse processo são os estilos de 

construções da cidade, que tem inúmeros condomínios com todo seu aparato de 

segurança privada, seguindo os padrões norte americanos22. Em contraposição, à 

falta de segurança pública apresentada pelo município ainda em expansão territorial 

e econômica. Porém, com uma particularidade: o município não apresentava 

formação de bairros23. A realidade habitacional de construção de condomínios 

revelou uma divisão territorial no município permeada pelo corte de classe24, ou seja, 

nos bairros tradicionais como Centro, Boca da Barra e Praia do Bosque, residem 

famílias de classe média alta tradicionais. Já as famílias de classe média residem 

nas novas localidades surgidas (Extensão do Bosque, Costa Azul, Jardim Mariléa) e 

os de baixa renda residem em localidades também tradicionais no processo de 

urbanização do município, como Operário, Nova Aliança, Nova Cidade, Nova 

Esperança (todos esses passaram a se chamar assim a partir do momento em que 

há aplicação asfáltica). Onde é visível a diferença no estilo de construção, 

zoneamento, oferta de aparelhos coletivos como postos de saúde, áreas de lazer, 

áreas para prática de esportes e meios de transporte. Esse processo de expulsão 

das áreas centrais provocado pelo modelo de expansão adotado, fez surgir grandes 

construções próximas às praias e ao centro econômico do município. A cidade 

crescia, sob a égide do padrão econômico elevado, e à margem das praias de baixo 

padrão econômico em pequenas regiões periféricas, de forma que a especulação 

imobiliária seguiu expulsando os mais pobres da região central, para áreas de 
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 O primeiro condomínio com essas características recebeu o nome de Serramar, pois ficava próximo à praia e à 

montanha do Morro São João, posteriormente, em Mar do Norte, surgiu um condomínio de luxo. Essa localidade 

fica próximo aos limites de Macaé e a uma unidade da Petrobras. Em 2009, o Alphaville também se instala nesta 

localidade, oferecendo luxo, segurança, “praia privada”, heliporto, área verde e proximidade com Macaé.  

23
 No ano de 1992 Rio das Ostras tinha 9 bairros, 35 loteamentos e 1 condomínio. São considerados bairros as 

aglomerações mais antigas da cidade, loteamento, as mais novas e condomínio apenas um. No entanto, com a 

construção e aprovação do Plano Diretor Municipal em 1996 áreas de núcleos urbanos passaram a ser 

considerados apenas como localidades, delimitadas e desinstitucionalizando os nomes adotados por cada uma 

delas em seu processo de formação, passando a ser considerados por letras do alfabeto.  

24
 O corte de classe, ao qual nos referimos, não é o da classe burguesa e da classe operária. Usaremos aqui a 

divisão de classe determinada pelo Estado quando ele mesmo estipula o nível de salário de cada trabalhador e a 

qual grupo social ele pertence. 



62 

 

carência absoluta de presença do poder público, dando início ao que o IBGE25 

chama de moradias sub normais, ou favela. Já é próprio desse processo, a 

produção de favelas e agressão ao meio ambiente. Em níveis proporcionais, o 

número de imóveis ilegais barra o número de imóveis legais, Maricato (2002) diz que 

a regra se tornou exceção e a exceção regra. Ao passo que a cidade legal, cujo a 

produção é hegemônica e capitalista caminha para ser, cada vez mais espaço da 

minoria.  

Com base nos dados do IBGE, o governo municipal decidiu mudar as 

características dessas localidades com o intuito de diminuir ou erradicar as moradias 

subnormais existentes. As primeiras ações foram de tornar as localidades em “novas 

localidades”, com pavimentação, serviço básico de coleta de esgoto (o que nem 

sempre representa serviço público de coleta de esgoto e sim a construção de 

sumidouros), construção de postos de saúde (nem sempre há médicos), construção 

de praças (a construção de áreas de lazer não é uma regra na “transformação” dos 

bairros), praças ociosas, diga-se de passagem. E, como uma descaracterização da 

história de formação da localidade, a mudança no nome, como exemplos: o bairro 

Coruja que passou a ser denominado de Nova Cidade, o Goiamum se torna Nova 

Esperança, Ilha passa a ser chamada Liberdade e Formiga passa a ser conhecida 

por Operário. 

Nesse mesmo período de obras surgiram novas localidades de acordo com o 

crescimento populacional e urbano, assim como a especulação imobiliária acirrando 

a disputa por espaço urbano, deslocando os mais pobres para lugares com baixa 

qualidade de saneamento ou sem nenhum, nesse processo 

 

 

                                                           
25

  No ano de 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou o município de Rio das 

Ostras como uma cidade que possuiu maior índice de moradias sub normais do Estado do Rio de Janeiro, onde 

37% delas foram consideradas sem condições de saneamento, drenagem e pavimentação.  



63 

 

o direito à invasão
26

 é até admitido, mas não o direito à cidade. A ausência 
do controle urbanístico (fiscalização das construções e do uso/ocupação do 
solo) ou flexibilização radical da regulação nas periferias convive com a 
relativa “flexibilidade”, dada pela pequena corrupção, na cidade legal. 
Legislação urbana detalhista e abundante, aplicação discriminatória da lei, 
gigantesca ilegalidade e predação ambiental constituem um círculo que se 
fecha em si mesmo. (Maricato, p 39, 2002) 

Causando a concentração territorial homogeneamente pobre, ou segregação 

espacial, ausência de regulação social ou ambiental, de atividades culturais e 

esportivas, de mobilidade urbana27 e o forte crescimento do desemprego em face da 

concentração de postos de trabalho na área de exploração do petróleo que exige um 

nível de qualificação profissional, antes não oferecido no município. Nesse sentido, 

se torna impossível desassociar o território das condições socioeconômicas e da 

violência. A urbanização, tendo como base a inclusão marginal, possibilita o tráfico 

de drogas, a violência sexual e o alto índice de homicídios, entre outros problemas 

sociais28. 

Todo esse alardeador processo desigual se inter-relaciona com o caráter 

patrimonialista e clientelista da formação sócio-política brasileira. Marcada 

historicamente pela resistência à abolição da escravatura, que apresenta problemas 

no surgimento do trabalho livre, tendo a cidade como base da reprodução da força 

de trabalho. O patrimonialismo, assim como o coronelismo, alimentam o fisiologismo, 

paroquialismo, clientelismo e a constituição de privilégios fomentados pelos 

interesses privados na esfera pública, vide uma cidade, onde a Câmara de 
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 Não consideramos o termo invasão nesta pesquisa. Trabalhamos com o conceito de ocupação, como é 

desenvolvido por Guilherme Boulos no livro: Por que ocupamos: uma introdução à luta dos sem-teto, São Paulo: 

Scortecci, 2012.  

27
 Em Rio das Ostras, uma característica da mobilidade urbana que se destaca é a ausência de transporte público. 

A frota de ônibus circula apenas pela Rodovia Amaral Peixoto, rodovia essa, que atravessa todo o município e o 

divide em dois lados, e os serviços de meio de transporte intermunicipal são oferecidos apenas por uma empresa, 

a auto viação 1001-Macaense. Já a mobilidade municipal é efetuada pelas cooperativas de vans, de escuso 

controle público.   

28
 Os geógrafos David Harvey, Neil Smith, Allen Scott e Edward Soja, entre outros, a partir da teoria social, com 

base em Marx, trabalham com o conceito de produção social do espaço, em que cada sociedade produz seus 

espaços, determina seus ritmos de vida, modos de apropriação, expressando sua função social pelas formas 

através das quais o ser humano se apropria e quer vão ganhando o significado dado pelo uso. O conceito de 

gentrificação encontra nos moldes da sociabilidade burguesa, com base no modo de produção capitalista, a 

produção do espaço com sobreposição de uma área sobre a outra, de forma que o da classe dominante se 

posiciona de forma superior ao da classe operaria. O espaço é gradualmente definido pela divisão espacial do 

trabalho como produto direto da morfologia social hierarquizada e diferenciada, e cuja reprodução se encontra 

vinculada ao caráter social e histórico do capitalismo na produção do espaço. 
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Vereadores, historicamente, não tem oposição. Logo, o poder público é substituído 

pela esfera do favor, do favorecimento político em detrimento a qualquer plano 

político de emancipação dos direitos do cidadão.  

