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RESUMO 

Neste trabalho, foi nosso objetivo compreender como as questões que atravessam o lugar 

vivido afetam a vida das crianças e como estas percebem, agem e se posicionam diante das 

transformações ocorridas, tanto em suas organizações espaciais quanto em suas elaborações 

simbólicas. Elegemos pesquisar as crianças moradoras da favela Margem da Linha porque 

elas estão sendo afetadas, direta ou indiretamente, pelo Programa Habitacional Morar Feliz, 

onde famílias estão sendo removidas para espaços distantes da cidade. Além disso, também 

tínhamos como proposta construir espaços em que as crianças pudessem participar, falar sobre 

os problemas que as afetam, se posicionar de forma igual frente aos diferentes e construir 

coletivamente estratégias de mudança. Para tanto, foram realizadas oficinas com atividades 

lúdicas e entrevistas semi-estruturadas com 15 crianças, de ambos os sexos, com idade entre 4 

e 12 anos, moradoras da comunidade Margem da Linha e também com aquelas que foram 

removidas para os conjuntos habitacionais. A análise dos dados foi constituída a partir de três 

eixos temáticos, sendo eles: “Entre o pertencimento e a exclusão: favela e cidade, que mundos 

são esses?”; “E o amanhã, a quem pertence? A violência que assombra as crianças.”; e “Se 

essa comunidade fosse minha: o lugar ideal para se viver.” Com a pesquisa, percebemos que 

as crianças, em sua maioria, consideram que o Programa Morar Feliz trouxe muitos impactos 

negativos para suas vidas, considerando, como principal, o rompimento de vínculos e 

afastamento das pessoas que elas amam e gostariam de ter por perto. Notamos que as crianças 

consideram importante a construção de espaços em que elas possam opinar sobre os assuntos 

que as atravessam, especialmente, sobre aqueles que geram sofrimento, participar e propor 

estratégias de transformação social. 

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Favela; Participação Infantil; Políticas Públicas; Programa 

Morar Feliz. 
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1. Introdução 

 

“Pra hoje: Permita-se transformar, se desconstruir, se reconstruir. Permita-se! 

Entenda que todo momento é uma possibilidade de mudança.” 

(Marcello Gugu) 

 

Caso as experiências vividas, os vínculos construídos, as afetações, as implicações e as 

aprendizagens ao menos pudessem definir-se em palavras, encontrariam na citação acima o 

verdadeiro sentido do decorrer desses cinco anos de graduação. Ao ingressar no curso de 

Psicologia na Universidade Federal Fluminense, a sensação inicial foi de estar dando o 

primeiro passo em busca do meu maior sonho, porém, mal sabia eu que essa construção 

estaria muito além do que um dia desejei para mim. Talvez, a psicologia seja realmente isso, 

ir sempre além: do instituído, do óbvio, do naturalizado. É desvendar caminhos e chegar a 

lugares até então desconhecidos! É ouvir o silêncio daqueles que gritam! É desconstruir-se 

para conhecer o outro, e retorna-se para si de uma forma muito mais bela e rica. 

Esse caminho, resolvi trilhar permitindo-me a cada dia atirar-me ao novo. Confesso 

que encontrei em mim outra pessoa, no momento em que consegui identificar o que me movia 

e que talvez, tenha me trazido e me mantido firme até aqui, o desejo de dar voz àqueles 

sujeitos que passam despercebidos pela cidade, que tem seus direitos violados e tornaram-se 

invisíveis frente à desumanização do contexto atual.  

Infelizmente, não foi uma tarefa fácil, afinal, vivemos em uma sociedade 

massacradora: Cale-se o pobre! Cala-se o negro! Cala-se o homossexual! Calem-se todos os 

‘desviantes’ das normas ditadas! Eis a questão: como escolher um único público frente a 

tantos ‘cale-se’? 

A dúvida resultou em muitas inquietações e, realmente, a escolha foi uma tarefa árdua, 

especialmente, por defrontar-me com um modelo social tão opressor de vidas. Mas, nesse 

instante, recordei-me da única certeza que não foi desconstruída durante esses anos: a minha 

paixão em pensar a infância e a realização ao trabalhar com as crianças. Particularmente, 

enxergo nelas tamanha sensibilidade e entrega para com o mundo a sua volta, fazendo com 

que a pouca idade não delimite as experiências de vida: intensas e rodeadas de afetações, 

resgatando, o que para mim, perdeu-se no ‘mundo adulto’. 

Após a escolha do grupo, buscamos compreender esse ‘cale-se’ voltado para as 

crianças. Talvez, naturalizados na ideia de uma sociedade que “garante e protege” os direitos 
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das mesmas, não tenhamos tomado dimensão de algumas problemáticas interligadas a não 

percepção e valorização desse público enquanto sujeitos ativos na sociedade. Surgem algumas 

indagações: Quais são efeitos surtidos em políticas públicas que ‘fazem’ para as crianças e 

não com as crianças? Quais os impactos dessas decisões impostas por terceiros sobre suas 

vidas e na sua constituição enquanto sujeitos? Vamos escutar e empoderar aqueles que vivem 

a infância e precisam falar sobre ela. 

De forma complementar a temática escolhida para desenvolver o presente trabalho, 

ingressei no projeto “Construção de espaços de escuta e participação de crianças e 

adolescentes: uma parceria com o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Campos dos Goytacazes”, coordenado pela professora Beatriz Corsino 

Pérez.No grupo, refletimos como as crianças e os jovens podem participar de forma ativa e 

crítica nos espaços onde moram, estudam, frequentam, bem como, contribuir na construção da 

cidade. A autora Castro (2001b), traz à luz, em suas discussões, a importância da participação 

infanto-juvenil nas diversas instâncias sociais. 

 Segundo a autora, tanto a criança e quanto o adolescente participam de forma direta de 

produção e reprodução da cultura por meio do seu agir, sua forma de interferir no mundo, 

assim como o adulto. Eles afetam e são afetados, são construídos e construtores do mundo 

social. Contudo, sua subjetividade vai sendo tecida a partir dessas ações, que elaboram e 

recriam o mundo ao seu redor. Nossos estudos seguiram em conformidade com a concepção 

da autora citada no intuito de ouvir a voz e a participação desse público, desconstruindo 

imagens cristalizadas sobre a criança, que consequentemente, reduzem a experiência da 

infância.  

Creio que o público alvo, composto por um grupo de crianças e adolescentes, foi o 

grande diferencial, tanto para nós quanto para eles. Construímos nossa trajetória de pesquisa 

juntamente com crianças e adolescentes pobres, portadores de algum tipo de deficiência, da 

zona rural, participantes de projetos sociais e moradores de favelas. Sujeitos totalmente a 

margem do que a sociedade enxerga e acolhe, por esse fator, insiste em impor o ‘cale-se’. O 

último grupo, constituído de crianças moradoras de favela, foi o que mais me sensibilizou, 

especialmente, a partir da fala do Daniel1, um menino de 12 anos, morador da favela Margem 

da Linha: 

                                                             
1 Os nomes utilizados nesse trabalho são fictícios. 
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“Eu queria decidir sobre poder continuar morando na Margem da Linha, eu gosto. 

