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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objeto empírico a ocupação habitacional urbana na área 

do Parque Proletário no bairro de Vigário Geral localizado na cidade do Rio de 

Janeiro. Trata-se do estudo de um processo de assentamento da referida área, 

tendo em conta as motivações que levaram a reivindicação por moradia sob a 

ótica dos habitantes locais. O objetivo central do trabalho é compreender, a 

partir da experiência da ocupação habitacional do Instituto Guanabarino, os 

modos de vida e a cultura de habitar propriedades vazias e improdutivas na 

capital carioca nas primeiras décadas do século XXI. Para tanto, recorro ao 

método qualitativo, em particular à técnica etnográfica, acompanhada de 

caderno de campo, de entrevistas com moradores e de levantamento de 

documentos escritos e visuais da própria comunidade. Para efeitos de 

contextualização fomento do objeto de investigação, dedico-me também a 

apresentar e a refletir sobre o debate referente ao déficit habitacional e às 

ocupações urbanas no Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. 

 
Palavras Chaves:  Ocupação Urbana, Vigário Geral e Cidadania.  

 

                                                       ABSTRACT 

This research has as an empirical object the urban housing occupation in the 
area of the Proletarian Park in the neighborhood of Vigário Geral located in the 
city of Rio de Janeiro. It is the study of a process of settlement of this area, 
taking into account the motivations that led to the claim for housing from the 
perspective of the local inhabitants. The main objective of the work is to 
understand from the experience in the housing occupation of the Guanabarino 
Institute the ways of life and the culture of inhabiting empty and unproductive 
properties in the capital of Rio de Janeiro in the first decades of the 21st 
century. To do so, I turn to the qualitative method, in particular the technique of 
participant observation, accompanied by a field notebook, ethnographic reports, 
interviews with residents and the collection of written and visual documents of 
the community itself. For the purpose of contextualizing and framing the object 
of research, I also devote myself to presenting and reflecting on secondary data 
on the housing deficit and urban occupations in Brazil, especially in the city of 
Rio de Janeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em novembro de 2014 tive a oportunidade de começar a frequentar o 

bairro de Vigário Geral localizado na Cidade do Rio de Janeiro. Conheci uma 

pessoa que morava em uma casa cedida pelo seu pai de consideração em 

uma ocupação realizada no ano de 2007 na Rua Gregório de Matos1. Levei um 

tempo para entender o significado das ocupações feitas naquele bairro, visto 

que lá é muito comum a iniciativa de entrar em imóveis abandonados para 

torná-los moradia. Além disso, com o passar desses três anos pude 

estabelecer uma convivência com as pessoas do bairro e com os ocupantes 

percebendo, deste modo, a legitimidade desse processo e principalmente sua 

necessidade: a de ocupar um imóvel totalmente improdutivo e abandonado por 

anos. Tal situação evidencia o problema de déficit habitacional que por sua vez 

não tem a atenção que merece do Governo Federal e do governo do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Na ocupação da Rua Gregório de Matos formou-se uma pequena vila com 

cerca de dezessete casas de construção precária, nas quais moram famílias 

humildes em sua grande maioria oriundas da favela que dá nome ao bairro, 

Vigário Geral. A vila fica localizada a dez minutos de distância da favela, se 

caminhando. Dentre os ocupantes, havia casais de maioria negra e de baixa 

escolaridade, com filhos pequenos e adolescentes que frequentavam as 

creches e escolas do bairro, trabalhadores de construção civil, diaristas, donas 

de casa, marceneiros e outras profissões que não exigem grande capacitação 

formal e que são fortemente marcados pela informalidade no mercado de 

trabalho. 

Na Rua Gregório de Matos há um problema significativo em relação ao 

saneamento básico, e por isso os esgotos foram feitos pelos próprios 

moradores com fim de minimizar os danos, sendo comuns esgotos a céu 

aberto principalmente após os dias de chuva. Cena que presenciei várias vezes 

enquanto realizava meu trabalho de campo. A carência física do território mexe 

com os sentidos humanos: vê-se a água escura escorrendo; o odor quase 

                                            
1
 Informação obtida por meio dos moradores da ocupação no trabalho de campo realizado no 

ano de 2017. 
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insuportável ascendendo às nossas narinas. É a precariedade expressa em 

sua forma mais bruta e insensível.    

A convivência entre os ocupantes era pacífica, de certa maneira, com 

alguns episódios de brigas entre casais ou vizinhos, os motivos eram variados 

e poderia facilmente chegar à violência física. Lembro-me de um episódio em 

que deparei com a entrada da ocupação completamente ensanguentada, 

motivo? Briga entre vizinhos após uma festa dada por eles mesmos. Nessas 

ocasiões e, em quase todas, não há registro de ocorrência em delegacias e 

ninguém se procura adotar qualquer medida institucional, sendo que as brigas 

acabavam terminando da mesma maneira que começaram, por intermédio dos 

próprios moradores. A ausência e a desconfiança das instituições do Estado e 

a crença (não sem fundamento) de que o setor público está alheio a todas as 

suas necessidades deixam uma marca na sociabilidade da ocupação: os 

conflitos se formam e se arrefecem na própria comunidade através de meios 

regulatórios comunitários e por códigos e condutas morais estabelecidas no 

território comum em que vivem, na maioria das vezes à revelia da legalidade do 

Estado.  

Em março do ano de 2016 foi dado início a outra ocupação, a do Instituto 

Guanabarino situado a poucos metros de distância da Rua Gregório de Matos, 

essa localizada na Rua São Bartolomeu de esquina com a Rua Porto Príncipe. 
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Figura 1: Rua São Bartolomeu. Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.8115749,-

43.3072121,19z. Acesso em: 12/07/2018. 

 

 O Instituto Guanabarino foi uma escola particular de ensino infantil, 

fundamental e médio responsável pela formação de muitas pessoas dos 

bairros de Jardim América, Vigário Geral e Parada de Lucas entre os anos 

1960, 1970, 1980 e 1990. A foto a seguir, representa um outro momento de 

utilização deste espaço, com alguns estudantes do ano de 1976. 

 

 

Figura 2: Foto de Luís Carlos Nascimento, estudante nesta turma no Instituto Guanabarino, 

1976. Fonte: https://www.facebook.com/InstitutoGuanabarino/ 

 

 

Essa ocupação foi iniciada por sete mulheres, algumas delas moradoras 

da ocupação da Rua Gregório de Matos e de outras ocupações próximas. Por 

meio de depoimentos obtidos no campo, elas se reuniram e decidiram entrar 

pelo fato de o imóvel estar abandonado por anos, sem qualquer produtividade 

e podendo, segundo elas, servir de um bom local para morar. A seguir uma foto 

https://www.google.com.br/maps/@-22.8115749,-43.3072121,19z
https://www.google.com.br/maps/@-22.8115749,-43.3072121,19z
https://www.facebook.com/InstitutoGuanabarino/
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do Instituto Guanabarino quando já era realizada a ocupação por alguns 

moradores:  

 

Figura 3: Ocupação habitacional do Instituto Guanabarino, Vigário Geral –RJ, 2017: Foto da 

autora. 

 

          Nos primeiros dias dentro do Instituto Guanabarino as fundadoras dessa 

ocupação tinham apenas colchões e poucos produtos de uso e higiene 

pessoal. Seus filhos foram levados aos poucos e em menos de um mês as 

salas do imóvel, que tinha cerca de 21 salas distribuídas pelos três andares, já 

tinham “donos” com seus respectivos nomes escritos nas portas. Cada sala 

tem em torno de 65 metros e sem divisória. Pouco a pouco as salas de aula 

foram se tornando “casas”, com divisórias feitas com madeira ou tijolos, 

banheiros, instalação elétrica e encanações feitas de modo improvisado. Nesse 

processo uma das “casas/salas” poderia ser oferecida a pessoas que 

necessitasse de moradia quando não dispunham de casa própria ou não 

tivessem condições de arcar com um aluguel dentro dos valores padrão. 

         Sempre acompanhei todo o processo de perto, pois todo final de semana 

eu estava lá e pude conviver com os ocupantes, suas rotinas, 

desentendimentos, festas, momentos de tensão e de grande generosidade 

entre eles. A princípio tudo me pareceu muito diferente, os impactos visuais 
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eram grandes, a começar pelas próprias pessoas e pelo local. Tudo entre eles 

parecia agressivo, o modo de falar, seja entre família ou entre amigos, o modo 

de agir, como tratavam as crianças, as músicas que ouviam, briga por 

“qualquer” motivo, os palavrões faziam parte da sua comunicação sendo 

proferidos servindo tanto para ofender quanto para elogiar, tudo isso na mesma 

proporção; e o lixo que se acumulava, porque não havia coleta por parte da 

prefeitura...Enfim, uma realidade de pobreza extrema em que as pessoas se 

esforçavam para estabelecer uma vida comunitária, com códigos comuns de 

sobrevivência e de ajuda mútua. A eles restavam os laços de solidariedade 

social de tipo mecânico, no sentido de Emile Durkheim. 

           Nesses três anos de ocupação do Instituto Guanabarino e, assim como 

vi situações extremamente difíceis que envolviam violência física contra 

vizinhos e violência familiar e doméstica contra esposas ou companheiras e 

filhos, também presenciei muitas ocasiões de ajuda coletiva em prol de algum 

morador da ocupação ou em casos de resolução de conflitos. Foi o caso de 

Danielle, que estava grávida de cinco meses de um homem casado que 

morava em local próximo da ocupação. Certo dia a esposa desse homem 

chegou na ocupação com mais duas amigas e com uma faca na mão, ela 

estava disposta a brigar e agredir a grávida sem qualquer noção aparente da 

consequência que aquele ato poderia causar. Eu estava presente e ouvi os 

gritos e a conversa entre a esposa, a grávida e outras vizinhas. Os homens não 

intervieram e o acerto de contas se tornou um julgamento feito pelas próprias 

mulheres. A pauta foi colocada: é errado sair com homem casado, mas por 

outro lado não se poderia deixar a grávida ser esfaqueada causando um dano 

maior. A esposa bateu na grávida e as outras mulheres deixaram, mas quando 

tudo começou a piorar elas impediram que a agressão continuasse. Pela 

intervenção de um ocupante a situação amenizou, a esposa foi embora 

afirmando voltar no outro dia para “terminar o serviço” e a grávida por passar 

mal foi levada pelo SAMU ao hospital. Minutos depois a polícia chegou, mas 

tudo já estava resolvido e todos disseram que nada havia acontecido, ou seja, 

elas mesmas julgaram e resolveram sem a necessidade de qualquer 

intervenção policial, entendida como agência repressora que poderia agravar a 

situação do conflito incidindo não apenas sobre a mulher mas também sobre 

outros integrantes da comunidade.  
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No dia seguinte, para minha surpresa a esposa retornou à ocupação 

para bater na grávida, mas as mulheres não deixaram afirmando que tudo já 

havia sido resolvido e seu esposo era tão culpado quanto a grávida. A esposa 

foi embora e não voltou mais. 