 

 

3.2  A "velha cidade" é intitulada "Nova Cidade": contradições de um bairro 

que processa uma urbanização marginal 

 

 

A história que processa o surgimento do Nova Cidade29 é permeada pela 

contradição: concentração de terra, riqueza e pobreza. Segundo relatos de um 

morador de Rio das Ostras desde 1949, antes da emancipação, a cidade era 

formada pela divisão de grandes fazendas, destacando-se na economia, a 

plantação de aipim e a fábrica de farinha (a plantação correspondia ao que hoje é 

a localidade Liberdade e a Fábrica ao Nova Esperança, (antigo Goiamum). 

Nesse período, não havia sinais de urbanização com centro econômico 

organizado. O que existia era um pequeno aglomerado em Rocha Leão. Porém, 

que não se destacava como centro de circulação de capital. 

Antes de se tornar a localidade Nova Cidade, havia uma grande fazenda, 

chamada Fazenda das Corujas, cujo proprietário era o senhor José Maria Rola, 

um português que não residia nas terras, mas mantinha o controle das mesmas. 

Ao chegar um grupo de lavradores, o proprietário fez a proposta de arrendar as 

terras de sua fazenda pela quantia de Cr$ 180,00 cruzeiros30, sem estipular 

demarcações e qual o tipo de plantio cada um deveria fazer. No entanto, em 

1958, o proprietário resolveu romper esse acordo e formalizar um novo: os 

trabalhadores teriam o limite de 1 hectare para cultivo e o valor saltaria para Cr$ 

550,00 cruzeiros. Entretanto, não houve acordo, ao passo que foi determinada a 

saída imediata da fazenda. Os trabalhadores se reuniram e decidiram que não 

                                                           
29

 Mapa da Localidade em anexo. 
30

 Moeda de valor monetário vigente no Brasil na época que retratamos esse relato. 
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iriam sair das terras e que deveriam buscar uma forma legal de ter direito a posse 

da área que era cultivada por eles, uma vez que já estavam ali morando e 

cultivando há muitos anos e pelo fato de que sempre retribuíram valor a esse 

acordo firmado com o fazendeiro. Organizados, requisitaram audiência com o 

governador do Rio de Janeiro, Roberto Silveira, e foram atendidos não só por 

ele, como também pelo vice-governador, Celso Peçanha31. Apresentaram suas 

demandas e foram atendidos não só por este, como pelo próprio governador. Na 

reunião ocorreu a promessa que não seriam despejados e que teriam a posse 

das terras. No ano de 1960, a Fazenda das Corujas foi desapropriada e entregue 

sua posse aos lavradores. Esse processo não fora acompanhado de nenhum tipo 

de política afirmativa ou de incentivo por parte do Governo do Estado, ou mesmo 

pelo governo do município de Casimiro de Abreu, o que dificultou a manutenção 

das atividades agropecuárias para os novos proprietários das terras. Ao passo 

que a saída foi dar início à venda ou troca das suas propriedades, sem se 

preocupar com especulação de valores e sem o acompanhamento do poder 

público no que tange a regulação do processo de venda e troca e também na 

construção das edificações e o cumprimento das exigências legais de respeito à 

vegetação local32. Esse processo popular de venda das terras possibilitou a 

chegada de novos moradores para a localidade da Coruja. As casas simples, 

com aspecto de residência de lavradores, foram paulatinamente sendo 

substituídas por casas mais trabalhadas em detalhes de alvenaria, assim como a 

localidade do Nova Cidade, que foi se territorializando diferentemente das outras 

localidades, de forma que aqueles que conquistaram o direito de posse da 

Fazenda das Corujas se instalaram nos lugares mais longínquos da localidade, a 

exemplo um dos moradores mais antigos da localidade que mantém o mesmo 

aspecto de construção e de vida simples conquistada em 1958, enquanto os 

novos moradores foram ocupando áreas mais centrais, os que puderam pagar, e 

                                                           
31

 Em 1958, Celso Peçanha foi eleito vice-governador do estado do Rio (na época a eleição para governador e 

vice-governador se dava separadamente) pelo Partido Social Democrático (PSD) e com a morte do então 

governador Roberto Silveira num acidente, em 1961, assumiu o Poder Executivo estadual. 

32
 A localidade do Nova Cidade é margeada por uma área de mangue que é uma Unidade de Conservação 

municipal (UC). No período inicial de sua urbanização, uma considerável parte dessa área de mangue foi 

aterrada para construção de casas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1958
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Democr%C3%A1tico_(1945-2003)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Silveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
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os que chegaram e não dispunham do poder aquisitivo foram ocupando os 

limites da área desapropriada com a fazenda de um empresário local. Parte dos 

agricultores se dedicou à construção das casas daqueles que compraram as 

terras deles, outra parcela, à atividade de pesca. A venda desses lotes eram 

vendas informais, sem garantia civil, formulado por documentos próprios33 e pela 

não exigência da prefeitura (nessa época Rio das Ostras ainda pertencia ao 

Município de Casimiro de Abreu). Essa área tornou-se uma área de ocupação 

informal, sem acompanhamento no que tange a estruturação, regulação das 

edificações, saneamento básico, aplicação de serviços públicos. Maricato, (2002, 

p. 39) afirma que esse tipo de localidade, em seu processo de formação, não tem 

legalidade, ou seja, no caso em questão, ela é ilegal em face de uma Rio das 

Ostras legal, estruturada, na produção e reprodução do espaço urbano. 

Cabe ressaltar que, a Fazenda das Corujas sofreu um processo de 

desapropriação. No entanto, a titularidade formal de posse34 dos agricultores 

sobre essa terra não aconteceu, de forma que ainda hoje os moradores do Nova 

Cidade são moradores que não possuem título de posse das mesmas, ou seja, 

não há nenhum tipo de regularização fundiária35, até os dias atuais. Em 

entrevista concedida por funcionária pública que exerce função de arquiteta na 

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Habitação – SECPLAN, há 

um projeto fundiário visando a regularização e obtenção do título de posse para 

esta localidade. Essa resposta foi atribuída pontualmente para a seguinte 

indagação: O Nova Cidade, para a administração pública, é considerado um 

bairro, Localidade ou localidade propensa à favela e se existe algum 

planejamento para a localidade? Fato é que a questão que indaga a existência 
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 Para registro de compra e venda de um bem é necessário pagar impostos e realizar os devidos registros. Em 

caso de terras pagar o ITBI e RGI, além de cumprir uma série de exigências documentais, todas elas atreladas 

aos cartórios que atribuem valor aos documentos. 

34
 A legitimação de posses é um dos resultados da regularização fundiária e consiste em outorgar títulos de 

domínio aos pequenos posseiros que ocupem áreas devolutas tanto na zona rural quanto urbana. O título de 

domínio é o documento que garante a posse definitiva do imóvel ao seu ocupante. 
35

 Regularização fundiária é um programa do Governo do Estado que tem como objetivo eliminar a indefinição 

dominial, ou seja, estabelecer com precisão de quem é a posse da terra para depois legitimá-la ou regularizá-la, 

garantindo segurança social e jurídica para pequenos agricultores e moradores de áreas urbanas, e auxiliar os 

municípios no dimensionamento da arrecadação de impostos e elaboração de planos diretores. 
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de um processo de favelização no Nova Cidade foi desconsiderada na resposta. 

Situação similar foi encontrada na entrevista com o presidente da AMANCI 

(Associação de Moradores e Amigos do Nova Cidade), entidade política que 

representa os moradores da localidade. Para ele, Rio das Ostras é uma “cidade 

hospitaleira” e os “políticos são bondosos”, o que possibilitou a vinda de pessoas 

de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro e de outros Estados, e que 

parte desses migrantes encontraram em Nova Cidade a possibilidade de 

moradia, elevando assim o número de habitantes na localidade. 

De fato, hoje a localidade é a segunda maior em população no município. 

Segundo dados do IBGE, o Senso de 2010 indicou que em 2013 o número de 

moradores alcançaria 8.966, perdendo apenas para o Âncora, que deve reunir 

16.431 habitantes. O Nova Cidade, ainda segundo dados do IBGE, a partir do 

Senso de 2010, não apresenta em suas edificações as características 

necessárias para ser considerada um aglomerado subnormal36, ou seja, não 

apresenta nenhuma característica de favela. Cenário esse, diferente ao censo 

anterior, de 2007, onde em determinadas áreas da localidade, cerca de 7.173 

moradores divididos em 3.056 domicílios apresentavam as características 

necessárias para serem enquadrados como aglomerados subnormais37, ou como 

favela, termo abordado no Plano Diretor do município38. 