Mas, tem o programa Morar Feliz, que vem tirando muitas pessoas de lá sem que 

elaqueira(sic)muitas das vezes. Acho que seria importante decidirmos sobre isso2.” 

 

A fala descrita acima, faz referência a uma atividade desenvolvida no projeto e a 

pergunta referia-se às situações do dia-a-dia em que eles gostariam de expor suas opiniões, e, 

quando elas não são permitidas ou solicitadas, quais espaços poderiam oferecer alguma 

abertura para expô-las. O menino então trouxe para a cena, uma grande problemática vivida 

atualmente pela favela Margem da Linha, na cidade de Campos dos Goytacazes, oriunda do 

Programa Habitacional Morar Feliz.  

Em seu trabalho, Dutra (2015) ressalta que, na perspectiva daqueles que pensaram 

sobre o programa, este surge enquanto uma alternativa de progresso de vida, onde as famílias 

que moram em áreas de risco são removidas para outros espaços da cidade, atendendo ainda, 

as famílias beneficiadas pelo Aluguel Social da prefeitura e em situação de vulnerabilidade 

social, garantindo a essa parte da população o pleno exercício dos seus direitos e cidadania. 

No entanto, fazendo uma releitura desse programa nos perguntamos, assim como o 

menino, “melhorias para quem?” Por que pensar sobre a necessidade do outro é mais viável 

do que pensar junto com esse outro? É realmente desejo do morador, nesse caso, as crianças, 

saírem da comunidade onde moram? Como as crianças vivenciam e internalizam esse 

processo? O que poderia ser diferente? 

Tal colocação, trazida pelo menino, sobre a importância de se pensar não apenas o 

Programa Morar Feliz, mas quaisquer outras políticas públicas que influenciam diretamente a 

vida do grupo para quais são destinadas, enfatizando especialmente a relevância de ouvir o 

que as crianças pensam a respeito, despertou meu interesse. É esse mundo, a favela, que eu 

quis desvendar.  

Foi com as crianças que eu desejei construir e desenvolver um trabalho que tivesse 

significado na vida delas e, ao mesmo tempo, servisse como um instrumento capaz de 

amenizar o sofrimento do dia-a-dia. É dar voz! É dar vez! É reconhecer a importância do 

sujeito! Ao lado do desejo do menino em ser ouvido, servindo de porta-voz para tantas outras 

crianças, me posicionei e percebi a necessidade de sair do comodismo presente no meu 

mundo de facilidades e privilégios. Coloquei-me no lado contrário da cidade, onde vivem 

tantas crianças em condições precárias, tendo a todo tempo seus direitos violados, suas vozes 

                                                             
2 Dados da entrevista. Pesquisa de Campo realizada na Margem da Linha (2016), Campos dos Goytacazes – RJ. 
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caladas e suas vidas esquecidas. Foi o lado invisível que eu quis enxergar, o lado que se 

encontra à “Margem da Linha” da sociedade. 

Consideramos importante trazer ao debate a forma como as crianças pensam as 

políticas públicas, com ênfase na Política Habitacional, pois a construção de espaços de falas 

e escutas relacionados a tal assunto não tem sido simples, apesar de sua importância. Vivemos 

em uma sociedade carimbada pela desigualdade e por privilégios voltados para apenas alguns, 

em que as disputas entre os interesses capitais, a precariedade da democracia e de uma cultura 

que acaba por dificultar a consolidação dos espaços de diálogos, trocas e negociações 

políticas que afetam diretamente a vida de todos nós. 

Pensando a lógica do Programa Morar Feliz, podemos perceber que o erro vem sendo 

repetido. As construções dos conjuntos habitacionais são realizadas em pontos longe dos 

centros urbanos, em localizações segregadas, tanto espacialmente quanto socialmente, 

geralmente marcadas pela ausência dos serviços públicos, repercutindo na desigualdade e 

exclusão da população mais pobre. Por sua vez, tal problemática desencadeia uma série de 

outros impactos na vida dessa população.  

Nesse sentindo, consideramos importante pensar como essas mudanças ocasionadas 

pelo Programa Morar Feliz, vem afetando a vida das crianças, tanto no que diz respeito à nova 

organização espacial quanto à elaboração simbólica desses processos, como por exemplo, o 

rompimento de vínculos, o sentimento de pertencimento, a ideia de exclusão, dentre outros 

impactos. Salientamos que a criança fala a partir de um lugar social que, assim como qualquer 

outro grupo etário, é permeado por afetações, sentimentos, desejos e receios, contudo, 

precisamos ouvi-las e considerá-las nos assuntos que as afetam enquanto sujeitos. 

Dialogando com a problemática suscitada, o presente trabalho tem por objetivo: 

compreender como as questões que atravessam o espaço vivido das crianças afetam suas vidas 

e constituem sua subjetividade; entender o que pensam as crianças sobre o Programa Morar 

Feliz, e de que forma as mudanças implementadas afetaram suas vidas; promover a 

participação das crianças na construção de estratégias para melhorar sua comunidade. 

Para alcançarmos os objetivos propostos, contamos com uma revisão bibliográfica que 

dialogasse com a temática, além das idas a campo, na comunidade Margem da Linha. Compôs 

o grupo, 15 crianças com idades entre 4 e 12 anos, de ambos os sexos, todas moradoras da 

Margem da Linha e algumas que foram removidas pelo Programa Morar Feliz. As visitas 

aconteceram semanalmente, na instituição Centro Juvenil São Pedro, localizada na 
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comunidade, totalizando 5 encontros de aproximadamente 2 horas. Realizamos oficinas 

lúdicas e entrevistas semiestruturadas, no intuito de promover, através da brincadeira, um 

espaço de participação e escuta das crianças, bem como, dos problemas que as afetam e as 

possíveis estratégias de mudanças.  

Abordamos os eixos norteadores da problemática em questão em três capítulos. No 

primeiro capítulo “Entre a infância e as infâncias: possibilidades plurais de ser”, discorremos 

sobre a infância e as principais mudanças relacionadas a esse conceito na sociedade atual. 

Dialogando com a autora Castro (2002), compreendemos que falar de infância é falar de 

sentidos, construções humanas interligadas às práticas discursivas nas instâncias sociais, 

linguísticas, culturais, políticas e econômicas fundamentadas em um processo relacional, que 

é mutável e varia de acordo com cada época, e não de conceitos universais. Esta distinção 

acaba entrando em contraste com muitas concepções anteriores sobre a infância, enquanto 

conceito único e independente do momento histórico e do lugar de onde se fala. A infância 

não ganha sentido a partir de uma generalização, mas através daquele que a vive, dentro de 

suas singularidades.  