            Esse foi um momento que senti muito medo e a sensação de total 

impotência, pois sabia que ali bem na minha frente poderia acontecer um 

assassinato, e tudo ficaria por aquilo mesmo, aparentemente. Para mim, era 

impressionante o machismo de todos os envolvidos e a posição privilegiada do 

homem que mesmo casado mantinha relações sexuais com outra mulher 

chegando a engravidá-la. Contudo, nos dois dias de discussão em nenhum 

momento a atitude do homem foi questionada sendo toda a culpa do 

acontecido colocada sobre a mulher grávida, esta que sem trabalho, em pouco 

tempo teria um filho de um homem que provavelmente não assumiria a 

paternidade da criança. Por outro lado, a solidariedade de gênero estabeleceu-

se para garantir a proteção social da jovem mãe.  Uma das moradoras da 

ocupação – com o apoio das demais - passou a cuidar da mulher em vias de 

dar à luz, abrigando-a em sua própria casa para garantir sua segurança e após 

o nascimento da criança o enxoval foi doado pelas mesmas mulheres que a 

julgaram. 

É nas entranhas dessa ocupação que me disponho a apresentar esse 

trabalho monográfico. Revelar as histórias do cotidiano que perfazem as 

tramas do tecido social, formado por pessoas extremamente pobres, em 

condições de segregação residencial, com grandes carências por parte do 

poder público. Falta-lhes não apenas moradia, mas educação com qualidade, 

saneamento básico, emprego digno, segurança pública que lhes possibilitem 

ter expectativas na vida ou mesmo chances e oportunidades que lhes 

assegurem efetivamente as garantias do Estado Democrático de Direito. As 

desigualdades profundas às quais tal população está relegada me faz pensar 

que a falta de liberdades mínimas, nos termos de Amartya Sen (2009).  Além 

da dimensão de classe, parte mais visível dessa realidade, ressalta-se aqui a 

necessidade de atrelar tal dimensão à condição racial e de gênero que se 
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constituem mutuamente reforçando e complexificando as opressões e as 

condições de desigualdades no interior da comunidade2. 

Nesse sentido, este trabalho visa analisar tanto as dimensões internas, 

aqui consideradas pelas relações e interações sociais observadas em campo, 

assim como busca relacioná-las às dimensões estruturais das desigualdades 

persistentes brasileiras. Assim, esse estudo de caso, realizado a partir da 

convivência por três anos na Ocupação do Instituto Guanabarino, oferece-me 

condições de refletir sobre as dificuldades do dia-a-dia daqueles que por 

necessidade de moradia ocupam imóveis vazios e improdutivos na cidade do 

estado do Rio de Janeiro, que tem um dos maiores problemas de falta de 

moradia do Brasil e, segundo o último estudo da Fundação João Pinheiro (FJP) 

no ano de 20153, só a região sudeste há um déficit de 2,430 milhões de 

moradia, sendo o estado do Rio de Janeiro responsável pela falta de pouco 

mais de 460 mil moradias. 

 

 

                                            
2
  No Brasil, tem crescido o debate que busca articular as dimensões racial, de gênero e de classe, como 

pode ser visto por meio dos trabalhos de Helena Hirata (2014), Flavia Birolli e Luis Felipe Miguel  (2015), 
dentre outros. 
3
 Pode ser consultado em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/direi-2018/estatistica-e-

informacoes/797-6-serie-estatistica-e-informacoes-deficit-habitacional-no-brasil-2015/file. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como 

qualitativa porque proporciona maior liberdade para os entrevistados no que 

toca aos seus pontos de vista sobre o assunto relacionado ao objeto de estudo 

e permite ao pesquisador explorar melhor temas que são mais complexos, que 

carecem de informações oficiais ou ainda se constituem como assuntos tabus 

(CARDANO, 2017). Essa investigação científica foi feita com o objetivo de 

entender qualitativamente, e de forma pormenorizada, o problema do déficit 

habitacional na cidade do Rio de Janeiro, buscando informações sobre o 

porquê das ocupações urbanas e qual a percepção e motivação daqueles que 

ocupam uma propriedade abandonada, privada ou pública, com a finalidade de 

transformá-la em moradia. 

Como dito, em março do ano de 2016 tive a oportunidade de conhecer o 

início de uma ocupação localizada no bairro de Vigário Geral no município do 

Rio de Janeiro e, desde então, percebi a necessidade de compreender os 

motivos que levaram sete mulheres e suas famílias a fundar a ocupação do 

Instituto Guanabarino e fazer desse imóvel abandonado moradia fixa, ou 

provisória até que tivessem a oportunidade de conseguir moradia digna e em 

melhores condições. 

          A partir disso, foi realizado um trabalho de campo desde o início do 

processo da ocupação até o mês de janeiro do ano de 2018, ou seja, foram 

coletados dados por fotos e vídeos, registros de acontecimentos através de um 

caderno de campo e  entrevistas dos ocupantes por áudios e vídeos ao longo 

de dois anos. Tive o auxílio de um intermediário que também fez parte do 

processo de ocupação e me foi dada a possibilidade de poder dormir no local, 

oportunidade essa que utilizei por todos os finais de semana desses anos 

iniciais da ocupação e, em algumas vezes, durante a semana. Esse fato 

permitiu maior proximidade com os ocupantes e melhor observação de suas 

rotinas, garantindo a possibilidade dos relatos etnográficos neste trabalho. 
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 A etnografia enquanto um método de pesquisa no campo pode fornecer 

instrumentos de análise que ajudam a compreender uma dada realidade local. 

Sendo assim, para desenvolver um estudo etnográfico não é necessário tornar-

se um “nativo”, mas dialogar com os interlocutores que se pesquisa e 

interpretar as suas minúcias expondo a sua normalidade sem reduzir as 

particularidades. (Geertz, 2003) 

Considerando essa metodologia, em 2016, no primeiro ano de ocupação 

foram feitos registros do dia-a-dia dos moradores em um caderno de campo. O 

Instituto Guanabarino possui três andares e cerca de vinte e uma salas de aula, 

sendo cada sala transformada em casa. A maioria dos registros feitos no 

caderno de campo foram anotações da rotina de três famílias que ocupavam o 

terceiro andar do prédio. Nesse primeiro momento, no entanto, foram 

priorizadas as anotações no caderno de campo e os registros por fotos e 

vídeos de eventuais festas dentro da ocupação e no seu entorno, como por 

exemplo, na Praça Catolé do Rocha ou do Coreto, como também é conhecida, 

local esse que além de tombado por interesse histórico e cultural4 também é 

bastante frequentado pelos moradores do bairro e da ocupação. 

              A partir do segundo ano da ocupação, em 2017, iniciei a segunda fase 

dos registros e da coleta de dados, ou seja, foram realizadas entrevistas por 

áudios e vídeos na ocupação e na Praça Catolé do Rocha que ficam próximos 

ao prédio ocupado.  

 Nesta pesquisa utilizo a noção próxima de Foot Whyte (2005) em que ao 

falar sobre a observação participante, considera também que, é preciso 

aprender quando perguntar e quando não perguntar assim como que perguntas 

fazer na hora certa. Por vezes, as entrevistas formais podem ser 

desnecessárias pois alguns dados podem vir ao pesquisador sem que ele faça 

qualquer esforço para obtê-los.  

 

As primeiras entrevistas foram feitas em dois de julho de 2017 a duas 

fundadoras da ocupação que não se opuseram em se identificar, sendo elas  a 

Dona Juciléia, conhecida como Léia e sua filha Ingrid. O vídeo foi gravado em 

                                            
4 

 Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Projeto de lei Nº 1017/2011. 
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um aparelho celular dentro da ocupação na casa do intermediário. Cabe 

ressaltar que tanto a Léia quanto a Ingrid são moradoras do bairro de Vigário 

Geral de longa data sendo alguns anos pagando aluguel e depois morando em 

outras ocupações localizadas no mesmo bairro. 

Na entrevista foram feitas perguntas sobre qual a motivação de ocupar o 

prédio abandonado, como se deu esse processo, quais foram os principais 

problemas encontrados, se foi oferecida alguma ajuda por parte do governo 

estadual e municipal com relação a programas de habitação e de saúde 

pública, se houve tentativa de reintegração de posse por parte do proprietário e 

quais as perspectivas de futuro sobre a ocupação. A intenção inicial foi realizar 

as entrevistas com as sete fundadoras da ocupação do Instituto Guanabarino, 

no entanto apenas quatro delas aceitaram fazer a entrevista sendo duas, Léia e 

Ingrid, por vídeo e às outras duas, Simone e Dona Vera, por áudio. 

Na Praça Catolé do Rocha, vendendo doces em uma barraca 

improvisada, uma das fundadoras, que pediu para não ser identificada, decidiu 

não dar a entrevista alegando estar respondendo um processo judicial pela 

guarda de seu filho e tinha receio de se comprometer com algo que viesse a 

prejudicá-la. Mesmo explicando que não haveria problema e que ela estaria 

ajudando em uma pesquisa acadêmica sobre o problema de déficit habitacional 

e ocupações em imóveis vazios e abandonados no Rio de Janeiro, ela 

permaneceu resistente e não concedeu a entrevista. 

Uma semana após a realização das duas primeiras entrevistas, Dona 

Vera - senhora negra de aproximadamente sessenta e cinco anos de idade - 

concedeu uma entrevista sobre sua participação no processo inicial da 

ocupação embora alguns meses depois morando no imóvel ela, por motivos 

pessoais, preferiu sair e morar em uma ocupação mais antiga localizada no 

mesmo bairro. 

A entrevista com a Dona Vera foi realizada em vinte e cinco de junho do 

ano de 2017 no meio da Praça Catolé do Rocha cerca de 17h30min da tarde.  

No momento da aproximação, ela conversava com outras mulheres que 

mesmo não fazendo parte da ocupação elas foram testemunhas oculares 

desse processo e conheciam os ocupantes por serem da vizinhança por anos. 
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         Dona Vera concedeu uma entrevista de dez minutos por áudio gravado 

em um aparelho celular e nesse momento por vezes as outras mulheres 

intervinham na fala da entrevistada, pois pareciam desconfiadas e receosas do 

fato da realização de um estudo sobre a ocupação. A cada intervenção das 

outras mulheres, eu sentia muito receio e embora tivesse sido explicado o 

objetivo da entrevista, elas não pareciam se importar e em alguns momentos 

tiveram um comportamento “agressivo”, fato esse que dificultou a entrevista, 

pois me senti acuada, sobretudo quando alguns homens começaram a se 

aproximar para ouvir o que estava sendo dito. 

Apesar da situação delicada que me encontrava, Dona Vera tentava me 

acalmar dizendo que ninguém ia fazer qualquer mal e que ela não se importava 

em falar sobre sua participação no processo de ocupação. 

No término da entrevista, Dona Vera fez o convite para ir à sua casa em outro 

momento para que pudesse conversar sem a intervenção de terceiros e, que 

nessa ocasião seriam apresentados os documentos judiciais da Defensoria 

Pública que estava com o caso em andamento. 

A entrevista com a Dona Vera foi finalizada e no mesmo dia foi dado 

início a entrevista com a Simone, que até o presente momento permanece 

morando na ocupação. Simone, nascida em São Paulo, mulher de 

aproximadamente trinta e sete anos, mãe de três filhos sendo duas meninas e 

um menino - esse se encontrava preso na penitenciária de Bangu- RJ. Simone 

também tinha vivido a experiência do encarceramento, posto que cumpriu oito 

anos de pena na penitenciária do Carandiru- SP. Quando em liberdade, 

mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a trabalhar como ambulante. Simone 

participou de outras ocupações habitacionais no Centro do Rio de Janeiro, por 

exemplo, no ano de 2014 na ocupação do Prédio da OI, propriedade de uma 

empresa telefônica localizada em Engenho Novo no Subúrbio do Rio, e no ano 

de 2016 ajudou a fundar a ocupação do Instituto Guanabarino. Essa entrevista 

foi realizada por áudio gravada por um aparelho celular em uma quitanda 

próximo à Praça Catolé do Rocha e durou cerca de vinte minutos e não houve 

intervenção externa. 