No entanto, a possibilidade dessa realidade existir na localidade é negada 

tanto pelo governo Municipal, quanto pelo presidente da associação de 

moradores. Pois, ao serem questionados sobre o processo de crescimento e 

organização espacial da localidade, se existe a possibilidade desta estar em 
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 Segundo o IBGE, aglomerado subnormal é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais 

(barracos, casas...) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até 

período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma 

desordenada e densa. 

 
37

 Dados fornecidos pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Habitação do Município de Rio das Ostras. 

38
 O Plano Diretor do município (Lei Complementar nº 004/2006), não trabalha com esse conceito, e sim com o 

termo favela que: 1. Favela é um conjunto de moradias urbanas subnormais, construídas com material 

inadequado como papelão, folhas de metal, tábuas velhas, matérias de demolição etc. em locais quase sempre 

insalubres, íngremes e desprovidos de equipamentos urbanos e comunitários, sendo habitadas na maioria por 

migrantes desempregados ou subempregados, sem quase nenhuma renda. A favela é uma moradia subnormal, 

como o cortiço. 2. Local ocupado por habitações subnormais, de forma não controlada ou caótica. 
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situação de favela as respostas foram enfáticas: não. Para a arquiteta da 

SECPLAN “a localidade tem infraestrutura básica, portanto, não se considera em 

processo de favelização”. Já para o representante da AMANCI a questão é muito 

mais aparente, pois “não existem barracos de zinco, de restos de madeiras, 

esgoto a céu aberto e as ruas são asfaltadas”. E, há também uma questão de 

sentimento e pertença à localidade que impede a visualização da possibilidade 

desse processo existir, ao passo que durante a entrevista, o presidente da 

associação disse que “ficaria muito descontente se sua localidade viesse a ser 

considerada uma favela, seja por esta pesquisa, pelo poder público ou mesmo 

pelo IBGE". 

No que tange a oferta de serviços públicos, há uma disparidade nas 

respostas, pois o apontamento de atendimentos aos serviços básicos afirmados 

pela SECPLAN fora apontado como “deixando a desejar” pela associação de 

moradores, pois o serviço de distribuição de água39 é precário, quase inexistente 

e que ainda assim, mesmo sem a água, a cobrança das contas permanecem, 

inclusive com valores absurdos. A coleta de lixo é espaçada demais, o que acaba 

gerando um acúmulo de lixo nas ruas. A estrutura para o atendimento em saúde 

no único posto da localidade, não atende a demanda e a inexistência de uma 

área de lazer impede que os moradores tenham momentos de convivência. Não 

existe nenhuma praça no Nova Cidade. As áreas de lazer existentes hoje são o 

Parque da Cidade e a Praça do Skate, ambas com administração da prefeitura e 

com regulação para o uso. A primeira é uma área com piscina, campo de futebol, 

quatro quadras cobertas e uma ampla área de lazer que inclui churrasqueiras, 

seu uso deve ser previamente agendado e não é de exclusividade para os 

moradores da localidade. Foi construída para atender a toda população do 

município, já a praça do skate não é aberta para o uso, é utilizada para a escola 

municipal de skate e seu uso é prioritário para os alunos. 

                                                           
39

 A empresa responsável pelo tratamento e distribuição de águas no município é a CEDAE. Em convênio 

firmado entre o município e a referida empresa ficou acordado que a prefeitura trabalharia na estruturação para a 

distribuição da água enquanto a CEDAE chegaria e exploraria os serviços. 
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A respeito da segurança pública, mesmo com relatos de tantos assaltos, 

estupros, troca de tiros e assassinatos, o presidente da associação afirmou que 

não há o que dizer sobre essa questão, que “graças a Deus está calmo, 

tranqüilo, que caminha sem violência e que a comunidade caminha sem nada de 

anormal”. De fato, não há dados comprobatórios da situação de violência do 

município. O que mascara a barbárie que vem acontecendo com freqüência e 

que torna a cidade oficialmente "calma". Acreditamos que há necessidade de 

manter esse status de cidade "calma" e de negação da possibilidade de 

existência de uma localidade em situação de favela. Pois, a existência de uma 

imediatamente correlata a existência de outra, e como afirma Brito (2013:87), “a 

favela é tratada como o lócus do mal, e o favelado é identificado como um 

inimigo potencial, iminente ao mesmo posto.” Dessa forma, a cidade com o status 

de “cidade mãe”, passa a ser a cidade rechaçada para investimentos privados e 

caminhando inversamente para a tendência do capitalismo, que é de uma 

cidade-empresa-mercadoria. 

 

 

3.3  Do Nova Cidade à Nova Cidade: o contexto do empresariamento local e 

a formação de uma cidade legal em face da ilegal 

 

 

A divisão territorial das cidades corresponde aos espaços vividos, 

reflete como acessamos a cidade e a qual processo de inclusão marginal 

sofremos para fazer parte do ciclo do capital e a produção de riqueza do 

mesmo. 

A cidade é dividida em territórios, o que torna mais evidente o corte de 

classe no qual a sociedade capitalista está regulada. Nesse sentido, as 

dinâmicas de produção do espaço urbano revelam e definem a diferenciação 

sócio espacial, própria do contexto de divisão social do trabalho, que divide a 
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cidade do campo e também a própria cidade, construindo localidades distintas 

que se territorializam. A partir de Alvito (2006), afirmamos que as localidades 

constroem pontos de interação e conectividade entre os sujeitos de 

determinado espaço territorial, onde há uma rede complexa de interações, de 

tipos de relações, sejam elas por laços de parentesco, amizade, vizinhança, 

ao passo que um determinado local pode aglutinar várias localidades. Esse 

conceito vai de encontro com o encontrado no Plano Diretor do Município de 

Rio das Ostras, que aplica o conceito de localidade para determinar áreas de 

aglutinação de residências ou mesmo de realidade rural. Nesse sentido, a 

localidade não é o espaço vivido, construído por sujeitos, e sim áreas de 

atuação ou de negligência político-administrativa. 

Ainda nesse debate da localidade, há de se problematizar a questão do 

território, que territorialidade tem a ver com a 

 

 

identidade espacial, o que faz o indivíduo ser reconhecido pelos demais 
grupos da sociedade, pelo próprio grupo, correlacionando-se fortemente 
com o espírito de solidariedade e com os membros de sua “comunidade”

40 
(Campos, p 37, 2011). 

 

 

 sendo assim, os sujeitos passam a se identificar como parte de uma 

comunidade e no bojo dessa auto identificação está a questão das 

referências adquiridas pelas historias dos sujeitos vividas nessa comunidade. 

Esse processo torna cada sujeito parte de uma continuidade histórico-social. 

No Nova Cidade, a questão de território está muito presente, ao passo 

de o Nova Cidade se tornar uma localidade de territórios, vide a própria área 

de abrangência da Associação de Moradores que compreende o Nova 

Cidade, Loteamento Gelson Apicelo, Loteamento Bosque das Fiqueiras, 

                                                           
40

 O termo comunidade é usado entre aspas tanto pelo autor Alvito (2006) como por Campos (2011), que fazem 

uso desse recurso para dizer que ser comunidade é uma questão de auto afirmação e não de determinação 

externa. 
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Condomínio Santa Helena, Rua das Corujas (Rua da Fonte). Todos esses 

territórios têm seus processos próprios e características que os diferenciam, 

mas que se confundem com a história de formação.  

Fato é, que para cada um desses lugares mencionados acima é 

necessário pensar em distintos processos de urbanização. Como já 

salientamos anteriormente, o Nova Cidade surgiu de uma luta organizada por 

agricultores locais, que por sua vez lotearam suas terras conquistadas. 