Em seguida, trouxemos para a discussão o que circunda a infância pobre no Brasil, 

articulando tal ponto com a Doutrina da Situação Irregular, século XIX, em que as crianças 

pobres eram afastadas da sociedade através da medida de internação, cujo discurso consistia 

em erradicar danos possíveis causados pela pobreza, por exemplo, a criminalidade, para 

assim, conversar com o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) em que a 

criança é vista como um sujeito de direitos, direitos esses, que devem ser garantidos e 

assegurados por todos. Finalizamos o primeiro capítulo, refletindo sobre a temática infância 

na favela, uma forma diferente de ser criança, pautada em valores, crenças, culturas que 

moldam a constituição subjetiva desses sujeitos.  

No segundo capítulo, “Universosparalelos: o que há por trás da linha férrea?”, 

destacamos o processo crescente de urbanização em Campos dos Goytacazes – RJ. Com a 

crise da agroindústria e a mudança da concepção do cenário urbano, agora segregado, dá-se 

“espaço” para o aparecimento das primeiras favelas. Focamos nossa discussão na favela 

Margem da Linha e na grande problemática vivenciada atualmente, com a instituição do 

Programa Morar Feliz. Relevamos, nessa seção, a importância do espaço vivido na construção 

da subjetividade das crianças e o quanto o Programa Morar Feliz pode influenciar 

negativamente nesse processo, pois ele retira das mesmas não apenas uma casa, mas um lar, 

os vínculos físicos e afetivos, histórias, uma vida.  
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No terceiro capítulo, apresentamos a análise das oficinas e das entrevistas realizadas 

com as crianças, que foi dividida em três partes, sendo a primeira “Entre o pertencimento e a 

exclusão: favela e cidade, que mundos são esses?”, a segunda “E o amanhã, a quem pertence? 

A violência que assombra as crianças”, e a terceira parte “Se essa comunidade fosse minha: O 

lugar ideal para se viver”. 

Na primeira seção, refletimos sobre as tensões existentes entre os espaços favela e 

cidade, a primeira enquanto um lugar que acolhe e a segunda enquanto um espaço que exclui, 

não reúne e nem atende o interesse de todos, ocasionando contradições e desigualdades entre 

os atores sociais. Na segunda seção, trouxemos à luz a maior queixa das crianças em relação 

ao lugar onde vivem, a vulnerabilidade frente à crescente violência e o descaso do Poder 

Público. Por fim, abordamos o lugar ideal para se viver, que no desejo das crianças, 

continuaria sendo a Margem da Linha, no entanto, a partir de algumas estratégias de 

mudanças propostas por elas mesmas. 

Na articulação dos três capítulos, somando as nossas experiências práticas com as 

crianças Moradoras da Margem da Linha e as removidas pelo Programa Morar Feliz, 

surgiram algumas questões: o quanto a lógica higienista da pobreza vem perpetuando até os 

dias atuais por meio de discursos e políticas fantasiados na ideia de proteção? Seria o 

Programa Morar Feliz um instrumento reprodutor da exclusão? É para o bem de quem? 

Vamos ouvir o que as crianças têm a dizer? Assim sendo, em nossas considerações finais, 

buscamos refletir sobre tais questionamentos, a partir dos autores lidos e da experiência 

prática que o presente trabalho nos permitiu acumular. 
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2.Entre a infância e as infâncias: possibilidades plurais de ser 

 

As concepções e os modos de lidar com a infância e a criança, bem como, as suas 

condições de existência, sofreram modificações significativas, em sintonia com as variações 

na estruturação do cenário social de cada época. De forma contrária a anunciada “morte” ou 

“desaparecimento da infância” (POSTMAN, 1999), o que a sociedade contemporânea tem 

apontado é a pluralização dos modos de ser criança e a heterogeneidade da infância. Esta 

perspectiva vem possibilitando outros investimentos e olhares para os novos papéis da criança 

na sociedade, considerando seu protagonismo, empoderamento e sua participação nos 

diversos contextos sociais. 

Nesse sentindo, buscamos discorrer sobre essa outra forma de compreender a infância, 

pautada na criança enquanto um sujeito social que a vivencia. O foco da presente pesquisa 

volta-se para a infância pobre que acontece na favela, entrelaçada à cultura e aos valores que 

significam essa experiência. Em um primeiro momento, faz-se uma passagem do período em 

que a infância e a criança eram vistas como sinônimos e caracterizadas pela incapacidade, 

incompletude e o “vir a ser” no mundo, até o momento em que ambos os conceitos foram 

vistos dentro de suas particularidades, sendo criança o sujeito de menos idade e a infância as 

formas plurais de ser criança em um mundo com práticas socioculturais diversificadas. A 

questão da participação infantil nas instâncias sociais é também considerada aqui, visto que 

tal questão apresentou grande ascensão nos últimos anos, assim, ressaltamos a importância de 

dar voz às crianças e considerá-las para a plena efetivação dos seus direitos. 

A infância pobre no Brasil vem sendo objeto de discussão desde o final do século 

XIX, devido a repercussão da chamada Doutrina da Situação Irregular, caracterizada pelo 

controle social, onde as crianças pobres eram internadas com o intuito de afastá-las da 

sociedade, para assim, diminuir as chances de aproximação da criminalidade a qual essa 

classe estava propensa.Na contramão de tal doutrina, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990) considera a criança e o adolescente como sujeito que possui direitos, 

independente da classe socioeconômica ocupada.De maneira mais específica, discorremos 

sobre a infância na favela, lugar onde acontecem outras vivências de infância, alicerçadas em 

práticas culturais, sociais e econômicas próprias desse espaço. Tais modos de vida tecem 

subjetividades em conjunto com suas ações que reelaboram e recriam o mundo ao seu redor.  
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2.1 Infância(s): Infinitos Universos a Desvendar 

 

“Uma infância são ânsias. Uma infância não preenche espaço algum, nela não cabe, 

ela se espalha no que eu sou até hoje, no que vou ser sempre.” 

(As Mulheres de Tijucopapo - Marilene Felinto) 

 

Para refletirmos acerca da(s) infância(s) é imprescindível considerar algumas 

concepções básicas quepermeiam acontextualização desse conceito. Pensando 

etimologicamente, a palavra in-fans, com origem do latim, se refere àqueles que não falam, 

que não possuem capacidade para falar. Dialogando com essa ideia, tomando por base o 

dicionário Aurélio, de Língua Portuguesa, percebemos a infância enquanto um período de 

crescimento do ser humano, adjetivado ao sujeito pueril, ingênuo e tolo.  

Com um olhar não tão distante o Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI nº 8.069, 

de 13/07/1990) caracteriza por criança todas aquelas pessoas que possuem até 12 anos 

incompletos, vulneráveis frente às questões que as afetam e precisam de alguém que lhe 

assegure o que é “melhor” para si. Portanto, nesses referenciais, chamamos a atenção para a 

infância enquanto um período transitório que remete a uma ideia clara de despotencialização, 

cujo conceito totalizante e unificador – um grupo de pessoas que vivenciam a mesma etapa, 

ou seja, da mesma forma – acaba restringindo a experiência e singularidade de quem a vive e 

os formatos como vivem. 