Sobre as outras duas das sete fundadoras, essas não foram localizadas. 

A terceira fase do estudo ocorreu no mês de maio do ano de 2018 com a 

busca por dados sobre a questão do déficit habitacional e as ocupações 
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urbanas no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. Foram feitas pesquisas em 

órgãos, fundações e instituições públicas e privadas de referência sobre o tema 

abordado com a finalidade de compreender o quadro desse problema. 

Sob esse aspecto, inicialmente foi feita a pesquisa por dados sobre o 

déficit habitacional no âmbito nacional, sob o qual foram acessados os sites 

oficiais do Ministério das Cidades, Fundação João Pinheiro (MG), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), além de informações sobre os movimentos sociais pró moradia tanto 

nacional quanto estadual, sendo eles a União Nacional por Moradia Popular, 

Pela Moradia, Movimento Nacional de Luta pela Moradia (RJ) e Movimento dos 

Sem Teto do Rio de Janeiro. 

Entretanto, a pesquisa por dados oficiais sobre o déficit habitacional em 

âmbito estadual foi realizada através do Site oficial da Prefeitura do Rio de 

Janeiro. Cabe ressaltar que a terceira fase da pesquisa em busca por dados 

oficiais do déficit habitacional no Brasil e no estado do Rio de Janeiro foi 

realizada toda ela através da internet nos sites oficiais de cada fonte 

apresentada, ademais, também foi realizada a pesquisa na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 que entende a questão da moradia 

conforme previsto no seu Artigo 5º, Inciso XXIII, como Direito Fundamental e 

como Direito e Dever Individual e Coletivo a Função Social da Propriedade. É 

importante mencionar que a função social da propriedade também é prevista 

na Constituição em seu Artigo 170, Inciso III, como um dos Princípios da 

Ordem Econômica, assim é um princípio sócio idealizador, revelador do 

compromisso de um Estado não meramente individualista e liberal. Portanto, 

como forma de assegurar os direitos fundamentais, a Constituição estabelece 

que esses direitos sejam cláusulas pétreas, não podendo ser abolidos nem 

mesmo por Emendas Constitucionais. 
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3. HISTÓRICO DA COMUNIDADE E O COTIDIANO DA OCUPAÇÃO: 

MODOS DE SOBREVIVÊNCIA E FORMAS CULTURAIS 

Conforme descreve o livro História e memória de Vigário Geral, 

organizado pela historiadora da Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ), 

Maria Paula Araújo em parceria com Ecio Salles, coordenador do grupo cultural 

Afroreggae, não é fácil encontrar dados exatos sobre a data de origem do 

bairro de Vigário Geral seja por fontes oficiais do governo do Estado do Rio de 

Janeiro ou mesmo por memória de antigos moradores do bairro, no entanto se 

pode compreender o processo de ocupação e expansão do bairro por três 

versões de origem sendo elas: 1) o incentivo do governo do Rio de Janeiro na 

remoção das pessoas que residiam em áreas centrais do estado, 2) a  

ocupação de pessoas com o intuito de habitar o local e 3) a distribuição de 

lotes aos que trabalharam na construção da ferrovia inaugurada em 1886 a 

qual existe até hoje. 

No Instituto Pereira Passos5, em um documento por título “Relatório 

específico de favelas” há uma referência ao seu surgimento no ano de 1951 e 

outra de 1958. Esse relatório da prefeitura, produzido em 1981, visava mapear, 

conhecer e cadastrar as principais favelas cariocas e os dois registros ali 

mencionados indica que Vigário Geral nasceu a partir da remoção de 

população de outras favelas em áreas que estavam sendo aterradas pela 

prefeitura. 

Além desse relatório, não há fontes ou registros oficiais acerca do 

surgimento de Vigário Geral. A grande fonte para a história das origens da 

favela é a memória de seus moradores sob o qual esse próprio relatório recorre 

a depoimentos de moradores para fazer seu histórico da ocupação sendo que 

essas narrativas situam o nascimento de Vigário Geral na década de 1950. 

Como panorama dessa época, em janeiro de 1950 Getúlio Vargas foi 

eleito, por regime democrático, e tomou posse como presidente da República 

tendo como desafio atender as reivindicações dos trabalhadores e dinamizar a 

economia freando o avanço da inflação. No entanto, para contornar esse 

                                            
5
O Instituto Pereira Passos (IPP), órgão vinculado à Prefeitura do Rio de Janeiro, tem se 

dedicado ao tratamento, produção e divulgação de informações estatísticas por meio de 
mapas, estudos e aplicações baseados em Sistemas de Informações Geográficas (SIG).  
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problema Vargas adotou medidas que desagradou grande parte dos militares 

que com o forte apoio do seu maior opositor, o político do partido União 

Democrática Nacional (UDN) Carlos Lacerda, que conduziu a uma grande 

campanha por sua renúncia que resultou no suicídio de Vargas em 24 de 

agosto de 1954. Em 1956 Juscelino Kubitschek assume a presidência do Brasil 

tendo como vice o ex-ministro do Trabalho no governo Vargas, João Goulart. 

Os anos de governo de Juscelino Kubitschek podem ser considerados 

de estabilidade política e econômica sintetizando uma política econômica que 

tratava de combinar o Estado, a empresa privada nacional e o capital 

estrangeiro para promover o desenvolvimento com ênfase na industrialização 

do país. Esse período se caracterizou como um governo nacional-

desenvolvimentista. 

Enquanto o Brasil passava por importantes momentos políticos, a 

década de 1950 na cidade do Rio de Janeiro ficou marcada pela precariedade 

material e as favelas já haviam surgido havia aproximadamente cinquenta 

anos, mas ainda não eram sinônimos de violência. 

As favelas já eram um problema para a “Cidade Maravilhosa”, mas 

principalmente por sua estética que não condizia com os ares que uma capital 

federal deveria ter. Assim, as intervenções realizadas nos anos de 1950 pelo 

poder público nas favelas visavam basicamente à remoção das mesmas, 

transferindo-as para regiões da cidade que ficassem bem distantes dos olhares 

das elites. Nesse período de remoções muitas localidades faveladas do Centro 

da cidade e da Zona Sul foram extintas e seus habitantes alojados em espaços 

provisórios no subúrbio que como veremos a seguir, esta foi uma das versões 

de origem do Parque Proletário de Vigário Geral6. 

Uma das origens de Vigário Geral mais apontada nos depoimentos dos 

moradores fala de um processo de remoção da população de outras favelas 

cariocas que estavam sendo aterradas pela prefeitura. Nas décadas de 1950 e 

1960 este era um procedimento bastante comum: desejando ocupar áreas da 

cidade favelizadas, para embelezamento urbanístico ou construção civil, o 

governo municipal retirava os moradores e os alocavam em outra região, onde 

criava um “Parque Proletário”.  Os parques proletários tinham então um sentido 

                                            
6
A denominação, delimitação e codificação do Bairro foi estabelecida pelo Decreto Nº 3158, de 

23 de julho de 1981 com alterações do Decreto Nº 5280, de 23 de agosto de 1985. 
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provisório, receberiam a população removida de outras favelas até que a 

prefeitura designasse um local adequado para que se morasse. 

O problema era que, uma vez removidas temporariamente, essas 

famílias eram muitas vezes esquecidas pelas autoridades e a solução 

provisória virava uma situação definitiva e permanente. Muitas favelas 

nasceram assim e com Vigário Geral não foi diferente. 

Essa versão da origem da favela está presente também no relatório de 

favelas do Instituto Pereira Passos, que indica como primeiros moradores de 

Vigário Geral “pessoas removidas das favelas de Cordovil7, Morro da Glória e 

Morro de Santo Antônio8”. O documento registra que, segundo moradores, a 

Prefeitura promoveu a remoção transportando e cedendo madeiras para a 

construção no local. Especifica ainda que o Morro do Santo Antônio é a atual 

Avenida Chile e o Morro da Glória é onde se situa hoje o aterro da Glória. Foi 

para realizar estas intervenções na paisagem urbana carioca que esses morros 

foram aterrados e as populações removidas para o Parque Proletário de 

Vigário Geral. 

Outro caminho apontado nas falas dos moradores, logo após a remoção 

das famílias de Cordovil e do Morro de Santo Antônio, promovida pela 

Prefeitura, foi a “invasão” que chamarei de ocupação, pois assim poderá 

compreender melhor o processo de ocupação do Instituto Guanabarino que 

será discutido adiante. Contudo, após o assentamento das famílias removidas 

no recém-criado Parque Proletário de Vigário Geral, muitas outras famílias, de 

várias regiões, foram para o local. Isto porque a existência de um parque 

proletário funcionava como um chamariz para pessoas que não tinham onde 

morar. Não só porque ali o governo fornecia madeira para a construção de 

barracos, mas principalmente pelo fato de a localidade apresentar alguma 

infraestrutura e uma coletividade humana que, de certa forma, agregava e 

protegia os recém-chegados. Não era a mesma coisa que chegar como um 

descampado sozinho e construir seu barraco sem nenhum tipo de apoio ou 

solidariedade de grupo. O Parque Proletário era uma comunidade nascente e, 

                                            
7
Um bairro da Zona da Leopoldina na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. 

8
Localiza-se no Centro da cidade do Rio de Janeiro tem acesso pelo Largo da Carioca. 

A área do antigo morro abrangia parte da atual Avenida República do Chile. 
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exatamente por isso, atraía famílias carentes que procuram um local para 

construir moradia. 

Como pudemos perceber, esta ocupação se distingue da origem da 

“remoção” porque não foi patrocinada pela Prefeitura. Nas narrativas dos 

antigos moradores a diferença é bem marcada: as famílias que foram 

“removidas” e, as que chegaram com a “ocupação” que se surgiu após a 

criação do Parque Proletário. Dois processos diferentes e duas origens 

distintas que povoaram e ocuparam as áreas da região que hoje é Vigário 

Geral. 