Diferentemente do Loteamento Gelson Apicelo, que fora loteado por um 

político local, que muito “generosamente” vendeu os lotes a preços 

acessíveis, porém com delimitações mínimas, tanto para arruamento, como 

para edificações. Processo bem similar ao sofrido pela Rua das Corujas, que 

difere apenas da presença de um político, mas que carrega o pauperismo 

como elo de ligação ao loteamento citado. Já como expansão territorial e 

aquisitiva da localidade, há o condomínio Santa Helena e o loteamento 

Bosque das Figueiras, cujo, o preço em média dos terrenos chegam a custar 

três vezes mais o valor dos lotes dos dois lugares mencionados 

anteriormente. 

Dessa forma, é possível identificar a existência de uma Nova Cidade 

com contextos diferentes, acesso a bens diferentes e com processo de 

territorialização diferente, ao passo que uns moradores se autointitulam 

moradores do “Novão”, como forma de dizer: - "Sim, eu moro no Nova 

Cidade". Outros preferem se identificar como morador da Rua da Fonte, do 

condomínio, do loteamento, como identificação territorial que não é a mesma 

dos que se dizem do "Novão". 

E em meio a essas questões está o empresariamento local, que 

constrói territórios totalmente descolados da identificação dos sujeitos pela 

localidade. No Nova Cidade a empresa MRV Engenharia41, uma grande 

                                                           
41

 Auto identificação histórica da empresa de segmento da construção civil retirada do endereço eletrônico: 

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia é a maior construtora e incorporadora do país no 

segmento de imóveis para a classe média e média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos 

em mais de 110 cidades do Brasil. O Grupo MRV foi fundado em 1979 pelos sócios Rubens Menin Teixeira de 

Souza, Mário Lúcio Pinheiro Menin e Vega Engenharia Ltda., na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 

http://www.mrv.com.br/
http://www.mrv.com.br/certificacao.aspx
http://www.mrv.com.br/cidadesatendidas.aspx
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construtora, está construindo um condomínio verticalizado, com segurança 

privada, área de lazer  e vincula a seguinte propaganda nas redes sociais: 

“MRV lhe apresenta Mare Doro. Condomínio fechado de apartamentos de 2 

quartos em Rio das Ostras com vaga de garagem na rua Bangu, no bairro 

Nova Cidade. Atendimento online 24h”42. Trata-se de  vender a imagem de 

uma localidade totalmente descolado da realidade do Nova Cidade, e forçar 

uma super valorização do metro quadrado. Sposito (2012:123) trata essa 

relação da produção do espaço urbano “correlacionando com a crescente 

ampliação das relações econômicas em escala internacional”, mediadas pelo 

interesse de grandes grupos econômicos, que imponderados revelam o 

escopo da desigualdade socioespacial. Essa realidade revela uma geografia 

desigual das cidades, divide de fato a cidade em uma cidade de classes, de 

forma que cada um acessa a cidade a partir do lugar que está na produção e 

distribuição da riqueza gerada. 

A área de maior empregabilidade na Região dos Lagos está no ramo 

de exploração do petróleo, com a diversificação de empresas que oferecem 

serviços para as exploradoras dos poços de petróleo, transformando o 

potencial consumidor e acirrando a diferença de classe. Rio das Ostras não 

se destaca como cidade referencial na instalação de empresas, uma vez que 

essas se aglutinam nos municípios de Macaé e de Campos dos Goytacazes, 

mas, mesmo assim, o município oferece uma Zona Especial de Negócios 

(ZEN)43 como, em primeira instância, fomento para a economia local e para 

                                                                                                                                                                                     
Gerais, com o objetivo de construir e incorporar empreendimentos residenciais na capital mineira. Dois anos 

após sua constituição, a Vega Engenharia Ltda. se retirou da MRV Serviços de Engenharia. Disponível em: 

<http://www.mrv.com.br/historia>, pesquisado em 19/12/2013.   

 

 

42
 Mídia virtual vinculada na rede social Facebook. Disponível https://www.facebook.com/condominiomaredoro, 

pesquisado em 19/12/2013. 

43
 A Zona Especial de Negócios (ZEN) foi um projeto elaborado pela Prefeitura de Rio das Ostras com o intuito 

de atrair investimentos produtivos, diversificar a economia do município, ordenar as atividades empresariais de 

produção de bens e serviços, estimular o turismo de negócios e gerar empregos. Os investimentos iniciais do 

município foram de 8 milhões de reais, para uma estrutura que contará com 12 quadras e 148 lotes, em uma área 

aproximada de 1 milhão de metros quadrados, já com fornecimento de água, estação de tratamento de esgotos e 

afluentes, saneamento básico, energia elétrica, pavimentação, fornecimento de gás natural, telefonia por fibra 

ótica, internet em banda larga, Centro Tecnológico e Centro de Qualificação profissional. 

http://www.mrv.com.br/historia
https://www.facebook.com/condominiomaredoro
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abertura de postos de trabalho. No entanto, mascarado por esse incentivo 

público está a “guerra de lugares44”, movimentada e acirrada pelos 

significativos volumes de repasses decorrentes de royaties e participações 

especiais sobre a exploração e produção do petróleo, cujo poder 

orçamentário possibilita especular e incentivar o aumento de investimentos 

privados no município. O receituário para esse desenvolvimento na parceria 

publico-privada encontra na globalização o eixo para as mudanças estruturais 

necessárias para vigorar a flexibilidade e a mobilidade espacial, e a oferta de 

um lugar atrativo para a atuação de empresas, onde se encontra incentivos 

fiscais (disponibilidade política em tornar as leis locais mais flexíveis), como a 

redução dos impostos e capacidade estrutural e logística (proximidade a auto 

estradas, infra-estrutura e trabalhadores qualificados) que apontam para 

significativas mudanças no modo de gestão e planejamento dos territórios. 

O aparente resultado desses investimentos é a construção de 

localidades que atendam os trabalhadores que chegam para residir em Rio 

das Ostras, que na maioria das vezes já estão contratados pelas empresas 

instaladas no município ou nos municípios vizinhos. Junto a essa realidade 

encontra-se a mão-de-obra local, que já no município não são absorvidos 

pelo novo mercado de trabalho, pois são estranhos ao perfil produtivo. E há 

também a massa de migrantes que não são absorvidos economicamente nem 

pelo município e nem pela região. Esses trabalhadores se deparam com um 

custo de vida alto, cujo os aluguéis custam em média de R$ 600,00 a R$ 

1.500,00 reais para os de menor poder aquisitivo.    

Dessa maneira, as localidades que atraem os trabalhadores das 

grandes empresas são planejadas, tais como: Costazul, Jardim Mariléa, 

Jardim Atlântico, Recreio, dentre outros, que dispõe de ofertas de 

proximidade das praias, infraestrutura, serviços públicos e, claro, 

embelezamento.  

                                                           
44

 Um debate mais aprofundado da temática encontra-se no artigo: O petróleo como grande financiador da 

“guerra de lugares”: o caso dos municípios da Bacia de Campos – RJ, publicado no Cadernos IPPUR, Rio de 

Janeiro, v 22, n. 2, p. 185-216, ago./dez. 2008. 
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Com isso, o potencial consumidor aumenta, como salientou a revista 

Exame de agosto de 2012, que trouxe como matéria de capa o mapa do 

consumo no Brasil e, em destaque Rio das Ostras como o município do 

interior com o maior crescimento do potencial de consumo, chegando a R$ 

9,1 bilhão de reais por ano, o equivalente a 20% de crescimento ao ano. Em 

consonância com essa matéria, o jornal O Globo, editorial Economia, de 18 

de dezembro de 2013, trouxe o “Mapa da Riqueza”, e Rio das Ostras como 

umas das cinco cidades, de porte médio, que “dobraram de peso no PIB 

nacional em 13 anos”. Esse crescimento se deve à produção de petróleo, 

sendo assim, ao recebimento dos royalties do petróleo. Dessa maneira, a 

concentração de riqueza, gera um grupo elitizado de consumidores, que 

busca investir em imóveis, automóveis, vestuários, eletrodomésticos, 

mobiliário e lazer.  

No que tange ao lazer, Rio das Ostras tem se destacado como a 

“Cidade do Jazz e Blues”, com um festival, gratuito, que durante cinco dias 

atrai público de todo o Brasil. E também, como cidade que recebe 

motociclistas não só do Estado do Rio de Janeiro, como de outros de 

estados, com o Ostras Cycle.  