Durante muitos anos, a infância foi vista somente como um período transitório para a 

vida adulta, difundindo a percepção de que a criança não estava suficientemente amadurecida, 

considerava-se a infância como um momento de preparação voltada para o futuro. Assim, a 

partir de tal conceito construído historicamente, nos últimos séculos, observa-se a contínua 

exclusão da criança das esferas sociais, de convívio e até mesmo da participação na vida 

comunitária e política do meio no qual está inserida. Existe então um afastamento do mundo 

da infância em relação ao mundo dos adultos, reservando para o primeiro, um confinamento 

social dependente e controlado pelas autoridades, edificando entendimentos de que as 

crianças são naturalmente inaptas e, assim, são privadas dos seus direitos, em especial à 

participação na vida comunitária (SARMENTO, FERNANDES & TOMÁS, 2007). 

Segundo Sarmento et, al. (2007), ao esboçar um panorama sobre as representações 

construídas historicamente tanto da infância, quanto das crianças, tais imagens se anunciam 

pelo viés da negatividade, considerada a idade da não-razão.  
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“[...] as distintas representações da infância se caracterizam especialmente pelos 

traços de negatividade. A criança é considerada como o não adulto e este olhar 

adultocêntrico sobre a infância registra especialmente a ausência, a incompletude ou 

a negação das características de um ser humano “completo”. (SARMENTO et al, 

2007, p. 33). 

 

 

Seguindo em sua argumentação, percebemos que as crianças foram pensadas e 

reguladas através de um conjunto de prescrições que negam suas capacidades e sua 

autonomia. Bujes (2000, p. 28) em consonância com essa concepção, diz que inseridas em 

processos de controle e regulamentação, “as crianças tornavam-se apenas corpos e mentes 

objeto da ciência, proliferando o conhecimento e discursos de terceiros sobre as mesmas”. 

Contudo, instaurou-se por longos anos a diferenciação existente entre a criança e o adulto. O 

adulto era aquele que detinha o poder: da fala, da decisão, da construção de políticas e da 

participação na esfera pública. Para a criança, cabia a função de estudar e se preparar para o 

futuro.   

Nesse sentido, a infância, por longos anos, foi concebida como um período do “não-

falante”, portadora de um discurso irracional e inarticulado sendo capturada e colonizada 

pelos seus “porta-vozes”: aqueles que legitimados pelo saber e uma posição de autoridade, 

poderia falar por ela. Na psicologia do desenvolvimento, tal concepção foi reforçada, no 

discurso das etapas evolutivas, resultando na infância enquanto um momento de preparação – 

vir a ser – localizando o seu lugar restrito ao espaço privado – da casa e da família – privando-

os dos espaços públicos e, por consequência, da participação social (CASTRO, 1998).  

O discurso de infância construído até aqui, nos fez acreditar que havia uma infância 

ideal e universal, pelo fato do seu aprisionamento a diferentes saberes disciplinares, 

caracterizando a crianças, suas necessidades, estabelecendo etapas do desenvolvimento e 

produzindo “verdades inquestionáveis” (SANTOS, 2009). 

Desse modo, temos por objetivo aqui afastar-nos dessa ideia que perdurou por muitos 

anos, estando ainda cristalizada em discursos e práticas atuais. Nosso intuito é trazer à cena a 

infância, não enquanto um fenômeno natural, mas como uma construção social, que depende 

do contexto no qual está inserida. Sendo assim, as definições sobre a infância encontram-se 

em constante movimento e transformação. Podemos, então, considerar que existe uma 

pluralidade de infâncias que se distinguem em cada contexto sociocultural. 

Trazendo para a discussão o sociólogo da infância, Jens Qvortrup (1999 apud DIAS 

2012), que destacou esse período enquanto geração, isto é, uma categoria estrutural que não 

desaparece, sendo independente das crianças. A infância sofre o contínuo movimento de 
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entrada e saída de seus atores, mas permanece enquanto forma social, sendo parte 

indissociável do contexto no qual acontece. Para ele, as crianças são consideradas atores 

sociais que participam de um momento histórico da categoria geracional infância, sendo 

influenciadas tanto pelas questões estruturais advindas da sociedade, como também, pelas 

questões relacionais que estabelecem com o outro. Assim, essa categoria não é imobilizada, 

mas modifica-se devido às questões externas e também internamente, através da interação dos 

seus atores. 

 Essa noção sugere ainda, que as crianças são dotadas de saberes, pois elas são os 

sujeitos que vivem a infância, assim dispõem do saber prático do que é “ser criança” dentro de 

uma sociedade em que estão posicionadas como tal. A infância é parte integrada da sociedade 

e as crianças são seres ativos cuja contribuição social se dá por meio das interações que 

estabelecem com os demais grupos.  

A abordagem estrutural da infância possibilita compreendermos que esta é influenciada 

e caracterizada por instrumentos e dispositivos externos, que, por sua vez, causam impactos 

em sua definição e as relações que estabelecemos com ela, da mesma forma como os outros 

grupos da estrutura social o fazem. Sendo assim, nos desprendemos do reconhecimento da 

infância enquanto um dado de representações universais para elucidar que seu entendimento 

perpassa todo um processo histórico e social constituídos ao longo dos anos, cujas marcas de 

um determinado período irão impactar as suas condições e seus modos de viver a infância 

(DIAS, 2012).  

Uma das principais reflexões trazidas pela abordagem estrutural da infância, segundo 

Dias (2012), diz respeito ao lugar destinado à criança na contemporaneidade, o que torna 

necessário questionar como as transformações que acompanham esse período afetam a vida 

das crianças, em especial quanto a socialização, modos de vida e relações formadas com os 

demais grupos. Segundo Sarmento (2005), uma grande problemática atual da infância é sua 

fundamentação na ideia exclusiva de proteção da criança. Para ele, a partir do momento que o 

foco das medidas voltadas para esse grupo recaiu no excessivo caráter protetor, a participação 

das crianças nas esferas públicas foi tornando-se excludente e restrita aos espaços privados 

destinados à socialização. As crianças acabam sendo retiradas da posição de atores sociais 

para serem meros receptores de medidas protetoras dos adultos, sendo estes são sábios, 

maduros e dotados de razão (SARMENTO & PINTO, 1997).  

Muitos autores visam desmistificar essa função passiva dada as crianças e repensá-las 

enquanto atores sociais, dentre eles podemos destacar Oliveira (2015), que apresenta a 

participação infantil como uma grande modificação nas relações pré-estabelecidas entre os 



18 
 

adultos e as crianças, visto que este último grupo, sempre foi uma categoria excluída 

socialmente. A autora salienta que a etimologia da palavra ‘participação’, vem do latim, 

participatio, que significa ‘tomar parte’, sendo assim, as crianças fazem parte do contexto 

social que estão inseridas, no entanto, ainda possuem pouco direito de tomar parte desse lugar, 

especialmente nos assuntos que as afetam diariamente.  