A terceira versão para o povoamento de Vigário Geral diz respeito ao 

loteamento da área próxima à ferrovia (estrada de ferro da Leopoldina). Os 

lotes foram distribuídos entre os trabalhadores da ferrovia. Uma distribuição 

não oficial, porque o terreno era da União e não foi desapropriado. A maioria 

das pessoas que recebeu um lote nesta época não tem título de propriedade 

do terreno. A peculiaridade desta ocupação é que os lotes foram distribuídos 

segundo uma padronização, têm todos à mesma metragem. A entrada em 

massa dos ferroviários foi benéfica para Vigário Geral pois eles reestruturaram 

o Parque Proletário contribuindo com a experiência de vida corporativa e 

sindical levando vantagens para a comunidade. A experiência política dos 

ferroviários foi importante, inclusive, para a estruturação das primeiras formas 

associativas da comunidade, como a realização da Associação de Moradores e 

a Comissão de Luz. Como disse Seu Nilson, ex-presidente da Associação de 

Moradores, em seu depoimento:  

Vigário Geral começou a se estruturar quando veio o pessoal 

da Leopoldina. Vieram muitos ferroviários para cá. O ferroviário 

é um homem mais preparado, então eles começaram a assumir 

a direção da comunidade, começaram a trabalhar, a fazer 

reivindicações, a trazer políticos. (Apud Araújo e SALLES, 

2008) 

Foi, portanto, com os ferroviários que os moradores de Vigário 

aprenderam a negociar com os políticos pois eles, acostumados à prática 

sindical, inseriram os interesses de Vigário Geral na agenda dos políticos 

interessados nos votos da região. 
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Estas três diferentes narrativas de origem de Vigário Geral coincidem 

com as diferentes formas de chegada e inserção dos primeiros moradores: a 

via da “remoção”, a das “ocupações” e, finalmente, o loteamento da área da 

ferrovia. Estas narrativas contam o nascimento de Vigário Geral e conferem 

uma história e uma origem a uma comunidade que não tem registro oficial de 

criação. A história de vida destes “pioneiros” – que chegam todos muito jovens 

ao Parque Proletário de Vigário Geral – se confunde com a história da 

comunidade. Dialeticamente dá sentido a ela e ganha sentido a partir dela e do 

papel que nela desempenharam. 

 Esta relação perdura, pelo menos, por quase quatro décadas, ou seja, 

dos anos 50 aos anos 80. Na década de 1990, porém, a violência rompe esta 

identificação porque estes “pioneiros” não conseguem atuar sobre ela. Com 

toda a sua representatividade, seu peso na história da comunidade, sua 

importância nas entidades associativas, não conseguem interferir e deter um 

processo que repudiam. 

O início do povoamento de Vigário Geral também está disponível no site 

“O Armazenzinho9” que é um módulo do sítio Armazém de Dados feitos através 

da Resolução Conjunta entre o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 

Passos - IPP, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Empresa 

Municipal de /Multimeios – MULTIRIO, também acessível através site oficial da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Nele a data de início da ocupação das terras que 

se formou a comunidade coincide com a mesma informada pelas memórias 

dos antigos moradores do bairro e a mesma que consta nos arquivos do IPP, 

ou seja, a partir de 1950. 

Entretanto, no site é dada apenas a versão do loteamento das terras, 

onde antes era o Engenho de Irajá - também conhecido Vigário Geral - cedida 

pelo então herdeiro médico Dr. Bulhões Marcial aos trabalhadores da 

construção da Estrada de Ferro Leopoldina, hoje conhecida como estação de 

trem de Vigário Geral que até a presente data é muito utilizada como meio de 

transporte pela população local. 

Por essa mesma fonte é citado alguns dados que demonstram a 

importância do bairro, tais como o fato de ser considerado o segundo polo 

                                            
9
 Pode ser encontrado em: http://apps.data.rio/armazenzinho/pages/linksuteis/ 
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industrial e de serviços do Município do Rio, os clubes sociais, as praças 

públicas, com destaque para a praça Catolé do Rocha e seu coreto tombado 

pelo Patrimônio Histórico, as três associações de moradores, uma grande 

estação de tratamento sanitário, a “Usina de tratamento da bacia do rio 

Pavuna”, que faz parte do projeto de despoluição da Baía de Guanabara e a 

escola de samba “Acadêmicos de Vigário Geral” que no carnaval do ano de 

2018 alcançou a posição de número 9 entre as escolas de samba da série B do 

carnaval carioca. 

Por fim, o site O Armazenzinho” destaca a presença da ONG Casa da 

Paz, a organização Médicos Sem Fronteiras, a informações sobre a 

regularização do fornecimento de energia elétrica em 1984 e a distribuição de 

água implantada em regime de mutirão pelos próprios moradores do bairro, 

além presença do grupo cultural Afroreggae, com sede dentro da favela de 

Vigário Geral desde de o ano de 1994. Em conjunto, a presença dessas 

organizações mostra uma sociedade civil organizada e ainda resistente à 

marginalização, ao descaso e à violência a que estão submetidos os 

moradores locais da comunidade. 

Portanto, cabe ressaltar que pela praticidade do acesso às informações 

via internet sobre esse importante bairro da cidade carioca e sobretudo por 

constar no site oficial da Prefeitura do município, o Armazém de Dados parece 

precário com relação às informações prestadas, desconsiderando a 

complexidade do tema e sem demonstrar preocupação com os detalhes sobre 

a origem do bairro, ignorando deste modo as demais versões existentes, fato 

que facilitaria uma melhor compreensão sobre o assunto abordado. 

 

3.1 Fundando a Ocupação do Instituto Guanabarino 

 

            Em 2016 houve a primeira tentativa de entrada no prédio mas as 

pessoas não permaneceram lá nem por 24 horas, saindo horas depois por 

ordem da polícia militar que compareceu no local. Havia um vigia informal que 

dizia tomar conta do prédio e ele também ofereceu resistência para a entrada 

das pessoas no imóvel não as deixando permanecer lá. 
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Quatro meses após a primeira tentativa de entrada no imóvel, segundo 

Dona Vera, uma das fundadoras da ocupação, em março de 2016 sete 

mulheres sendo elas Léia, Liam (esposa de Léia), Kelly, Maria, Dona Vera, 

Fofa e Marrom decidiram ocupar o imóvel novamente e dessa vez com 

sucesso. Inicialmente elas dormiram no pátio do prédio e enfrentaram a 

presença da polícia que comparecia constantemente na tentativa de retirá-las 

de lá, mas as ocupantes resistiram e permaneceram no prédio se organizando 

dia a dia até firmar suas moradias.  

           Nesse primeiro momento não havia presença de homens no local e 

essas mulheres não puderam contar com qualquer ajuda masculina como meio 

de proteção, no entanto, esse fato não fez com que elas desistissem da ideia 

de ocupar o prédio para formar moradia para suas famílias. Em entrevista com 

a filha mais velha de Léia - a Ingrid, ela diz que a necessidade de ocupar o 

prédio surgiu pelo fato de elas morarem de aluguel e pela renda não mais 

suprir os gastos da família e o pagamento dos aluguéis. Daí elas viram a 

oportunidade de ocupar o prédio e não mais precisar arcar com o custo do 

aluguel, sobrando assim algum dinheiro para suprir as necessidades mais 

urgentes em suas casas e com os seus filhos. 

 A necessidade surgiu pelo motivo de agente morar de aluguel, 

entendeu? E ter também uma oportunidade de a gente vir para 

um lugar que a gente não pagasse aluguel e a renda rendesse 

um pouco mais pra outras necessidades, da casa, crianças, 

essas coisas assim. (Ingrid, moradora da ocupação) 

            

 

 Sobre esse aspecto, a consequência sentida pelos moradores da 

ocupação, como comentado pela Ingrid, percebemos que, conforme dados do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o problema do ônus 

excessivo do aluguel representa 32% do déficit brasileiro podendo chegar a 

44% do déficit quando consideradas apenas as regiões metropolitanas e, o 

estudo ainda demonstra que as políticas habitacionais poderiam reduzir o 

déficit de moradias se utilizassem a modalidade de aluguel subsidiado em 

caráter complementar. Ou seja, possibilitaria a expansão da oferta de moradias 
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para locação, criando incentivos para que uma parte do número considerável 

de unidades vazias se some ao mercado e contribua para aliviar o déficit 

habitacional10. 

 

 

 Sobre a iniciativa de entrar no imóvel, Ingrid lembra que o medo se fez 

presente entre elas, mas pela necessidade de moradia fez com que seus 

próprios limites fossem superados, limites esses que nem elas sabiam que 

tinham.  

   Medo teve e muito. Foi pela necessidade, só tinha                                                                                                  

mulher, a necessidade e a ocasião fez com que a gente 

ultrapasse vários limites, até os limites que a gente não sabia 

que tinha dentro de si. Mas assim, botamos a cara mesmo e 

viemos, entramos! (idem) 

         

           Em entrevista com Simone, que no ano da entrada no prédio tinha 37 

anos, ela diz que morava em outra ocupação do bairro e, por já ter participado 

de outras ocupações, foi chamada pelas moradoras do Instituto Guanabarino 

para ajudá-las. Nesse momento alguns homens já moravam no imóvel 

ocupado pois, após a entrada e permanência das mulheres resolveram fazer 

parte da ocupação deixando o aluguel e levando suas famílias para morar no 

prédio.  

          Simone informa que inicialmente não quis se envolver com o 

movimento mas em pouco tempo acabou fazendo parte da ocupação 

adquirindo um papel importante nesse processo e escolhida como 

representante responsável pela ocupação, Simone ganhou um espaço no 

prédio e foi morar lá com seus dois filhos.  

 

                                            
10

 Pode ser consultado em https://www.iadb.org/pt/noticias/comunicados-de-imprensa/2014-05-

27/deficit-habitacional-no-brasil-e-aluguel-social%2C10825.html 
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3.2 Autorização do tráfico de drogas 

 

          Em entrevista, Léia relata que alguns moradores do prédio jogavam lixo 

pela janela e caia na rua da frente da casa do “pai”, líder do tráfico, o Napão11. 

Então, pela queixa dele, houve a necessidade de pedir ao “chefe” autorização 

para permanecerem no imóvel e, por isso, Simone e Marrom foram na favela 

do Dique conversar com os traficantes para expor a necessidade de ocupar o 

prédio e morar com suas famílias. “Eu fui de van. Não era comigo mas eu fui. A 

Ingrid não tem janela mas eu tenho!” Afirma Léia ao mencionar que na sua 

casa não tinha janela mas na casa de sua filha tinha e embora ela não jogasse 

lixo na rua pela janela ela poderia vir a ser prejudicada por isso. 

            Simone reforça a fala acima e confirma a sua ida com Léia e Marrom 

para conversar com os traficantes da comunidade do “Dique “, favela localizada 

na Avenida Brasil, Zona Norte do Rio, entre os bairros de Pavuna e Vigário 

Geral. Após explicar a necessidade da entrada no prédio aos traficantes da 

facção do Comando Vermelho, cujo o líder atendia por “Napão”, elas tiveram 

permissão para permanecer no imóvel, mas em troca disso os traficantes 

fizeram com que elas assegurassem que não haveria desordem e nem 

problemas no imóvel. O acordo foi feito. 

Pelo fato de toda localidade do bairro ser dividida por facções 

criminosas, cada área “pertence” aos traficantes da facção que a domina e 

Vigário Geral é dominado basicamente por duas facções, a área da favela que 

é dominada pelo “Terceiro Comando” e a área de fora da favela que é 

dominada pela facção do Comando Vermelho. Como o Instituto Guanabarino 

está localizado na área dominada pela facção do Comando Vermelho, elas 

precisaram se reportar a eles. 