Para o Festival de Jazz e Blues, considerado o maior festival do gênero 

da América Latina, são investidos cerca de R$ 150 mil reais para estruturação 

do festival, que em 4 palcos distribuídos por pontos turísticos da cidade, 

recebem artistas nacionais e internacionais.  

Esse festival, e em menor escala o Ostras Cycle, estão em 

conformidade, mesmo que em parâmetros reduzidos, com a estrutura de 

grandes eventos que o Rio de Janeiro tem se preparado para sediar, como a 

promoção de transformações urbanísticas, com dois intuitos convergentes: a 

possibilidade de acelerar a conquista de investimentos, tanto público como 

privado, e na competição entre as cidades pela atração de investimentos. 

Esse mega evento traz a visibilidade necessária para Rio das Ostras 

despontar na disputa, ofertando a cidade como uma mercadoria superior às 
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outras, e seguindo a mesma lógica empresarial na administração, encara a 

competição entre territórios como parte do crescimento econômico. 

Outra particularidade própria dessa situação de grandes eventos é o 

aumento do poder repressivo presente no município. Para a realização do 

festival a Polícia Militar (PM) cede, com ônus para o município, cerca de 

cinqüenta policiais, além do efetivo local, e a prefeitura dobra o número de 

guardas municipais nas ruas para receber os cerca de 25 mil turistas que 

chegam à cidade, possibilitando 100% de lotação na rede hoteleira. 

  O festival atrai cerca de 8,5 milhões de reais em circulação no 

município. Esse dado valorativo é altamente divulgado pelo governo municipal 

na mídia, como uma forma de comprovar que em Rio das Ostras vale a pena 

investir. E para além disso, que Rio das Ostras tem capacidade para atrair 

público com de alto padrão aquisitivo, pois um festival de Jazz e Blues não 

atrai, de forma ampla, um publico que não seja elitizado, ou de nível 

intelectual elevado. 

Fato é, que essa opção de projeto de cidade, de cunho excludente, traz 

profundas conseqüências para quem vive na cidade, como revela a pesquisa 

da Revista Exame, que mostra uma cidade polarizada no que tange ao 

potencial de consumo, pois parte desses materiais consumidos, sejam eles o 

cultural ou o material, não são adquiridos pelos 8.966 moradores do Nova 

Cidade. No quadro de realidades sócio-espaciais podemos adequar esse alto 

padrão de consumo como potencializador de uma cidade centro em face da 

periferia, onde o centro é caracterizado pela capacidade de consumo, com 

indicadores melhores, ao contrário da periferia, com indicadores de carência e 

ou de ausência econômica e politica, potencializador de conflitos, indiferença, 

segregação, fragmentação e negação da cidadania. A forma gerencial de 

cidades ao qual politicamente o Estado tem se vinculado, baseando-se no 

planejamento estratégico, condena a sociedade a vir desaparecer o espaço e 

a condição de uma cidadania não inclusa ao projeto moderno de sociedade. 

“De um lado, a city, impondo-se à cidade como espaço e objeto e sujeito de 

negócios; de outro lado, a polis, afirmando a possibilidade de uma cidade 
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como espaço do encontro e confronto entre cidadãos” (2012:101). A cidade é, 

ainda, o espaço de lutas, de tangente revolucionária, de reapropriação e 

reconstrução dos espaços públicos.  
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CONCLUSÃO 

  

 

O atual projeto de cidade operacionaliza o espaço urbano como mercadoria, 

submetendo-o à lógica mercantil de competição e visando o lucro como critério de 

valor maior. A contextualização do estágio de acumulação capitalista, regido pelo 

neoliberalismo, e a implementação do planejamento estratégico urbano, apontando 

para significados econômicos e sociais de inclusão marginal da classe trabalhadora 

na dinâmica de construção e acesso à cidade. Questionamos a justiça e a 

democracia, nesse panorama, pautado pela posição e funcionalidade do Estado nas 

ações que afirmam a venda da imagem das cidades como justas, seguras e 

participativas, esse processo obscurece sua essência que objetiva a “limpeza” 

urbana, implicando o afastamento, segregação e criminalização da pobreza.  

 

As reflexões trabalhadas nesta pesquisa seguem, de forma não linear, um 

resgate do processo de urbanização no Brasil, tendo como ponto de partida o 

período colonial e imperial. Destacando a zona rural como centro de produção do 

capital e a cidade como local de negócios, de ligação com o financiamento e com o 

comércio internacional, que em geral era de exploração da cana de açúcar. Com o 

declínio da produção, a ascensão do ouro possibilitou o urbanismo dos centros 

urbanos, com a concentração de trabalhadores próximos aos locais de atividade de 

mineração. Transformações na divisão do poder local aconteceram, no entanto, sem 

mudar as figuras de concentração do poder político e de concentração de riquezas. 

Os grandes fazendeiros, com o declínio do período de exploração da cana de 

açúcar, passaram a ser os coronéis políticos das pequenas cidades, partilhado o 

poder com a Igreja Católica e com a força Militar. 

Contradições presentes no aceso a terra não permitiu que todos os 

trabalhadores pudessem acessar o direito a posse da terra. Ao passo que negros 

escravizados e enfim libertos, não foram propiciados ao direito a moradia, ocupando 

determinadas áreas das cidades. Sobre esse aspecto, trabalhamos nessa pesquisa 

com o conceito de transmutação dos espaços quilombolas para favela.  
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O surgimento dos primeiros núcleos de favela, deve-se primeiramente a falta 

de acesso provocada por interesses público e privado de concentração de riqueza e 

supervalorização do espaço urbano, e, por conseguinte, aos processos de 

remodelações das cidades para atender essa necessidade de reurbanização das 

cidades, incluindo marginalmente os que estão na cidade como força de trabalho, 

mas não como sujeitos direitos de acesso a ela. 

O segundo capítulo da pesquisa se propôs a debater a “questão social”, tendo 

a questão urbana como uma de suas manifestações, resgatando, historicamente, a 

gênese possibilitadora de seu surgimento.  

A concepção de “questão social” afirmada é buscada em Netto (2009) como 

conjunto de desigualdades marcado essencialmente pelo pauperismo e nesse 

processo, a denúncia e visibilidade pública desse fenômeno. Desigualdades que são 

estruturais à dinâmica burguesa e são aqui analisadas a partir das configurações 

assumidas pelo estágio atual de mundialização do capital. “A designação desse 

pauperismo pela expressão ‘questão social’ relaciona-se diretamente aos seus 

desdobramentos sócio-políticos.” (Netto, 2009 p. 154). Ou seja, a dinâmica da 

pobreza não como resultado da escassez, mas, ao contrário, resultado do aumento 

da produção de riquezas, não esteve e não está isenta de questionamentos e ações 

coletivas de eversão da ordem burguesa. Assim, mesmo sem trazer ao debate nesta 

pesquisa, as lutas sociais, organizadas, constituem sujeitos que publicizam e 

enfrentam coletivamente, de diferentes formas e princípios, as expressões 

particulares do que chamamos “questão social”. Tratando-se especificamente da 

questão urbana, a guisa de exemplo, podemos citar o Movimentos dos 

Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Surgido na década de 1990, tendo a ocupação de 

terrenos e prédios vazios na cidade, como estratégia de luta, o movimento tece suas 

ações contra a especulação imobiliária e o Estado que a protege. Não daremos 

conta de expandir esse assunto aqui, mas apontamos que o objetivo geral do 

movimento sem-teto é combater a máquina de produção de miséria nos centros 

urbanos, formar militantes e acumular forças no sentido de construir uma nova 

sociedade. É necessário ressaltar ainda que, diferentes formações sócio-históricas 

produzem diferentes expressões da “questão social”. Tal perspectiva de análise 

chama a atenção para o cuidado de não comparar mecanicamente as 
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características dos processos de acumulação capitalista central com os processos 

de acumulação de formações sócio-históricas como a dos países da América Latina 

(não homogeneizados), e particularmente aqui pensando o Brasil. 

O contexto do arranjo urbano contemporâneo problematizado, da cidade dirigida 

de acordo com as expectativas do mercado por interesses empresariais 

globalizados, exige um modelo (não engessado) de relações sociais: o discurso da 

neutralidade política, da harmonização dos conflitos e o enxugamento da cidadania 

fazem parte deste “pacote” que caminha no sentido da construção de um projeto 

ideológico que legitima e consensualiza tal projeto de cidade.  