 

 

“Participação é a capacidade real, efetiva do indivíduo ou de um grupo de tomar 

decisões sobre os assuntos que direta ou indiretamente afetam suas atividades na 

sociedade e especificadamente dentro do ambiente que se encontra” (ALLAN 

DALE, 1999 apud SURIEL, 2006, p. 14) 

 

 

A autora Castro (2001b) também faz referência à temática da participação infantil, 

enfatizando que a criança não é alguém à parte do mundo em que vive e somente recebe 

influências desse. Pelo contrário, a criança participa do processo de produção e reprodução da 

cultura por meio do seu agir, sua forma de estar, assim como os adultos. Sua subjetividade vai 

sendo tecida em conjunto com suas ações que reelaboram e recriam o mundo ao seu redor. A 

criança não é uma folha em branco, pronta para ser preenchida pelas impressões do mundo, 

mas traz consigo um conhecimento marcado pela sua história, por esse fato não deve ser vista 

como mera receptora acrítica e passiva dos acontecimentos.  

 Contudo, apesar da defesa pela emancipação e empoderamento da participação das 

crianças nas esferas públicas, infelizmente a tradição hegemônica da infância ainda 

permanece através dos discursos “sobre a criança” e não “da criança”, por meio de leis, 

medidas que visam “proteger” enquanto forma de “regulamentação” desse público, retirando 

da criança o direito de pensar criticamente e ter suavoz reconhecida.  

 

2.2O de cima sobe e o debaixo desce: a infância pobre no Brasil 

 

“Eu sou apenas alguém, ou até mesmo ninguém. Talvez alguém invisível que a 

admira a distância, sem a menor esperança de um dia tornar-me visível. E você?” 

(Amor Platônico, MC Marcinho) 

Em nosso país, vivenciamos uma significativa desigualdade na distribuição de renda, 

grande parcela da população vive na pobreza, excluída do acesso às condições mínimas de 

dignidade e cidadania. É importante destacar que os reflexos da desigualdade social 

repercutem de forma nítida na maneira como se concebe a infância pobre em nossa sociedade. 
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Algumas medidas instauraram-se como formas de ‘tratar’ a criança pobre, cujos 

principais resultados foram: a judicialização das questões sociais, a crescente 

institucionalização e a criminalização da pobreza. Dentre essas medidas, destacamos a 

Doutrina da Situação Irregular. Essa doutrina se desenvolveu inicialmente nos Estados 

Unidos, nas primeiras décadas do século XX, como resposta a problemática de mistura entre 

presos maiores e presos menores de idade. Em 1899, criou-se nos EUA o primeiro tribunal de 

Menores e, a partir dessa experiência, outras foram introduzidas pela América Latina, mais 

precisamente depois de 20 anos, começando em 1919, todos os países adotaram um novo 

modelo de tutela da infância (MENDEZ, 2005). 

No Brasil, o juizado de menores pioneiro, foi fundado em 1923 e, a partir daí iniciou-se 

a Doutrina da Situação Irregular do menor de idade, reproduzindo o modelo tutelar e 

alicerçado em dois princípios básicos: carência e delinquência, enquanto sinônimos. Nesse 

período, as crianças passaram a receber um olhar “especial”, todavia, iniciou-se outro mal: a 

criminalização da pobreza e a institucionalização desse público (SARAIVA, 2003). 

Mendez (2005) ressalta que havia um princípio norteador para tal doutrina, que nasceu 

e se desenvolveu no ápice da ideologia do positivismo filosófico, em que o principal traço 

cultural era tornar invisíveis os conflitos sociais, ou seja, cada “patologia” que escapa dos 

padrões dominantes era alvo de reclusão.  

Saraiva (2003) elenca algumas ressalvas dessa Doutrina: tanto as crianças, quanto os 

adolescentes são considerados incapazes, assim tornam-se objetos de proteção e tutela do 

sujeito, vistos que, suas vidas são controladas por decisões de terceiros. Além disso, ocorre 

uma visível distinção entre as crianças e adolescentes, das classes ricas, e aqueles que se 

encontram em situação irregular. Este último grupo passou a ser privado do seu direito à 

liberdade, sendo internado no sistema da FEBEM (Fundação Estadual para o Bem-Estar do 

Menor), sem previsão de tempo e preocupação processual. A junção da concepção teórica e 

instauração prática dessa doutrina, segundo Saraiva (2003), marcou o início da pobreza 

enquanto crime e a judicialização das questões, até então sociais, contornadas pelo discurso 

do “direito do menor”: 

 

“Existe uma diferenciação entre criança e menor – crianças para filhos de famílias 

abastada e menor para as crianças de famílias possuidoras de pouco poder aquisitivo 

e moradoras de zonas periféricas, além de possuir forte carga de relação com a 

deliquência. Sendo importante salientar que o termo “menor” deixou de figurar na 

legislação, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo como desdobramento 

a desaprovação de sua utilização pela carga de preconceito que possui.” (MORELLI, 

2010, p. 55) 
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Percebemos que a questão da pobreza foi crucial nesse período para definir o destino da 

criança, primeiramente, de distinção e, posteriormente, de segregação. A associação entre ser 

pobre e se tornar delinquente, marca a lógica do sistema penal, cuja alternativa era o controle 

social. Partindo desse pressuposto, não podemos dizer que a intenção do Estado era realmente 

proteger as crianças pobres, garantindo o pleno exercício e efetivação dos seus direitos. Pelo 

contrário, o direito da criança e do adolescente, nesse período, tido como o direito do menor, 

se alinhava à prevenção da criminologia, no intuito de preservar a sociedade e a população 

que se distanciava da pobreza. 

Em contraponto a essa perspectiva, destacamos a Doutrina de Proteção Integral, que 

teve início em 1959, tendo como desdobramento a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança (1989). No Brasil, foi recepcionada oficialmente após vinte e nove anos, em 1988, a 

partir da Constituição Federal, enfatizando seus artigos 226 e 227 e com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA (1990), em que a criança passou a ser vista a partir do direito em ter 

direitos, além de deveres (SARAIVA, 2003). 

Uma das principais mudanças, pensando a partir da Doutrina de Situação Irregular, 

consiste na defesa de que todas as crianças, independente a classe econômica, devem ter seus 

direitos assegurados por meio da parceria entre Estado, família e sociedade. Piovesan (2003, 

p. 284) destaca que “uma das principais inovações do ECA é aplicar-se a todos os indivíduos 

cuja idade seja inferior a dezoito anos, ao contrário da Doutrina Irregular, que era direcionada 

as crianças pobres.  