Simone alega que a ocupação ocorreu porque muitas pessoas não 

tinham onde morar, como foi o caso de Ingrid, Marrom, Genildo, Berê, Jiló, 

Edson e seu pai. Ela cita pessoas que moravam nas ruas e foram 

                                            
11

 Por nome de Raphael Faria Ferreira, o Napão, tem 36 anos e é acusado de ser o chefe do 

tráfico em nove comunidades da Zona Norte do Rio. Pode ser consultado em 
https://extra.globo.com/casos-de-policia/acusado-de-ser-chefe-do-trafico-em-nove-
comunidades-preso-no-jardim-america-11251587.html 
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contempladas com o espaço na ocupação, como foi caso do menino Berê, o 

Jiló e um senhor conhecido como Coroa. Nas palavras de Simone: 

           Não ia ninguém morar lá porque os caras mandou tirar todo 

mundo, e eu que peitei os caras também... Porque tudo tem 

uma hierarquia, lá eles falam que a área é do maluco e então 

eles perguntaram quem deu ordem pra a gente invadir, sendo 

que eu não dei nome de ninguém, foi todo mundo junto, o 

portão abriu e todo mundo entrou. Sendo que lá tem gente que 

não tem onde morar, eu tenho minha casa aqui mas tem gente 

que não tem, como a Ingrid, o Genildo não tinha, o Edson e o 

pai não tinha, a Marrom não tinha. Tinha diversas pessoas que 

não tinha onde morar, como o Berê que morava na rua, o Jiló 

morava na rua, o Coroa morava na rua ali na praça de Caxias. 

Então essa invasão ajudou uma galera, entendeu?   

 

3.3 Reintegração de Posse 

 

        Por volta de um mês após a ocupação definitiva do Instituto Guanabarino, 

o proprietário, que reside em São Paulo, entrou na justiça com o pedido de 

reintegração de posse e foi nesse momento que o Genildo, intermediário da 

pesquisa e morador da ocupação, tomou conhecimento do movimento. Embora 

naquele instante ele ainda não morasse no prédio, imediatamente ele ajudou 

os moradores sobretudo com relação ao processo movido pelo dono do imóvel. 

         Diante dessa situação e da possibilidade da retirada das famílias do imóvel, os 

ocupantes recorreram à defensoria pública, que acompanhava o andamento do 

processo. 

                    Segundo Simone e Genildo, um ano após o início da ocupação, as 

famílias recebiam a ordem de saída do prédio todo dia 23 de cada mês e na 

última tentativa de retirada das famílias do imóvel, em 23 de maio do ano de 

2017, era necessária a presença do oficial de justiça com a intimação, o 

defensor público, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e o 

advogado representante e do proprietário do imóvel. No entanto, nessa última 
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tentativa de reintegração de posse apenas estavam presentes o defensor 

público - que representava as famílias ocupantes - e o advogado do 

proprietário do imóvel, faltando, portanto, a Polícia Militar, a Defesa Civil e o 

Corpo de Bombeiros, pois estes alegaram que o local estava localizado em 

área de risco e por isso não havia segurança para concluir o processo de 

reintegração. 

                      Simone e Genildo acrescentam que o defensor público parecia estar 

atuando contra a causa dos ocupantes e a favor do proprietário, pois no dia 

marcado para a retirada das famílias do imóvel o defensor público ficou 

surpreso por ainda tê-los visto dentro do prédio e que dessa maneira ele 

parecia estar contra a causa que deveria defender, facilitando deste modo a 

retirada das famílias de lá. 

                       Nesse dia 23 de maio de 2017, ocorreu uma troca de tiros entre os 

traficantes do bairro vizinho, em Parada de Lucas, com os traficantes da Favela 

de Vigário Geral e por isso a todo momento passavam na frente do prédio 

ocupado carros, motos e pessoas suspeitas de serem traficantes e com isso o 

defensor público amedrontado saiu do local deixando os ocupantes sem 

representante, então sobraram apenas o oficial de justiça e o advogado do 

proprietário. 

 

O próprio defensor público parecia até representante do dono, 

ele chegou lá falando “Ué, vocês ainda estão ai? Pensei que a 

polícia já tinha até tirado vocês daí”. No caso, ele não trabalhou 

a nosso favor, ele tava trabalhando pra tirar a gente de lá. 

(Simone, Moradora de Vigário Geral) 

                         O defensor público não ia à ocupação e não sabia a real necessidade 

das famílias porém tinha a Dona Vera como informante da situação da 

ocupação. Simone diz que até a data da tentativa de reintegração de posse 

eles tinham alguma informação sobre o andamento do processo, mas após 

esse dia essas informações ficaram restritas à Dona Vera, que é uma senhora 

de aproximadamente 60 anos e que participou do início da ocupação. Poucas 

semanas depois, por não concordar com a maneira como estava sendo 
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organizada a ocupação, Dona Vera deixou o prédio e voltou a morar na antiga 

ocupação situada no mesmo bairro próximo da Praça Catolé do Rocha.   

                          Havia queixas que Dona Vera não passava as informações do 

processo judicial aos moradores da ocupação e por isso eles não sabiam o 

andamento do caso, além disso, o fato de ela não morar mais na ocupação, 

para Simone, dificultava a comunicação entre os envolvidos.  

 

         Segundo Dona Vera, ela saiu do prédio porque houve muita 

desorganização inclusive com uso de drogas por pessoas que não fizeram 

parte da ocupação, fato que não estava na ideia principal do movimento que 

era fazer do imóvel um local apropriado e bom para moradia e criação dos 

filhos e netos. 

         O intermediário dessa pesquisa, Genildo Aureliano diz que no dia da 

reintegração de posse, por meio da ajuda de uma amiga advogada, ele 

conseguiu a cópia do processo judicial com as datas, nomes e documentos das 

crianças e nesse documento havia quase sessenta nomes de pais de família 

que residiam na ocupação, o que contabilizava cerca de 180 pessoas naquele 

dia. Segundo Genildo, esse documento não estava anexado no processo, e 

que isso foi negligenciado pelo defensor público demonstrando mais uma vez 

que ele não estava trabalhando com seriedade pela causa das famílias 

ocupantes. Ao ouvir o relato Simone confirma a informação. 

                         O dia da reintegração de posse foi um dia muito importante para todos 

os moradores da ocupação, dias antes era notório a apreensão dos envolvidos 

pois ao sair dali eles não sabiam onde iriam abrigar suas famílias, além disso 

também havia o medo de represália da polícia e atos de violência. Genildo 

completa que o oficial de justiça tinha a cópia do processo, que embora o papel 

dele era só levar a intimação, ele por ter lido o processo parecia ter se 

sensibilizado com a situação daquelas famílias acabou por ajudá-los. Diante de 

todos os percalços, não houve a reintegração de posse pois faltou os 

representantes do Estado, ou seja, a Polícia Militar, Defesa Civil e o Corpo de 

Bombeiros e deste modo os ocupantes puderam permanecer no imóvel até a 

presente data.  
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4. VIVER EM RISCO: OS DESAFIOS DIÁRIOS NA OCUPAÇÃO 

       

          Passada a tensão da reintegração de posse, os ocupantes tiveram dias 

mais tranquilos com relação a sua estada no prédio mas embora eles 

pudessem continuar ocupando o imóvel isso não significava que o prédio 

estava nas devidas condições de abrigá-los, muito pelo contrário, o prédio tinha 

muitos problemas de estrutura que ameaçava a saúde das famílias que lá 

moravam. As seguintes fotos mostram um pouco da realidade do local e suas 

deficiências:  
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Figura 4: Foto do esgoto a céu aberto no interior do terreno da ocupação. Fonte da autora. 

2017. 

 

                      Além da improvisação de cômodos em cada sala transformada em casa, 

o prédio sofria, e sofre, com problemas de saneamento básico, encanação 

hidráulica e energia elétrica, feitas de forma clandestina oferecendo risco de 

inundação ou curto circuito.  
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Figura 5: Foto tirada nas escadarias do prédio no interior da ocupação, em 2017. Fonte da 

autora.  

Tal situação poderia facilmente causar um desastre grave como ocorreu 

no dia 01 de maio de 2018 em um prédio ocupado por moradores sem-teto na 

cidade de São Paulo. Segundo o jornal online da Folha de São Paulo12, o 

Edifício Wilton Paes de Almeida abrigava 146 famílias, com 372 pessoas sendo 

10% delas estrangeiras. O prédio que tinha 24 andares e ficava no largo do 

Paissandu, pertencia a União e já foi sede da Polícia Federal, após ser cedido 

a Prefeitura de São Paulo o imóvel logo se tornou alvo de inúmeras ocupações 

desde os anos 2000. No dia 18 de maio de 2018 a Folha de São Paulo 

publicou que a principal hipótese para o desastre foi um curto-circuito no 5 

andar do prédio e que com isso houve uma explosão causando um grande 

incêndio e seu desabamento, que segundo dados oficiais da Polícia de São 

Paulo, deixou sete mortos além de centenas de pessoas desabrigadas, dentre 

elas idosos e crianças. Apesar dos dados oficiais, moradores alegam que o 

número de mortos é bem maior. 

           A tragédia da ocupação do Edifício Wilton Paes de Almeida causou 

grande comoção na sociedade brasileira reacendendo a discussão sobre a 

situação precária das ocupações habitacionais nas grandes cidades, o 

problema de déficit habitacional do país e das políticas públicas prol moradia 

oferecidas pelo Estado. Com o incidente diversos estudiosos do assunto e 

representantes de movimentos pró moradia foram procurados pela imprensa 

para falar sobre esse problema que segundo a Accenture, empresa global de 

consultoria de gestão empresarial e governamental, coloca o Brasil em 110° 

lugar no ranking mundial13. 

         Em entrevista ao Jornal da Cultura do dia 02 de maio de 2018 o professor 

de arquitetura e urbanismo da Universidade Mackenzie, Valter Caldana, diz 

que somos todos responsáveis por isso e indiscutivelmente como toda tragédia 

não tem uma só causa e um só culpado, é um conjunto de fatores e nesse 

caso foi uma tragédia gravíssima. 

                                            
12

 Pode ser encontrado em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/incendio-em-

predio-que-desabou-foi-causado-por-curto-circuito-diz-secretario.shtml 
13

 ACCENTURE. Informativo anual. "Crédito Imobiliário: Propostas para torná-lo um efetivo 

instrumento promotor do desenvolvimento econômico e social do País". São Paulo: 9 de 
Novembro de 2007. 
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            Ao ser perguntado pela repórter sobre o que deve ser feito 

emergencialmente e qual a solução para o problema habitacional, o professor 

diz: 

 

         São duas coisas, a emergência de cuidar das pessoas que estão 

ali nas ruas que precisam de abrigo e que precisam ser 

acolhidas e a outra questão que é estrutural. É a política 

pública de habitação e de interesse social que deve ser inteira 

revista sobretudo na sua eficácia. É isso que está faltando. 

(FSP, 06/05/2018) 

 

           Quando perguntado se pode ter outros prédios na mesma situação que 

o Edifício Wilton Paes de Almeida, o professor reforça: 

 

Sim, provavelmente outros prédios ocupados podem estar na 

mesma situação. Esse tipo de tragédia nos permite superá-la 

apontando para caminhos objetivos, caminhos de ação e isso 

implica necessariamente em diálogo entre os entes federativos, 

implica em modificar a tralha burocrática que impede o avanço 

da política de habitação e implica em bons projetos. Ou seja, 

implica em ações propositivas e é isso que nós temos que 

aprender nesse episódio trágico. (FSP, 06/05/2018). 

 

         O professor ainda sugere que o local onde o prédio desabou seja 

transformado em uma praça ou um memorial da política de habitação para que 

essa tragédia não seja esquecida e para que seja um marco da renovação das 

ações das políticas públicas de habitação e interesse social.  