 
 

Produz-se um certo consenso que a única via de qualificação e 
sobrevivência das cidades é a adoção desta estratégia competitiva, o que 
tente a produzir um ocultamento ou abstração dos conflitos de interesses 
presentes na sociedade pela criação de mecanismos que aparentam sua 
inexistência. (DURIGUETTO, 2007, p. 7). 

 
 

Temos assim, a negação da cidade enquanto espaço político e a afirmação 

da cidade com caráter indiscutível, enquanto espaço para se adaptar e não para 

questionar, espaço do famoso “salve-se quem puder”. Diante do acirramento da 

barbárie e do esvaziamento de sua dimensão política, a tendência em voga é a 

fragmentação e leituras isoladas das expressões da “questão social” e, por 

conseguinte, a ausência e o enfraquecimento de projetos coletivos que remam 

contra essa maré. Vivenciamos então, a despolitização da política, o aumento do 

redirecionamento da esfera pública para fins privados e a constante tentativa de 

eliminação dos conflitos pela via ideológica e repressiva, de forma combinada. 

É nesse sentido que chamamos a atenção para as “novas” formas, novas 

roupagens de esvaziamento político das expressões da “questão social” no contexto 

urbano. A reconfiguração da cidade traz consigo o agravamento da “questão social”, 

com aumento do desemprego, precarização do trabalho, aumento do trabalho 

informal e terceirizado, privatização dos serviços públicos, a ineficiência do 

transporte público, as diversas expressões da violência e segregação urbana, a 

inoperância e inexistência de equipamentos públicos e políticas sociais, são 

exemplos vivenciados pela população, que possui raiz nesta vigente “ordem” 
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societária, mas que não são interpretadas no cotidiano dos trabalhadores de forma 

pragmática, como natural, eterno, como fatalidades. 

Podemos verificar assim, que esse livre curso da expansão do mercado como 

medida de tudo ergue uma poderosa fábrica de consensos. “Uma fábrica por 

excelência de ideologias, portanto: do território, da comunidade, do civismo” 

(ARANTES, 2012, p. 27). A cidade dirigida para satisfação dos negócios e não para 

as necessidades humanas, traz em seu bojo a fábula da chuva de empregos e de 

oportunidades, ou seja, quanto mais crescimento mercadológico, mais benefícios, 

empregos, condições boas de vida terá seus habitantes. Ainda que as cidades 

sempre constituíram um espaço valiosíssimo para a acumulação capitalista, que  a 

relação entre a configuração espacial urbana e a (re)produção do capital não é uma 

novidade, há uma característica inédita nessa fase do capitalismo em que as cidade 

passaram elas mesmas a ser geridas e consumidas como mercadorias, 

configuradas como cidade-empreendimento e a cultura de mercado persuadindo 

corações e mentes. 

Os reflexos do modelo de planejamento urbano mercadológico na 

despolitização das expressões da “questão social” são os mais drásticos possíveis, 

em que o patriotismo, a pacificação e a romantização das cidades imperam de forma 

vertiginosa. 

 

 

Deu-se o que estamos vendo, algo como um pensamento único das cidades 
– em que se casam o interesse econômico da cultura e as alegações 
culturais do comando econômico – que ronda as cidades em competição 
pelo financiamento escasso no sistema mundial, e por isso mesmo 
compartilhado à revelia das preferências políticas-ideológicas dos 
administradores de turno. Num universo tão unidimensional assim, por certo 
não ocorrerá a ninguém considerar uma aberração histórica o programa 
suicida do capitalismo global. (ARANTES, 2012, p. 68). 

 

 

A generalização do sentimento de crise, implicando no esforço e disciplina de 

todos para garantia da retomada da prosperidade e o patriotismo impregnando um 
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orgulho cego no pensamento social são poderosos mecanismos para legitimar esse 

plano urbano. Ao mesmo tempo, os profundos cortes do Estado nos gastos sociais, 

contribuem para reforçar sua desresponsabilização no atendimento às políticas 

sociais, e em consequência disso, verificamos um retrocesso na consolidação e 

ampliação de direitos sociais na medida em que essa responsabilidade é transferida 

para a comunidade, família e organizações não governamentais. É nesse sentido 

que buscamos evidenciar que as políticas estratégicas aprofundam as expressões 

da “questão social” ao mesmo tempo em que as banalizam e sugam seu conteúdo 

político e injetam um conteúdo moral.  

O contexto geral de reprodução capitalista aqui problematizado impõe suas 

determinações em escala nacional, regional e local, contendo suas particularidades, 

mas casadas numa mesma essência. Esse novo estágio de desenvolvimento 

capitalista vai nutrir a forma de pensar e agir no espaço urbano. Nesse sentido, a 

estratégia difundida atualmente é o planejamento estratégico urbano, imposto aos 

países latino-americanos pelos organismos multilaterais e agências de cooperação 

(FMI, BIRD, ONU, Unesco, Cepal etc.), a fim de adaptá-los à funcionalidade exigida 

pelo contrato neoliberal. Tal imposição da adaptação significa a valorização do 

capital privado como prioridade e medida de todas as coisas. Dessa forma, a cidade 

é gerida como empresa e como produto mercantil, ou seja, impera a submissão das 

cidades às condições e desafios das empresas e a construção de seu espaço e 

políticas públicas protagonizado pelo marketing e não pela necessidade de 

atendimento às demandas sociais. Não sendo uma questão recente, mas 

historicamente inserida na dinâmica das relações capitalistas, a funcionalidade do 

espaço urbano à acumulação burguesa precisa ser compreendida a partir das 

metamorfoses ocorridas e pelas mediações sociopolíticas características da cena 

contemporânea. 

As ações estratégicas urbanas denotam o remodelamento das cidades com o 

objetivo maior de torná-las atrativas para investimentos de capital e tecnologia 

elevando-as ao patamar de competição. Dessa forma, prevalece a lógica da sua 

dinâmica ligada ao modelo de planejamento e execução de suas ações à lógica do 

mercado, com uma clara cultura de gestão urbana calcada no empreendedorismo. 
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Organizar o espaço urbano, na visão global atual, é dar a cidade um lugar melhor 

no sistema competitivo. A cidade passa a ser pensada como mercadoria, como 

empresa e como pátria. Para atender a demanda da então “nova” questão urbana, 

as cidades devem se tornar atrativas e através de investimentos em marketing, atrair 

possíveis investidores, de modo que se apresente como superior nos requisitos 

necessários para receber investimentos.  

 
 

Se durante largo período o debate acerca da questão urbana remetia, entre 
outros, a temas como crescimento desordenado, reprodução da força de 
trabalho, equipamentos de consumo coletivo, movimentos sociais urbanos, 
racionalização do uso do solo, a nova questão urbana teria, agora, como 
nexo central a problemática da competitividade urbana. (ARANTES, 2012, 
p. 76). 

 
 

Nesse sentido, o marketing está a serviço de uma lógica em que a cidade 

precisa ser vendida, ou seja, o marketing urbano se configura como determinante no 

processo de planejamento e gestão da cidade. O desenvolvimento do marketing 

urbano é responsável por transmitir uma imagem de qualidade do espaço urbano, de 

harmonia, ordem social e segurança pública. Ivo Szterling, diretor de Urbanismo da 

Cipasa, afirma em seu artigo publicado no Jornal O Dia em 27 de fevereiro de 2013, 

que hoje, no Brasil, são amplas as oportunidades em cidades médias e metrópoles 

em fase de expansão econômica que trazem oportunidades para construirmos 

cidades mais ordenadas, sustentáveis e belas. Como sinalizamos, a cidade de Rio 

das Ostras-RJ nos escritos introdutórios como instigadora da pesquisa de trabalho 

de conclusão de curso, é um ótimo exemplo para pensar essa questão: sua imagem 

é vendida como “a cidade feliz”, praia e sol o ano todo, todos satisfeitos com a 

prestação de seus serviços públicos. Doce para não dizer amarga ilusão. A cidade 

cresceu, porém indagamos que seu desenvolvimento vem privilegiando as camadas 

dominantes, a propaganda para o exterior e não o atendimento das necessidades de 

sua população.  