 

“Trata-se de um novo modelo, democrático e participativo, no qual a família, 

sociedade e Estado são co-gestores do sistema de garantias que não se restringe à 

infância e juventude pobres, protagonistas da doutrina da situação irregular, mas sim 

a todas as crianças e adolescentes, pobres ou ricos, lesados em seus direitos 

fundamentais de pessoas em desenvolvimento.” (AMIN, 2011, p. 9-10). 

 

Entendemos que o ECA foi um instrumento que proporcionou significativas mudanças e 

reuniu diversos interrogatórios direcionados às políticas sociais voltadas para a infância. 

Todavia, acreditamos que, por meio dele, ainda persiste uma noção coercitiva e 

compensatória no que se refere às crianças pobres, sendo este grupo compreendido como 

carentes e em situação de risco. Tal questão pode ser ilustrada, por exemplo, por meio da 

aplicação de medidas socioeducativas. Quando trazemos o ECA para a prática, podemos 

retomar a divisão histórica entre “menor” e “criança” e perceber a perpetuação dessa divisão. 
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Assim, observamos, de um lado, as crianças que precisam de proteção e, deoutro, 

aquelas que precisam de correção, visto que, o sujeito infrator, ainda hoje, é aquele 

pertencente a um grupo social particular: o pobre, morador de favela. A classe média/alta, ao 

cometer delitos, recebe um olhar especial, tanto na repercussão midiática quanto na aplicação 

de penalidades. Ressaltamos que, mesmo com o ECA, a pobreza ainda aparece como um 

instrumento de criminologia, que desiguala e segrega (CRUZ, et al, 2005). 

Além disso, consideramos que tal documento reforçou, bem como as práticas anteriores, 

uma essência para a infância ditada no conceito de “normalidade”, aquela que usufrui dos 

direitos básicos de educação, saúde, segurança e lazer, em oposição, tudo que escapa a essa 

lógica é considerada um risco. A nossa pretensão não é desqualificar a vulnerabilidade das 

crianças que se encontram a margem dos direitos humanos, porém indagamos que existem 

muitas infâncias onde esses direitos não saem do papel e onde elas ficam? Se existe uma lei 

que não abarca as diferentes infâncias, como falar do ECA enquanto um direito de todos? 

(CRUZ, et al, 2005).   

Entendemos que o ECA, assim como outras medidas legais utilizadas para pensar a 

infância, acaba por desconsiderar as diversas formas de enxergar e viver esse momento, 

totalizando-a enquanto um período universal. Não desconsideramos que o ECA possibilitou 

um olhar diferente para esse grupo, contudo, concordamos com o diz Vianna (2002) quando 

alerta para o conflito existente entre a tradição universalizante dos direitos humanos e a 

singularidade dos sujeitos, em marcos de classe social e referências culturais: a primeira 

constrói políticas, leis, valores e a segunda é invisibilizada. 

 É imprescindível repensar o ECA, seus efeitos na vida das criançase as práticas 

prescritas de infância que esse documento está produzindo. Para isso, é preciso desnaturalizar 

noções totalizantes, ainda predominantes, sobre a infância enquanto uma fase homogênea, é 

preciso ter permanentes questionamentos sobre as lógicas das relações de poder, saber e 

verdade que move a nossa sociedade (CRUZ et al, 2005). 

 

2.3Há Muitos Mundos no Mundo: ainfância na Favela 

 

“Vejo crianças que brincam em seus lugares prediletos na favela. Vejo crianças que 

vão à escola, que correm, sorriem, choram, desejam e temem. Vejo crianças que 

vivem sua realidade. Vejo crianças!” 

(O Lugar da Favela, Juliana, 2009) 
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Na favela, diversas histórias, experiências, tradições culturais se encontram, se 

mesclam e se confrontam no dia-a-dia de seus moradores. A partir desse conjunto de 

vivências, se (re)constrói tanto uma identidade grupal, resultante de uma existência comum, 

quanto uma identidade própria, ocasionada pelas afetações que o lugar físico e simbólico 

desperta. No entanto, apesar da diversidade presente, esse espaço é definido e seus moradores 

são rotulados pela exclusão e pela falta, não tendo recursos suficientes para pertencerem à 

sociedade capitalista de consumo. Além disso, sofrem com oestigma de serem a “população 

marginal”, a “classe perigosa”, o “favelado”, designações nas quais a cidadania se afigura de 

forma imperceptível e marcada pela fragilidade (GOUVÊA, 1993). 

O significante, favelado, presta-se como componente essencial no processo de 

socialização e constituição da criança moradora de favela, dialogando na construção da sua 

subjetividade. É no arranjo de favela que a criança se situa no cenário social, em 

contraposição as demais crianças, que representam o espaço da cidade. A partir do momento 

que se funda tal colocação, a criança passa a não se reconhecer enquanto parte da cidade e, 

consequentemente, cidadã, mas como ocupante de um espaço avesso. É dentro desse inter-

jogo entre as práticas culturais construídas historicamente pelas classes subordinadas em 

conjunto com os padrões socioculturais da sociedade de forma mais vasta, que se tecem, na 

prática cotidiana dos sujeitos dessas instâncias, normas, valores e padrões de condutas que 

corporificam sua exclusão dos direitos que lhes deveriam ser assegurados e efetivados 

(GOUVÊA, 1993). 

Ao basearmos a concepção da infância das camadas populares, sob o olhar da 

Psicologia, logo perceberemos que, por muitos anos essa etapa foi retratada pelas teorias da 

“carência” ou “deficiência cultural” (PATTO, 1983 apud PÉREZ, 2015) que acabavam 

desqualificando as particularidades e experiências de vida desse público.  

Dentro essas teorias, que demarcaram principalmente os anos 1970, as crianças 

moradoras de favelas e periferias são ajuizadas a partir de um leque de valores, crenças, 

normas, hábitos e habilidades das classes dominantes, consideradas indispensáveis para o 

desenvolvimento psicológico saudável e desconsiderando a importância de outros critérios, 

por exemplo, os próprios do seu mundo cultural.  

De maneira geral, pesquisas apontaram que as crianças das camadas populares crescem 

num ambiente familiar e cultural que comprometem o desenvolvimento de suas 

potencialidades. Sendo assim, ser criança na favela é percebido como desvio ou inconexão 

que precisava ser corrigida(PATTO, 1983 apud PÉREZ, 2015). A Psicologia reafirmou, 

muitas vezes, visões preconceituosas sobre as crianças, pautadas no que elas “não sabem”, 
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“não conhecem” ou no que elas “deveriam saber e/ou conhecer”, desconsiderando seus 

saberes, suas habilidades, suas práticas culturais e vivências (PÉREZ, 2015). 

Tal rotulação desdobra-se no processo de socialização e construção subjetiva das 

crianças que, por diversas vezes, introjetam uma autoimagem desqualificada de si, dos pares e 

do mundo. É evidente que essa concepção negativa relacionada à criança moradora de favela 

para consigo mesma não é unívoca. A identidade de favelado ora é negativa, ora atribui-se 

uma positividade. É corriqueiro observarmos que essas crianças conferem a si maior 

autonomia, esperteza e independência incorporadas nas frequentes falas de “saber se virar”, 

de forma contrária, a infantilização comumente das crianças classe médio-alta (GOUVÊA, 

1993). 