Em entrevista ao programa de televisão da TV Cultura, o líder do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato à presidência da República pelo 

Partido do PSOL, Guilherme Boulos, se manifestou sobre as ocupações 

urbanas e disse: 

 

 

Uma ocupação sempre é resultado de um duplo abandono, do 
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abandono de um prédio, de imóvel, de um terreno e do 

abandono de pessoas, de gente. O que faz uma pessoa ocupar 

um prédio, participar de um movimento social, ocupar um 

terreno vazio e fazer barraco não é a vontade, é a completa 

falta de alternativa. (Roda Viva em 07/05/ 2018) 

  

                        Assim como a questão de ocupar um imóvel vazio por falta de 

alternativa levantada pelo Guilherme Boulos, Léia há um ano atrás em uma das 

entrevistas dadas afirmou que por sempre passar na rua e ver o prédio do 

Instituto Guanabarino vazio ela teve a ideia de entrar para morar. Segundo ela, 

essa iniciativa melhorou sua vida um pouco pois com consegue suprir suas 

necessidades básicas alimentares, já que não tem mais gastos com o aluguel. 

         Léia diz que embora sua família esteja morando na ocupação por quase 

três anos, ela tem consciência que ali não é lugar para se morar e nem para 

criar as crianças, que são muitas, isso justamente pela precariedade do prédio 

e das condições insalubres que o imóvel apresenta.  

 

          Foi assim, eu e meu companheiro, a gente passava por essa rua 

todos os dias porque inclusive minha sogra mora nessa rua. Ai 

a gente via tudo vazio, e a gente morando de aluguel sabe 

como é né, aí surgiu o papo de invadir. Eu cheguei lá embaixo 

na Barrozo e falei que tinha um lugar vazio, então nós se 

reunimos e viemos e invadimos, estamos aqui até hoje e já vai 

fazer três anos que a gente tá aqui. Mas isso aqui não é lugar 

pra ficar, a gente tem fé em Deus que a gente ainda vai sair 

daqui porque isso aqui não é lugar pra criar crianças, inclusive, 

aqui tem muitas crianças... E nós queremos o melhor né? E 

quem está realmente não tinha casa, a gente pagava aluguel 

com muita dificuldade, é uma invasão sim mas a minha vida 

pelo menos melhorou um pouquinho, eu não tenho mais que 

pagar aluguel e o aluguel sabe como é, dorme com a gente na 

cama. Hoje posso comprar uma carninha pra mim comer, 

comer melhor né. (Léia, moradora da ocupação) 

 

          O dia a dia na ocupação era difícil, primeiro que visualmente o prédio 
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causava inquietação, pois o lixo e o esgoto a céu aberto se faziam presentes, e 

mesmo com a iniciativa de algumas moradoras em limpar o corredor e o pátio, 

ainda era insuficiente pelo fato de haver grande movimentação de pessoas no 

local. Nos andares não havia um lugar específico para descartar o lixo, então 

isso era deixado em qualquer lugar facilitando o alcance das crianças e dos 

animais, gatos e cachorros que eram criados por alguns moradores, além da 

proliferação de bichos causadores de doenças como ratos e baratas. 

 

 

 

 

Figura 6: Foto tirada no corredor do 2º andar no prédio da ocupação, em 2017. Fonte da 

autora.  

                     No primeiro ano de ocupação do imóvel, os moradores sofreram com as 

constantes suspensões de fornecimento de energia realizadas pela Light, 

empresa de distribuição de energia elétrica do município do Rio de Janeiro, no 

entanto, com o passar dos anos as intervenções da Light foram diminuindo.  

            Outro problema enfrentado pelos ocupantes era a falta de endereço e 

números de casas formalizadas, o que dificultava o serviço dos Correios e até 

mesmo de citar um endereço nos currículos dos moradores que estavam em 

busca de emprego. Deste modo, os moradores utilizavam endereço de amigos 

vizinhos como única alternativa.  
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                        Há ainda problemas com a encanação interna das casas, que foi feita 

de maneira improvisada e por isso alguns canos passavam no meio do 

corredor podendo causar algum acidente a quem transitava por ali. Também 

foram improvisados varais de roupas, pias e banheiros fora das casas e, em 

uma ocasião ou outra, alguns moradores davam falta de alguma peça de roupa 

que havia sido estendida. Nenhuma casa dispunha de caixa d'água, por isso 

precisavam carregar água em baldes por uma torneira única que ficava no 

térreo do prédio, mas com o passar do tempo alguns moradores improvisaram 

borrachas que levava água até suas casas e isso facilitou o abastecimento, 

esse foi o caso da família de Léia. Neguinho e Ingrid utilizavam uma borracha 

para encher baldes e galões que ficava na pia na frente de suas casas e assim 

cuidavam das necessidades das crianças e dos afazeres domésticos. Esse 

improviso de água foi dividido com seu vizinho Genildo, que em contrapartida 

também os ajudava com o conserto da luz, já que era eletricista. 

No térreo do prédio tinha uma quadra de futebol, ainda com as traves, e logo 

foi utilizada pelos moradores, sobretudo pelas crianças e adolescentes, no 

entanto, algum tempo depois começaram a construção de casas no local da 

quadra fato que a fez desaparecer por completo, a foto a seguir evidencia esse 

processo: 
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Figura 7: Foto tirada no local onde ficava a quadra de futebol, em 2017. Fonte da autora.  

Assim, os moradores da ocupação perderam seu único espaço de lazer. 

No último andar havia um teatro, com palco e muito espaço porém com o 

abandono do imóvel o lugar estava precário e para ser utilizado precisava de 

limpeza e reforma. Genildo que por muito tempo se envolveu com coletivos de 

cultura, ao iniciar sua moradia na ocupação teve a intenção de usar o espaço 

também como meio de fomento a cultura, deste modo ele criou o que chamou 

de “Natividade, ocupação cultural e laboratório de vivência” a fim de 

desenvolver oficinas de malabares, slackline, grafite, skate, desenhos além de 

criar um jardim vertical com a colaboração das crianças e moradores do prédio. 

Ele levou alguns amigos até a ocupação para ajudar a desenvolver a ideia mas 

não houve sucesso, segundo ele, pela desorganização e alguns episódios de 

vandalismo no espaço não foi possível concretizar o projeto.  

 

Foi muito rápido, eles quebraram as coisas e hoje não tem 

mais como fazer isso. Eu tenho fotos do teatro e assim, papo 

de três ou quatro dias quebraram, o telhado sumiu. Tipo, eu 

não tinha tempo pra ficar olhando, e também não tem força, 

isso precisa de dinheiro, pra fazer uma coisinha, pra a gente 

estar aqui precisa de algum dinheiro.(Genildo, morador da 

ocupação). 

 

          Os três andares do prédio estavam totalmente ocupados pelas famílias. 

Lá também havia solteiros, como era o caso do Berê que dividia a casa com o 

Jiló, e também o caso da Danielle que acabou por engravidar de um homem 

casado que morava próximo a ocupação. O drama de Danielle foi exposto na 

introdução desse trabalho e a pós o nascimento do seu filho ela continuou 

morando lá criando a criança com ajuda dos moradores vizinhos.  

4.1 Quem são os ocupantes?       

Com o passar do tempo alguns moradores saiam do prédio e outros 

chegavam e esse foi o caso de Marrom, que embora tenha ajudado a fundar a 

ocupação não pode permanecer nela pois foi presa e eu desconheço o motivo 
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de sua prisão. Léia morava no segundo andar do prédio ao lado da casa de 

sua filha Ingrid e da casa de Genildo. Ela mantinha um relacionamento de anos 

com outra mulher, a Liam, mas terminaram o relacionamento e por isso Liam 

passou um tempo fora da ocupação voltando em seguida se abrigando na casa 

da Marrom. Pouco tempo depois Liam descobriu um câncer, ficou internada 

entre a vida e a morte e sobreviveu. Nessa ocasião Léia deu todo apoio, 

fazendo visitas no hospital, se solidarizando com a família de Liam e fazendo o 

que estava ao seu alcance.  

        Léia não trabalhava, pois pela idade e a baixa escolaridade ficava cada 

vez mais difícil conseguir um emprego, ela ficava cuidando da casa e ajudava 

na criação dos netos, as duas filhas de Ingrid. Muito conhecida no bairro e 

comunicativa, Léia, mulher negra de aproximadamente 50 anos, estava sempre 

cantando sambas e MPB pelos corredores do prédio, sempre dava bons 

conselhos aos jovens que passavam por lá, gostava de fumar cigarro e beber 

cerveja, mas não causava problemas, exceto quando brigava com Liam ou com 

algum dos filhos mas logo se resolviam. Ela era uma mulher experiente, forte, 

de vida dura e em uma conversa disse que cumpriu cinco anos de prisão na 

penitenciária de Bangu e que nessa ocasião teve seus filhos gêmeos, fato que 

marcou tanto sua vida que compôs um samba para o Wanderson, o Neguinho. 

A letra ela recorda até hoje, cantou mas naquele momento não houve registro. 

          Léia não era preconceituosa, era uma mulher inteligente, engraçada e 

sabia conversar sobre todos os assuntos, falava sobre os males do álcool, das 

drogas, violência, sempre de uma maneira pedagógica. Ela não admitia que 

homem algum a mandasse, casou duas vezes, no primeiro casamento teve os 

dois filhos e no segundo não teve nenhum, falava muito bem de seu último 

marido que a assumiu com dois filhos que não era dele, mas os tratavam como 

se fosse. Com alguns anos de casados ele faleceu e desde então Léia nunca 

mais casou com nenhum outro homem. Léia falava com carinho e respeito dos 

os pais, os dois já falecidos, nascidos no Rio de Janeiro assim como ela e seus 

irmãos. Hoje seus únicos filhos têm 31 anos, lhe deram netos e estão casados 

morando na ocupação próximo a ela.  

          Até a minha saída da ocupação em janeiro de 2018 Léia não havia 

reatado o relacionamento com Liam e quando falava de sua relação 

homoafetiva, ela sem qualquer desconforto, dizia que tinha que aproveitar os 



 

46 
 

prazeres que vida lhe proporcionava. 

          Cerca de um ano após a ocupação do prédio, Wanderson, conhecido 

como Neguinho, irmão gêmeo de Ingrid e filho de Léia, começou a frequentar a 

ocupação e em pouco tempo passou a morar lá. Léia dividiu seu espaço com o 

filho e o Neguinho formou sua família passando a morar com Angélica e sua 

filha de aproximadamente seis anos de idade. Neguinho sempre trabalhou, em 

construção civil, como entregador, descarregador de caminhão ou qualquer 

outra coisa que aparecesse. Ele sabia consertar máquinas de lavar, fazer 

trabalhos de hidráulica, de elétrica e outros pequenos serviços. 

          Aos finais de semana, Neguinho gostava de ouvir músicas, cantando e 

dançando com sua esposa, mãe e irmã ele usava os dias de folga para 

consertar algo que precisasse em casa. As músicas que ele mais ouvia era 

brega, pagode e funk, sempre com o volume do rádio muito alto e até tarde da 

noite. Isso incomodava alguns vizinhos mas ele não se importava. 

          Cerca de um ano morando com Angélica, em 15 de março de 2018 

Neguinho se tornou pai de uma menina. 