Alguma ligação entre a receita urbana exigida e a realização dos megaeventos 

nos últimos anos no Brasil? Não caberá aqui discorrer sobre a função e significado 
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destas grandes realizações para as cidades brasileiras, mas resgatamos este trecho 

de uma entrevista, que é precisa: 

 
 

Esta é uma estratégia que as cidades têm utilizado para promover 
transformações urbanísticas, com uma dupla serventia: de um lado, a 
mobilização que o megaevento promove em nível nacional e internacional 
acelera a possibilidade de investimentos e transformações, ao mesmo 
tempo em que, na competição entre as cidades pela atração de 
investimento internacionais, o megaevento traz visibilidade. E, finalmente, 
como se trata de megaeventos esportivos há uma comoção em torno disso, 
um apego emocional, que justifica um verdadeiro estado de exceção, uma 
situação em que as regras normais de como uma coisa deve ser feita não 
precisam ser cumpridas” (ROLNIK, 2012 em entrevista à edição especial da 
revista Caros Amigos nº508) 

 
 

 Temos então embutido nesse processo, a lógica de planejamento estratégico 

urbano numa escala de ação acelerada, alavancando a violação de leis justificada 

pelo “bem comum” e com isso, vastas violações de direitos humanos. 

Tais elementos nos servem para questionarmos: para que e para quem as 

cidades estão a serviço? Afirmamos que a cidade está a serviço da lógica de 

hegemonia das finanças. O projeto de cidade contendo tais concepções 

empresariais globalizadas implica a promoção das cidades para o exterior e não 

para a garantia de direitos sociais e para isso, temos a eliminação dos conflitos e 

questionamentos por diferentes, porém combinadas e não isoladas, vias: 

repressivas e ideológicas. 

Assim, este projeto de cidade implica direcioná-las prioritariamente às 

expectativas do mercado. Dessa forma, a administração pública das cidades que 

executam suas ações nos moldes cidade-empresa-mercadoria, privilegiando o 

tecnicismo, é considerada e admirada como exemplo de boa governança. 

Por trás do falso discurso de justiça e de democracia transmitido pelo projeto de 

administração das cidades está uma profunda fonte de barbárie: autoritarismos, 

clientelismos, repressões, remoções, opressões e criminalização da pobreza como 

elementos eminentes. Nesse sentido, “a venda da cidade segura muitas vezes vai 

junto com a venda da cidade justa e democrática” (ARANTES, 2012, p. 81). 
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O marketing estratégico esbarra com uma realidade comum nos centros urbanos, 

que é a desigualdade social, refletida no acesso a moradia e aos aparelhos 

essenciais para reprodução da vida. Sendo assim, o que fazer com essa população 

que “mancha” a bela imagem e que salta os olhos dos que investem? O caminho 

historicamente utilizado sempre lançou mão de políticas arbitrárias de remoções, 

mascaradas nas falsas reformas urbanísticas. A cidade do Rio de Janeiro, por 

exemplo, ao longo da história não contempla os grupos incluídos de forma marginal 

no sistema social. Para exemplificar, a mudança do regime colonial escravocrata 

para a República, os negros libertos e subutilizado pelo mercado de trabalho foram 

obrigados a se instalarem em cortiços nos sub-centros do Rio de Janeiro. A 

justificativa usada foi 

 

  

que o Estado visava o descongestionamento da área central, afastando os 
moradores através da destruição das moradias. Na literatura em geral, 
entretanto, encontramos posições que generalizam a situação, não 
qualificando os atores que mais sofrem a ação do Estado. Assim, os 
cortiços foram postos a baixo a partir da ideologia higienista, pela qual os 
intelectuais-médicos buscavam justificar a necessidade da remoção das 
pessoas. (CAMPOS, 2011, p. 60). 

 

 

O aparente resultado dessas medidas adotadas por um Estado totalitarista é 

de tornar o centro urbano atrativo aos investimentos burgueses. Essas medidas, no 

entanto, produzem em grande escala a segregação territorial. 

 

 

O saneamento tinha como objetivo, além das medidas propriamente 
higienistas, afastar das áreas centrais os pobres, mendigos e negros, 
justamente com seu estilo de vida. E o embelezamento consistia em dar a 
essas áreas um tratamento estético e paisagístico que pressupunha a 
inexistência da pobreza. A solução do problema de moradia de massa 
trabalhadora pobre, entretanto, não fazia parte desses projetos de reforma 
urbana. (MARICATO, 1997, p. 29). 
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Algum resquício de atualidade? Em tempos de megaeventos, percebemos em 

roupagens contemporâneas, o mesmo processo de desregulamentação da justiça e 

da democracia no que tange a organização e distribuição territorial nas cidades. A 

cidade não apenas reproduz o capital, mas transveste-se dele; a especulação 

imobiliária e as grandes obras de infra-estrutura tornam-se um grande negócio, de 

modo que o lugar antes habitado pelos trabalhadores passa a fazer parte de um 

projeto de revitalização que traz em seu bojo a perspectiva de higienização. O meio 

adotado pelo Estado para avançar nas obras é o de remoções. O Rio de Janeiro 

para atender as demandas dos grandes eventos está promovendo uma 

“revitalização” da zona portuária da cidade, no entanto, as famílias removidas foram 

realocadas em um lugar em que dispõem de parcos equipamentos públicos, como 

escolas, postos de saúde, meios de transporte. Maricato (1997) reflete bem essa 

realidade quando debate a cidade em seu valor de uso e valor de troca. Para os 

sujeitos que vendem sua força de trabalho, a cidade tem valor de uso, pois morar 

nela, próximo do trabalho, abre o campo de possibilidades. Já para o capital, a 

cidade assume valor de troca, uma vez que ela se torna objeto de extração de 

renda, lucros e juros. Nesse contexto, distancia-se a garantia de justiça e 

democracia. A habitação, que é um direito instituído e positivado na Constituição de 

1988, transmuta-se em uma mercadoria especial, e assim como toda mercadoria, é 

necessário ter dinheiro para acessá-la, ou seja, temos a justiça e a democracia na 

estante para quem pode comprá-las. 

O terceiro e último capítulo buscou refletir Rio das Ostras, a partir da dinâmica de 

estruturação das cidades, sua associação com o planejamento estratégico e a 

transformação de uma cidade, antes conhecida como dormitório, para cidade 

mercadoria. 

O resgate histórico de formação da cidade, tem como base, neste trabalho, a 

Localidade do Nova Cidade, seus sujeitos históricos, envolvimento com a localidade 

e o município, formação do comércio local e desenvolvimento de um 

empresariamento imobiliário para atender a demanda de trabalhadores migrantes 
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que chegam a cidade em busca de empregos na área de exploração dos poços de 

petróleo da Bacia de Campos. 

O recebimento de royalties e participações especiais incrementou na economia 

do município um volume de dinheiro que fez com que o município acelerasse o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em uma escala em que o município 

passe a ser conhecido como a cidade que mais cresce no Brasil (em habitantes) e 

que passa a fazer parte do mapa da riqueza brasileira (cidade que desde 1999 

acelerou a geração de riqueza). 

Essa aceleração não alcança toda população, ao passo que o mercado 

imobiliário, incrementado por um grupo seleto de moradores, desenvolve habitações 

que atendam uma população abastada e cria novas localidades, e em contra partida, 

surge as localidades para os incluídos marginalmente nessa dinâmica da cidade, 

que cada vez mais se assemelha as empresas privadas no que tange a 

administração. E, apesar da relutância do poder publico municipal, de sujeitos 

políticos da localidade do Nova Cidade, identificamos a nucleação de uma favela, 

pois consideramos que quanto mais a cidade se urbaniza baseada na diferença de 

classes, mais se acirra a disputa por lugares destinados a moradia, e nessa disputa, 

cujo o fator decisivo é o dinheiro, os pobres urbanos sofrem quando “têm de resolver 

uma equação complexa ao tentar otimizar o custo habitacional, a garantia da posse, 

a qualidade do abrigo, a distância do trabalho e, por vezes, a própria segurança”, 

(Davis, p39, 2006).  

Considerando a complexidade do tema em questão, as reflexões desencadeadas 

não se esgotam nestas considerações finais, mas apontam e contribuem para um 

horizonte necessário de pesquisas e debates.  