Nesse sentido, Castro (2001a), afirma que a Psicologia da Infância teria por objetivo 

construir “narrativas do presente”, equivalente a compreensões centradas eparciais que façam 

referência a nossa época sem pretexto de abranger uma totalidade ou de criar noções 

universais de infância, que seriam exclusivas a todas as culturas.  

Torna-seimprescindível conhecer as crianças a partir da sua realidade social, da cultura 

da qual fazem parte e como são capazes de produzir e modifica-la, tendo assim, suas 

particularidades, como também, potencialidades. As articulações estabelecidas pelas crianças 

moradoras da favela no local onde vivem, ocasionam o estabelecimento de relações afetivas, 

que tecem sua subjetividade em constantes interações mútuas com o meio. O processo 

socializador e constitutivo do sujeito acontece em parceria com uma multiplicidade de lugares 

e grupos que ocasionam interferências veiculadoras de significados, especialmente na 

infância.  

Assim sendo, falar da criança moradora de favela e do seu cotidiano é perpassar por 

redes de relações familiares, vizinhança, escola que trançam a construção da sua 

subjetividade, de forma concomitante, a criança também atua e transforma esses espaços e 

grupos (GOUVÊA, 1993). As crianças ocupam a favela, assinalando o seu espaço e 

transformando-o em um lugar. Relendo Tuan (1983 apud PÉREZ 2015), espaço e lugar são 

dois conceitos distintos, o primeiro é algo abstrato e indiferenciado, em oposição ao segundo, 

que se constitui rodeado de valores, é o espaço vivido e apropriado pelo sujeito através do 

processo de identificação e ação sobre ele, é no lugar que acontece a vida, fruto de 

lembranças, histórias e afetos. 

No que diz respeito à relação entre infância e favela, Coelho (2007) ressalta que esse 

espaço ganha muitas significações para a criança, é o lugar onde sua vida acontece, onde ela 
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se sente segura, usufrui e se aventura em cada canto, vivenciando o sentimento de liberdade. 

Esta relação acaba propiciando o sentimento de pertencimento da criança em relação ao lugar 

que vive, sentindo-se parte integrante do mesmo. A criança “busca experimentar todo o 

espaço que está ao seu alcance e se identifica nele mediante suas conquistas, descobertas e 

diferentes ações” (COELHO, 2007, p. 178). 

Na favela, outra infância também acontece. Geralmente às crianças não se encontram 

no mundo tecnológico, mas no dos pés descalços, subindo em árvores, brincando nas ruas, 

criando suas formas de diversão. Reúnem-se em grupos para brincar em diversos “cantos” da 

favela, pelas brincadeiras, significam o seu entorno, constrói relações e opiniões, 

possibilitando o despertar do sentimento de pertencimento ao lugar (PERÉZ, 2015). 

A criança se empodera dos elementos culturais, espaciais e físicos em seu entorno e não 

aceita passivamente o que é imposto pelo mundo adulto. O lugar é das relações sociais, da 

apropriação e ressignificação da cultura, onde em suas relações de pares, criam, brincam e 

inventam. No espaço da favela, as brincadeiras vivenciadas e praticadas acabam ganhando 

uma característica exclusiva, o “disponível”. Podemos entender a apropriação por parte delas, 

pois mesmo que os espaços não tenham sido projetados para e com elas, elas são capazes de 

utilizá-los e vivenciá-los de outras maneiras. 

 Leite (2006) dialoga com essa ideia enfatizando que, nem sempre as práticas sociais 

presentes em determinados locais estão em sintonia com os usos esperados para determinados 

fins. Certos usos, sejam de recursos ou espaços, são formas particulares de apropriação, 

especialmente devido à falta de condições e servidos destinados à população mais pobre. 

Assim, elas tendem a interagir com o que existe de disponível independentemente da 

finalidade oficialmente esperada, fazendo “[...] referência sobre o mundo e a cultura em que 

estão inseridas, percebendo o potencial criador e a capacidade de expressão que possuem, 

construindo suas identidades” (BURNIER, 2007, p.24).  

A relação entre o “brincar” e o “disponível” apontada pelos autores acimae a ação das 

crianças sobre essas duas instâncias, revelam outro jeito de ver e ser criança em um espaço 

específico, a favela, que é norteada por uma cultura particular. Quando o mesmo espaço onde 

os carros passam vira lugar de brincadeiras e relações sociais, as ruas, os quintais, árvores e 

terrenos baldios se tornam espaços para brincar, criar e interagir, o chinelo torna-se a 

marcação da barra de futebol, e as pedrinhas transformam-se em brinquedos, conhecemos 

uma forma particular de viver a infância e construir a cultura, rompendo com o conceito 

universalizante e normativo do que seria o modo correto de viver a infância. As apropriações 
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dos espaços pelas crianças são exemplos da reinvenção, fazendo da favela uma obra também 

sua. 

As crianças vivenciam na favela uma infância alicerçada em práticas culturais próprias 

de seus contextos sociais e econômicos. A forma como a criança se apropria do espaço, seja 

por meio da brincadeira ou das relações sociais, serve como suporte para sua constituição 

enquanto sujeito. Ao se apropriarem desse espaço, as crianças conferem novos sentidos a ele, 

(re)inventando outras maneiras de usar a rua, a calçada, o quintal, os terrenos, construindo 

formas diversificadas de ser e estar no mundo, rompendo com a lógica padronizada e criando 

soluções para vivenciar suas experiências.  

Entretanto, é importante lembrarmos o direito que as mesmas possuem em relação à 

garantia de espaços qualificados que estimulem e promovam uma infância digna e com 

condições adequadas para vivê-la. Lugares propícios onde possam continuar brincando, 

criando, ressignificandoo mundo ao seu redor, relacionando-se com seus pares, atuando e 

transformando sua realidade. 

Findamos esse capítulo discorrendo sobre a diversidade relacionada à temática 

infância, nos afastamos da ideia universalizante desse conceito e trazemos à luz suas 

particularidades que são dependentes do contexto histórico e social no qual acontece. 

Pudemos enfatizar a problemática da infância pobre no Brasil e as formas como as leis que 

supostamente “amparam” as crianças podem ser consideradas instrumentos de criminalização 

da pobreza e, consequentemente, segregação dos grupos que pertencem a essa classe social.  

Voltamos nossa atenção para uma infância em especial, aquela que acontece na favela 

e percebemos o quanto a mesma ganha um caráter singular a partir dos valores, da cultura, das 

condições e dos modos de vida dessa população. Destacamos a importância da participação 

infantil nas esferas sociais, principalmente nos assuntos que afetam suas vidas, e as 

constituem enquanto sujeitos.  