           Ao lado direito da casa da Léia morava sua filha Ingrid, negra de 31 

anos, que morava junto com o Fabrício e mais duas filhas do primeiro 

casamento, a Francine de sete anos e Rilare de quatro. Ingrid era dona de 

casa e sua rotina era cuidar das filhas e dos afazeres domésticos. Ela era uma 

das poucas pessoas que se preocupava com a limpeza do ambiente que vivia 

e criava os filhos, estava sempre arrumando a casa, lavando roupa, louça, 

limpando o pátio, lavando o corredor e recolhendo o lixo. Ingrid reclamava com 

os demais moradores mas ninguém dava muita importância, uma vez ou outra 

o Genildo ajudava mas quem cuidava mesmo dali era ela. Era comum ouvi-la 

falar alto:  

 

           Isso aqui tá parecendo um chiqueiro, as pessoas não tem                                

higiene, passam pelo lixo, pisam na sujeira mas não tem 

coragem de limpar. Por isso que a gente é mal visto. (Ingrid, 

moradora da ocupação). 
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                       Ingrid levava a maternidade muito a sério e nas brigas de sua mãe com 

seu irmão ela não permitia que Neguinho maltratasse Léia, ela lembrava que 

se ele estava ali era por intermédio da mãe e que seja lá qual for a queixa 

sobre ela, ele lhe devia muito respeito e gratidão. E são esses princípios que 

Ingrid passa para seus filhos. Alguns meses depois Ingrid conseguiu um 

emprego e passou a conciliar o trabalho dentro e fora de casa e com sua renda 

pôde ajudar nas despesas. 

          Fabrício trabalhava todos os dias, saía de casa bem cedo e só retornava 

à noite, por volta de sete ou oito horas. Ao chegar ele sentava na cadeira no 

corredor na frente de sua casa, acendia um cigarro e ao acabar se preparava 

para dia seguinte. Fabrício trabalhava de carteira assinada como entregador 

em uma empresa fornecedora de cestas básicas e com seu salário, ele 

mantinha a sua família com Ingrid e ajudava seu filho de cinco anos que 

morava com a mãe em uma comunidade próxima à Avenida Brasil. Em meados 

do ano de 2017, Fabrício perdeu o filho que foi atropelado por um carro na 

Avenida Brasil ao tentar pegar uma pipa. Esse acontecimento o deixou 

transtornado, mas foi com o apoio da família e dos amigos que ele conseguiu 

superar a dor. Poucos meses antes da perda do filho, Ingrid, sua esposa, deu a 

luz ao Nathan, agora único filho dele. 

         Simone é outra moradora da ocupação, ela que no ano da entrada no 

prédio tinha 37 anos, solteira, mãe de três filhos, sendo eles a Maria Eduarda - 

a Duda de 7 anos - o Pelinha já adolescente e o outro não conheci. A casa de 

Simone fica no primeiro andar do imóvel, do lado direito no final da rampa que 

dá acesso aos demais andares. Ela é ambulante e trabalha vendendo 

refrigerantes e cervejas nas ruas próximas do bairro e, em datas 

comemorativas como o Carnaval, ela vai com seus filhos mais velhos nos 

blocos mais populares do Rio a fim de aumentar suas vendas. Além disso, 

Simone improvisou em sua casa uma barraquinha de doces, onde vende balas, 

refrigerantes e guaraná natural, ajudando deste modo no aumento da renda no 

fim do mês. 

A experiência de Simone em ocupar prédios abandonados na cidade do 

Rio de Janeiro começou no final dos anos 90, quando após cumprir oito anos 

de prisão na penitenciária do Carandiru em São Paulo, ela voltou para o Rio de 

Janeiro e por medo de retornar à Vigário Geral, pois recentemente a favela 
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havia sido invadida por uma facção rival. Por falta de moradia e por não 

conseguir emprego formal, começou a se envolver com as ocupações urbanas 

no Rio. Para sobreviver, Simone começou a trabalhar na rua entregando 

papelzinho de propaganda, porém não ganhava dinheiro suficiente sequer para 

fazer suas refeições. 

              Em março do ano de 2014, Simone participou da ocupação do prédio 

da OI, localizado no bairro do Engenho Novo no subúrbio do Rio. Segundo o 

Jornal G114, essa ocupação abrigou pelo menos 5 mil famílias que, assim como 

Simone, não tinham condições de arcar com custo do aluguel, e por isso 

saíram das favelas onde moravam e foram tentar moradia no prédio vazio.  

Simone também participou da ocupação do prédio na Rua Primeiro de Março 

enfrente ao Ministério da Fazenda, da ocupação dos prédios abandonados nas 

ruas do Lavradio, rua das Marrecas e rua Mem de Sá na Lapa e também em 

abril de 2015, na ocupação do prédio do grupo do empresário mineiro “Eike 

Batista” na Avenida Venezuela 170, Centro do Rio. Por necessidade de 

moradia, Simone participa de ocupações desde de seus 25 anos de idade, 

quando conseguiu a liberdade da prisão em São Paulo. 

            Embora Simone tenha participado de todas essas ocupações, ela 

explica que não tem casas em nenhuma delas e nessa época participava sem 

os filhos pois, por não ter condições de criá-los, esses moravam com sua mãe, 

no entanto ela recebia a visita dos filhos nos finais de semana.  Simone diz que 

sempre que pode vai às ocupações dar apoio e colaborar com sua experiência, 

pois sabe das dificuldades de conseguir emprego com salários que dê para 

pagar aluguel, principalmente em um estados do país com os maiores valores 

de aluguel. 

          Morando na ocupação do Instituto Guanabarino, Simone estava sempre 

trabalhando e quase não era vista lá durante o dia. À noite ela descansava, 

cuidava dos filhos e aproveitava para vender os doces em sua casa. Ela 

gostava de conversar com alguns adolescentes que moravam ou frequentavam 

o prédio, ela não incomodava os outros vizinhos e procurava ser discreta. A 

sua casa foi a primeira a ter encanação e com a preocupação de não deixar os 

canos expostos no meio do imóvel. Apesar de ter uma vida difícil sem muitas 

                                            
14

 Pode ser encontrado em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/predio-invadido-

no-rio-tem-cerca-de-5-mil-familias-no-10-dia-de-ocupacao.html 
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oportunidades e com grandes responsabilidades, principalmente a de criar três 

filhos sozinha sem a ajuda ou apoio do pai, Simone era uma mulher alegre, 

forte, educada, batalhadora e com muito bom senso. Sorria sempre ao me ver 

na ocupação, sempre me tratou com muito respeito e carinho. Ao saber que 

aquela ocupação que ela ajudou a fundar seria tema de uma pesquisa 

acadêmica,  se dispôs de imediato a ajudar. 

            As trajetórias de vida aqui apresentadas serviram para mostrar as 

complexidades e a heterogeneidade das experiências trazidas pelos moradores 

da ocupação. Mais do que saber sobre seus discursos e narrativas sobre o 

espaço ocupado, visei aqui analisar os diferentes itinerários sociais das 

pessoas (Tilly, 2004) que chegaram à ocupação na qualidade de fundadores, 

ou como àqueles que chegaram tempos depois, fugindo dos aluguéis ou das 

ruas, passando a compor a vida comum na antiga escola Instituto 

Guanabarino, agora a mais nova ocupação do Bairro Vigário Geral. 

 

4.2 Os limites da cidadania: os casos da relação entre a ocupação e a 

Clínica da família e o programa minha casa minha vida 

De acordo com o site oficial da Fundação Oswaldo Cruz no Observatório 

de Tecnologia em Informação e Comunicação em Sistemas de Serviços e 

Saúde, o programa lançado em novembro de 2009, a Clínica da Família é um 

modelo de saúde adotado pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil (SMSDC) do Rio de Janeiro que tem como objetivo focar as ações 

na atenção primária, trabalhar a prevenção e a promoção da saúde e realizar 

diagnóstico precoce de doenças. 

Nessa estratégia, o cidadão tem uma equipe de saúde que oferece 

atendimento personalizado. A clínica tem horário de atendimento de segunda a 

sexta-feira de 8 às 20 horas da noite, e aos sábados, das 9 ao meio dia. A 

proposta foi aplicada gradativamente às demais unidades de atenção primária 

da cidade do Rio totalizando o gasto de cerca de R$ 2,35 milhões de 

investimento15. 

                                            
15

 Pode ser consultado em http://www.otics.org.br/estacoes-de-observacao/rio-saude-

presente/news/news/prefeitura-inaugura-primeira-clinica-da-familia-da-cidade 
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         Uma moradora da ocupação, a Sandra, ao se consultar em uma das 

unidades da Clínica da Família, a Joãzinho Trinta, localizada na Rua Anamá, 

s/n em Parada de Lucas, informou sobre a situação da ocupação. Sandra disse 

que lá haviam muitas crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde e, a 

partir disso, os responsáveis da clínica da família agendaram uma visita na 

ocupação e ao constar que aquelas famílias precisavam de apoio na área da 

saúde, passaram a atuar lá dando suporte aos ocupantes e sobretudo as 

crianças. Foi feito o acompanhamento do peso das crianças, feitos serviços 

odontológicos nas pessoas, consultas médicas e todos os outros serviços que 

a clínica da família poderia oferecer. 

                       Entretanto, alguns meses depois a clínica da família não pôde dar 

continuidade ao programa pois por questões burocráticas de delimitação de 

bairros não poderiam mais comparecer no prédio e, se os ocupantes 

precisassem de atendimento teriam que visitar a clínica pessoalmente. Isso 

dificultou o acompanhamento da saúde dos adultos e crianças da ocupação, já 

que o que era precário ficou ainda mais difícil.  

Outro caso ilustrativo das dificuldades dos moradores da ocupação e o 

poder público, mediado pelas políticas sociais de moradia pode ser identificado 

por meio do programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida (MCMV)”, 

que é um programa que possibilita a aquisição da casa própria 

compatibilizando o valor das prestações com a capacidade de pagamento das 

famílias.16 

             De acordo com os dados retirados do Site oficial da Prefeitura do Rio 

de Janeiro, o programa tem como meta a construção de moradias para famílias 

que ganham até R$ 6.500, com prioridade para os que ganham de até R$ 

1.800,00, faixa que concentra 90% do déficit habitacional. 

             A cidade do Rio de Janeiro tem hoje cerca de 80.404 unidades 

habitacionais contratadas junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, 

sendo 35.023 unidades direcionadas a famílias com renda de até R$ 1.800,00, 

incluindo unidades para famílias reassentadas e escolhidas por sorteio.  

            As famílias da ocupação do Instituto Guanabarino tiveram acesso a 

informação desse programada de moradia a partir das orientações fornecidas 

                                            
16

 O programa foi lançado em janeiro do ano de 2009, com recurso do Orçamento Geral da 

União e coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania (RJ), 
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pelos profissionais de saúde da Clínica da Família no ato das visitas realizadas 

no prédio, e deste modo através do CRAS do bairro, puderam realizar suas 

inscrições no programa Minha Casa Minha Vida. 

            Entretanto, alguns ocupantes não puderam se inscrever no programa 

pois não tinham documentos e por isso receberam a isenção para tirá-los para 

logo e em seguida realizar as inscrições e aguardar serem contemplados com 

a tão sonhada casa própria17. 