Sob o pano de fundo das transformações econômicas, sociais e políticas 

contemporâneas, procuramos resgatar o processo de formação dos núcleos urbanos 

brasileiro; a partir do debate da “questão social”, explicitar os impactos regressivos 

da questão urbana, tendo o planejamento urbano estratégico, nas formas de 

socialização nos territórios urbanos, como um fator segregador dos sujeitos 

envolvidos na reprodução e manutenção do capital das cidades. A reconfiguração da 
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direção do projeto de cidade nos moldes empresariais, utilizando de suas armas 

para formar a identidade da população em consonância, desmonta o conteúdo 

político das diversas expressões da estrutura de desigualdades sociais, delegando-o 

às cabeças mercantis, dotadas de um especial carisma, pensarem e agirem. Essa 

dinâmica vem produzindo a diminuição do alcance e da qualidade das políticas 

sociais, ferramenta de amenização da “questão social”. Finalizamos, afirmando que 

não se pretende uma conclusão fatalista do espaço urbano no que tange ao 

potencial provocado pela luta de classes. Em tempos de barbárie, em que temos 

uma ampla ofensiva aos direitos humanos, é urgente a construção de ações que 

proponham enfrentar a estrutura indicada, e para isso, consideramos essencial a 

análise qualificada das mediações e contradições presentes nesta forma de 

sociedade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

 

ARANTES, Otília., VAINER, Carlos., Maricatto, Ermínia. A cidade do pensamento 

único: desmanchando consensos. 7ª ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

 

BEHRING, Elaine Rossetti., BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e 

história. 6ª Ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

BOULOS, Guilherme. Por que ocupamos? Uma introdução à luta dos sem teto. 

São Paulo: Scortecci, 2012. 

 

BRITO, Felipe., OLIVEIRA, Pedro Rocha (Orgs.). Até o último homem. São Paulo: 

Boitempo, 2013. 

 

CAMPOS, Andrelino. Do Quilombo à Favela: A produção do “Espaço 

Criminalizado” no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 

 

CARLOS, Ana Fani Alessandri., SOUZA, Marcelo Lopes., SPOSITO, Maria 

Encarnação Beltrão (Orgs.). A produção do espaço urbano: agentes e 

processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2012. 

 

CAVALCANTE, Paulo Henrique Fidelis. A necessidade de articulação do serviço 

social com o debate contemporâneo da questão urbana diante dos valores 

afirmados no projeto ético-político profissional. In: XIV CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, Águas de Lindóia – SP, outubro de 

2013. 

  

COSTA, Teresa Hilda Bezerra S.; LIMA, Rochelly Euzébio de. Questão urbana e 

Serviço Social. In: Revista Serviço social e Sociedade, nº 79. Ano XXV, 2004. 

 



89 

 

CFESS. Conselho federal de Serviço Social. Código de Ética do Assistente Social. 

Aprovado pela resolução CFESS n. 273/93, e modificado pelas resoluções CFESS 

n. 290/94 e 333/96. 3. ed. ver. amp. Brasília: CFESS, 1997. 

 
DAVIS, Mike. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006. 

 
DURIGUETTO, Maria Lucia.  A Lógica Mercantil do Planejamento Estratégico de 

Cidades.  Anais o XXIV Simpósio Nacional de História, 2007. 

 
HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.  

 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital 

financeiro, trabalho e questão social. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

IASI, Mauro Luis. Meta amor fases: coletânea de poemas. 2ª ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2011. 

_____. Ensaios sobre consciência e emancipação. 2ª ed. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. 

 

LESBAUPIN, Ivo (Org.) O desmonte da nação. Balanço do Governo FHC. 2ª ed. 

Petrópolis: Vozes, 1999. 

  

LIMA, Sonia Lucio. Movimentos Sociais e a Cidade: determinantes e 

condicionantes da ação coletiva na atualidade. IN: BRAVO, Maria Inês (Org.) 

Movimentos Sociais, Saúde e Trabalho. Rio de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ, 2010. 

 

MARICATO, Erminia. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

2011. 

 

_____. Habitação e Cidade. São Paulo: Atual, 1997. 

 

_____. Brasil, Cidades: alternativas para a crise urbana. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 

2002. 

  



90 

 

MARX, Karl. O capital: critica da economia política. Livro I, 26ª ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008. 

 

MATTOS, Marcelo Badaró. Criminalização de quem? Violência de Estado sobre 

as frações mais precarizadas e as mais organizadas da classe trabalhadora. IN: 

_______. Reorganizando em meio ao refluxo: ensaios de intervenção sobre a classe 

trabalhadora no Brasil atual. Rio de Janeiro: Vícios de Leitura, 2009. 

 

MÉSZÁROS, István. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 

MONTEIRO, Jéssica & CAVALCANTE, Paulo. A cidade gerida como empresa-

mercadoria e a despolitização das expressões da “questão social”: reflexões 

introdutórias. In: I CONGRESSO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, maio de 2013. 

 

NETO, Jayme Freitas Barral., PASSOS, Willian Souza., NETO, Romeu e Silva. O 

petróleo como grande financiador da “guerra de lugares”: o caso dos 

municípios da Bacia de Campos – RJ. Cadernos IPPUR, Rio de Janeiro, v. 22, n. 

2, p. 185-216, ago./dez. 2008. 

 

NETTO, José Paulo. Capitalismo monopolista e Serviço Social. 7ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2009.  

 

_____. e Carvalho Maria do Carmo de. Cotidiano: conhecimento e crítica. 8ª ed. São 

Paulo, Cortez, 2010. 

 

PINTO, Marina Barbosa. Questão Habitacional como expressão da questão 
social na sociedade brasileira. Juiz de Fora: Revista Libertas, 2004/2005. 
 
 
Revista Caros Amigos, Ed. Especial: Desafios Urbanos: Como solucionar os 

problemas das cidades brasileiras. Nº 58. 

 



91 

 

RIO DAS OSTRAS. Lei Complementar n.º 004, 10 de outubro de 2006. Dispõe sobre 
Plano Diretor, o sistema e o processo de planejamento e gestão do desenvolvimento 
urbano do Município de Rio das Ostras. Órgão Oficial do Município de Rio das 
Ostras, Rio das Ostras, RJ, 10 out. 2006. Ed. Especial 
 
ROLNIK, Raquel. É possível uma política urbana contra a exclusão? In: 
Revista Serviço social e Sociedade, nº 72. Ano XXIII, 2002. 
 
SÁ, Maria Elvira Rocha de., BARBOSA, Maria José de Souza. A cidade, a 
reestruturação produtiva e a nova ordem mundial. In: Revista Serviço social e 
Sociedade, nº 72. Ano XXIII, 2002. 
 
SANTOS, Josiane Soares. “Questão Social”: particularidades no Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2013. 
 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. 

 

SPITZ, Clarice., FERREIRA, Ricardo. O mapa da riqueza: Cidades médias 

avançam. O Globo, Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2013. Economia, p. 23;  

STEFANO, Fabiane., CRUZ, Patrick. O novo mapa do consumo. Revista Exame, 
São Paulo, ed. 1024, ago. 2012. 
 
 
SZTERLING, Ivo. Bairros inteligentes: uma nova forma de moradia. O Dia, Rio 

de Janeiro, 27 de fevereiro de 2013. Opinião, p. 18. 

 

ZALUAR, Alba., ALVITO, Marcos (Orgs.). Um século de favela. 5ª ed. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006.  

 

SITES VISITADOS: 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Disponível em: 
< http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 28 set. 2013. 
 
História brasileira, Disponível em: <http://www.historiabrasileira.com/brasil-
colonia/sesmarias>; acesso em 31 mar. 2013. 
 

http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/sesmarias%3e;%20acesso%20em
http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/sesmarias%3e;%20acesso%20em


92 

 

MRV Engenharia, disponível em: < http://www.mrv.com.br>. Acesso em 10 dez. 
2013. 
 
Página oficial do município de rio das ostras, disponível em:  
< http://www.riodasostras.rj.gov.br/> acesso em 05 ago. 2013. 
 
Portal Brasil, disponível em : <http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-
economia/parceria-publico-privada-ppp> acesso em 13 jun. 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrv.com.br/
http://www.riodasostras.rj.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/parceria-publico-privada-ppp
http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/parceria-publico-privada-ppp


93 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 – Mapa do município de Rio das Ostras 
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Anexo 2 – Mapa da Localidade Nova Cidade 

 

 

 