            Entretanto, percebe-se que, embora o maior programa federal de 

habitação do país tenha realizado o sonho da casa própria de centenas de 

famílias desde a sua implantação em 2009, ele não foi capaz de diminuir o 

déficit habitacional do país, como afirma os estudos realizados pela Fundação 

João Pinheiro que aponta que o déficit habitacional no Brasil subiu de 5,5 

milhões no ano de 2008 para 6,355 milhões até o ano de 2015. Além disso, o 

programa apresenta problemas centrais como as falhas de construção em 

quase 50% das casas construídas como aponta o Levantamento do Ministério 

da Transparência do ano de 2017 e a distâncias dos condomínios do programa 

dos centros das cidades, como comenta Débora Travassos, professora de 

economia da Fundação Armando Alvares Penteado de São Paulo (FAAP) em 

entrevista ao Jornal da Cultura do dia 04 de maio de 2018. 

 

Não adianta construir em um bairro a três horas do Centro 

porque além de não ter acessibilidade, não tem posto de 

saúde, não tem escola, não tem iluminação pública e não tem 

segurança. As pessoas não querem ir pra lá. (Travassos, 

04/05/2018) 

 

           Outros problemas também são apontados no artigo “Entre as 

estatísticas e a cidade: o cadastramento e a produção da demanda social por 

apartamentos, no Programa Minha Casa Minha Vida” de Marcella Carvalho de 

Araújo Silva. Nesse artigo, a autora menciona três principais problemas, são 

                                            
17  O programa Minha Casa Minha Vida é “dividido” por faixas de renda sendo elas: Faixa 1: 

Famílias com renda mensal bruta de até R$ 1,8 mil; Faixa 1,5: Famílias com renda até R$ 
2.350,00. Faixa 2: Famílias com renda entre R$ 2.351,00 e 3,6 mil. Faixa 3: Famílias com 
renda bruta mensal acima de R$ 3,6 mil e até R$ 6,5 mil (Essas podem usar o FGTS). 
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eles: a complexa classificação de área de risco, a dissonância entre situações 

de moradia e renda familiar e o fato de os comércios dos moradores de favelas 

não serem indenizados ou trocados por novos espaços nos condomínios 

populares que são estritamente residenciais. 

                     Pelo exposto, não é possível analisar um processo de ocupação apenas 

levando em conta suas dimensões internas, é preciso buscar dados sobre as 

causas estruturais do déficit de habitação, bem como os limites dos programas 

e políticas voltados para reduzir as desigualdades sociais causadas pela falta 

de acesso à moradia. Por sua vez, uma análise detalhada dos modos de vida e 

das carências básicas ajudam a compreender as lógicas sociais e simbólicas 

dos integrantes das ocupações e seus dilemas para reduzir a precariedade de 

suas condições de vida. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do século XX o Brasil vivenciou um processo de urbanização 

dos mais intensos, havendo grandes mudanças na distribuição demográfica em 

seu território. Dispersa e heterogeneamente distribuída pelo espaço rural, sua 

população passa a confluir para as cidades, sendo esta movimentação 

diretamente associada às transformações na estrutura produtiva, à 

concentração de oportunidades de trabalho e serviços nas cidades, aos 

investimentos predominantemente urbanos, às inovações tecnológicas, entre 

outros. Resulta deste processo um intenso crescimento da população urbana, 

em especial nos espaços metropolitanos no centro sul, havendo fluxos 

migratórios de regiões menos desenvolvidas para outras, tendo a 

industrialização papel fundamental enquanto atividade motriz. 

Como aponta Bonduki, em Origens da Habitação Social no Brasil, 

publicado em 1998, desde os anos 1930 até meados dos anos 1960, a 

produção da habitação social brasileira apresentou uma fase áurea em que a 
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mesma não contava com padronizações, contando com fortes influências do 

movimento moderno, atendendo de forma diversificada às demandas 

organizadas a partir dos diferentes institutos de assistência e previdência. 

Na época a produção mostrava-se concentrada nas metrópoles do 

centro-sul, com ações diminutas nas demais regiões, onde ainda 

predominavam formas arcaicas de relações de trabalho associadas a 

atividades econômicas tradicionais. Sobre os programas de incentivo à 

habitação, Suzana Pasternak destaca em sua obra 100 anos de Política 

Habitacional no Brasil, a criação da Fundação da Casa Popular (FCP) em 

1946, como primeiro órgão de âmbito nacional voltado exclusivamente para a 

provisão, mediante venda, de casas para a população de baixa renda. 

Inicialmente com recursos derivados de impostos associados à redistribuição 

de riqueza, a FCP não conseguiu se firmar, seja pela força dos Institutos ou, 

seja pela resistência ao pagamento dos impostos, explica a autora. 

No entanto, somente a partir dos governos militares, iniciados em 1964, 

a questão da moradia passará a ser tratada como forma centralizada com a 

formação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), para onde convergiriam 

os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), responsável pela formulação, gestão e execução 

da política nacional, contando com as Companhias de Habitação (COHABs) na 

execução de programas para as camadas de baixa renda. Os outros 

segmentos vieram a ser atendidos por cooperativas e mesmo pelo mercado, 

com financiamento junto ao Banco Nacional de Habitação. 

  Ainda segundo Pasternak, alguns aspectos marcaram este período da 

história da política habitacional brasileira, dentre os quais: a situação de 

permanente reestruturação institucional ligada à instabilidade da política 

econômica posterior à fase do milagre brasileiro; a utilização dos recursos para 

financiamento de moradia para grupos sociais diferenciados em termos de 

faixa salarial; peri-urbanização de grandes conjuntos habitacionais induzindo o 

crescimento das cidades; utilização dos recursos para obras de abastecimento, 

saneamento e sistema viário; demora no reconhecimento oficial da favela como 

forma de moradia, adotando-se a remoção e o reassentamento como única 

alternativa. 
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Somente em meados da década de 1970, foram criados programas 

sociais para implantação massiva de infraestrutura urbana, avistando-se 

possíveis investimentos para os setores mais carentes e excluídos. Entretanto, 

em meados da década de 1980, como parte das medidas de um dos planos 

econômicos de controle da inflação, o BNH foi extinto, sendo suas atribuições 

incorporadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) definindo-se novas 

diretrizes para a condução dos programas de habitação. 

A política federal passou a ser conduzida de forma fragmentada, 

mediante a criação de programas alternativos marcados pela descontinuidade 

e pela mudança de endereço institucional alocada em diferentes ministérios.  

Além disso, várias das ações que vinham sendo implementadas foram 

desaceleradas por conta de reduções orçamentárias, o que induziu a 

progressiva retirada dos governos estaduais deste setor com a extinção das 

COHABs, não mais condizentes com os princípios do neoliberalismo que 

passam a predominar nos governos estaduais. 

Se inicia deste modo um processo que segundo Cardoso (2002), em 

Política habitacional: a descentralização perversa, seria marcado pelo repasse 

às municipalidades a responsabilidade da condução das políticas habitacionais 

que ele denomina como a descentralização perversa. 

Portanto, desprovidas de um aparato institucional e de um marco legal 

que regulamentasse a realização de uma política municipal de habitação, 

orientadas por planos diretores que não retratavam a realidade dos conflitos 

que as mesmas tinham que enfrentar, carentes de recursos financeiros 

próprios e sem possibilidades de acesso às linhas de financiamento, coube aos 

municípios passar a enfrentar os desafios no campo da habitação. 

 Do ponto de vista dos marcos legais, para assegurar o direito de 

propriedade e o atendimento a sua função social, a Constituição Federal 

estabelece, também, em seu art. 5º, XXXV, como direito fundamental, o 

princípio da inafastabilidade do poder judiciário com a seguinte redação: “XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a 

direito”. Em consonância com a Constituição Federal, o Código Civil e o 

Estatuto da Cidade, também disciplinam o direito de propriedade e sua função 

social. 
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  Assim, toda pessoa que se encontrar lesada ou ameaçada de seu direito 

de propriedade e toda pessoa que entender que possui direito à propriedade, 

em razão do exercício de posse legítima poderá acionar o Poder Judiciário 

para fazer valer o seu direito. Cabe registrar que o Judiciário analisa cada 

caso considerando o interesse social e os contornos da situação proprietária de 

cada caso concreto. 

Em conclusão, os direitos fundamentais não absolutos. No caso 

concreto, deve haver a valoração do fato diante das normas observando-se 

sempre o devido processo legal e, consequentemente, a ponderação entre o 

interesse social e a situação do proprietário. Contundo, há um reforço social 

envolvendo interpretação jurídica, movimentos por moradia, associações e 

ONG´s que defende a ideia de que uma propriedade abandonada, vazia e 

improdutiva vai de encontro ao desenvolvimento da sociedade civil, visto que a 

inatividade não leva qualquer benefício ou utilidade ao meio em que se vive. 

Esse entendimento se estabelece a partir da interpretação da Função Social da 

Propriedade, que é conceito relativo à própria propriedade privada, ou seja, não 

basta a titularidade do proprietário, esta deve estar de acordo com o dever 

social presente na Constituição.  

 Levando em conta tanto o breve histórico de políticas voltadas para 

habitação no país, bem como os marcos legais constitucionais que versam 

sobre a propriedade privada e ainda a interpretação comum acerca do seu uso 

social, esta pesquisa, por meio de dados empíricos novos e atuais, buscou 

explorar aspectos relativos à difícil experiência concreta de pessoas que lutam 

por moradia na cidade do Rio de Janeiro, tomando como estudo de caso uma 

das recentes ocupações no Bairro do Vigário Geral. Dei destaque tanto para os 

conflitos, as formas culturais, os dilemas da convivência em comum, os códigos 

sociais, morais e os enfrentamentos cotidianos com o poder público e com o 

tráfico de drogas, estas últimas duas formas de autoridade, a primeira na 

legalidade e a segunda na ilegalidade, que se impõem como forças de controle 

e de repressão à comunidade, que vive em situação de fragilidade e de 

extrema pobreza. 

           Como busquei demonstrar, apesar das dificuldades, havia situações em 

que os moradores se juntavam e em forma de mutirão organizavam 

manutenções nas instalações elétricas e nos esgotos, como ocorreu numa 
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ocasião em que os homens da ocupação marcaram um dia pela manhã para 

consertar um esgoto que ficava na entrada da ocupação. Em um sábado, dia 

de folga, eles passaram dois turnos inteiros trabalhando sob sol forte até 

finalizar o serviço. Isso beneficiou tanto os moradores da ocupação quanto os 

moradores do entorno, visto que aquele esgoto exposto poderia causar 

doenças nos habitantes da comunidade.  

            Esse episódio de colaboração coletiva entre os moradores do prédio do 

Instituto Guanabarino foi apenas um dentre muitos que aconteceram durante 

esses primeiros anos de ocupação. Assim como as mulheres se reuniram e 

ajudaram a Danielle, grávida na ocasião, lhe protegendo para que não fosse 

agredida pela esposa do pai de seu filho, além de lhe doarem o enxoval do 

bebê, os homens também se reuniram para consertar os problemas graves que 

havia no imóvel, os esgotos e os emaranhados de fios de energia elétrica, 

dentre outras necessidades estruturais. Isso demonstra que mesmo com todas 

as dificuldades, como falta de liderança ou mesmo as diferenças de 

pensamentos entre eles, além da precariedade material extrema, não impedem 

a comunhão coletiva; ao contrário, percebi que há interesse na melhoria das 

condições do prédio e que pouco a pouco, mesmo sem qualquer apoio legal ou 

monetário, eles próprios vão criando consciência de que somente com o 

trabalho em conjunto pode-se chegar ao bem-estar na ocupação em que todos 

são protagonistas. 
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