No capítulo seguinte, trazemos questões teóricas para a realidade prática, abordamos 

em especifico, o contexto da cidade de Campos dos Goytacazes, mais precisamente a 

comunidade Margem da Linha do Rio, como a favela surgiu nesse cenário urbano, os modos 

de vida e a forma de ser criança nesse espaço, as políticas públicas voltadas para essa área, em 

especial o Programa Habitacional Morar Feliz, e como essas estratégias podem influenciar na 

vida das crianças, a quem é negado o direito de participação, voz e vez. 
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3. Universos paralelos: o que há por trás da linha férrea 

 

Para compreender a configuração do cenário atual da Cidade de Campos dos 

Goytacazes, faz-se imprescindível incluir a dinâmica histórica pela qual a cidade constituiu-

se, enfatizando especialmente o período em que a região campista enfrentou um processo 

acelerado de urbanização, levando ao surgimento das primeiras favelas na cidade. 

O processo de urbanização em Campos dos Goytacazes se deu a partir da crise 

econômica da agroindústria açucareira que refletiu no intenso êxodo urbano, gerando uma 

expansão desordenada devido à falta de planejamento, desemprego e apropriações de espaços 

inadequados para a sobrevivência digna. O efeito é uma composição social urbana 

fragmentada e segregada, tanto espacialmente quanto no tocante às relações, concretizando a 

constituição das primeiras favelas. 

A favela Margem da Linha do Rio que, surgiu no cenário campista em 1968, 

localizada no entorno de uma área atualmente luxuosa e desejada por grandes empresas 

imobiliárias. Para tanto, a favela tornou-se alvo de Políticas Públicas Municipais, 

especialmente de habitação, que visam “atender” as “demandas” desse espaço. Enfatizo o 

programa Morar Feliz que, consiste na construção e distribuição de casas em loteamentos 

populares cedidos pela prefeitura e posteriormente, a realocação das famílias removidas de 

áreas isoladas da cidade. Esse programa político vem desencadeando uma série mudanças que 

afetaram significativamente a vida da população. 

A grande problemática em torno dessa questão é a remoção, que diz respeito à 

moradia, não somente enquanto um espaço físico que abriga e protege, mas também como um 

lugar onde produz subjetividades, se constrói e reconstrói laços e vínculos afetivos, enfim, 

espaço onde acontece vida a cada instante. Como remover histórias? 

 

3.1 O Surgimento das Favelas na Cidade de Campos dos Goytacazes 

 

“Em cada casebre, velhos rugosos e rostos imberbes, procuram, dia a dia, ganhar o 

pão e o chão.” 
(Marcelo Lopes) 
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O contraste existente entre o centro e a periferia é considerado um grande marco nos 

espaços da cidade desde a época pré-industrial até as configurações urbanas mais atuais. O 

centro é considerado a área principal que funciona como um espaço atrativo e privilegiado em 

aspectos econômicos, sociais e políticos. Em contraponto, a periferia, decorrente das suas 

condições e espaços, é definida como área segregada. Contudo, esse distanciamento entre 

centro e periferia não é algo recente e, estende-se para além de uma distância física, 

englobando questões de exclusão, discriminação, privatização e violação dos direitos 

humanos (FARIA, 2005). 

 A palavra favela adquiriu ao longo dos anos uma conotação negativa, perante os 

múltiplos grupos sociais existentes nas cidades, de onde assume um estigma que pesa sobre a 

população que habita esses espaços “fora da cidade”. Desde o início do século XX, as favelas 

vêm sendo consideradas como um ambiente pertencente a outro mundo social e cultural, 

como se fossem “um universo paralelo à cidade” (BRUM, 2011). 

Na primeira metade do século XX, as favelas foram compreendidas como um 

fenômeno passageiro, cujo desarraigamento aconteceria de forma natural a partir do 

desenvolvimento da cidade. No entanto, esse processo considerado inicialmente breve foi 

estendendo-se, as áreas centrais ganhavam significativos investimentos, por outro lado, as 

favelas continuavam sendo vistas como um conjunto de habitações construídas de forma 

irregular, sem planejamento, tanto estético quanto físico, sem água, sem esgoto, sem luz, 

enfim, sem condições mínimas adequadas para a sobrevivência (PÉREZ, 2014). 

A precariedade urbana, resultante da pobreza dos moradores em aliança com a ausência 

do Poder Público, originou as concepções que tornaram a favela o lugar da carência, da falta, 

do vazio a ser preenchido. Em consonância com essa ideia, muitas outras começaram a surgir 

em diferentes âmbitos sociais, constituindo uma identidade discriminatória, tanto do espaço, 

bem como, de seus moradores (ZALUAR E ALUITO,1999). 

No Brasil, com o crescimento urbano, destacando principalmente as grandes 

aglomerações, acentuou-se a segregação socioespacial por meio da fragmentação da cidade 

em territórios estanquizados (PIÑON, 2007 apud MENDES et. al. 2011). De acordo com o 

Levantamento de Informações Territoriais (LIT), a região Sudeste reúne quase a metade dos 

domicílios situados nas comunidades carentes de todo o país, estatística realizada com base no 

Censo Demográfico de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

segundo os dados, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo 

somam 49,8% do total de moradias nestas áreas.  
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O Estado do Rio de Janeiro é caracterizado pelo amplo número de favelas existentes em 

seu território. De acordo com Rodrigues (1991 apud VAZ 1994), as primeiras favelas do 

Brasil surgiram no Rio de Janeiro posteriormente à Guerra de Canudos, no entanto, 

começaram a ser mais “visíveis” no período de industrialização e urbanização. Na década de 

1950 em diante são reconhecidas como um problema social, econômico e espacial. Nesse 

período a cidade passava por uma transformação em sua formatação urbana, apresentando um 

novo espaço marcado pela estratificação de classes sociais. Uma nova perspectiva se 

instaurou e contribuiu para que milhares de pessoas iniciassem a busca e a luta para 

conquistar um espaço, o que refletiu claramente na mudança urbana, contribuindo para o 

surgimento das primeiras favelas no estado do Rio de Janeiro. 

Em consonância com essa realidade, pode-se citar o município de Campos dos 

Goytacazes, localizado na região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, cujo 

desenvolvimento, mudanças na paisagem urbana e aparecimento das primeiras favelas não 

podem ser pensados de maneira desvinculada da região estadual. 

Em Campos dos Goytacazes, as favelas vieram a se compor em áreas periféricas da 

cidade em contraste ao centro urbano, que paralelamente a este processo, observamos um 

importante desenvolvimento. Na cidade de Campos, as favelas, de maneira geral, não são 

locadas em morros como acontece no município do Rio de Janeiro, por exemplo, mas sim 

“[...] situadas às margens da estrada, espremidas entre o asfalto, a linha férrea e as cercas das 

fazendas, acompanhando o contorno das vias” (GUIMARÃES& PÓVOA, 2005). 

De acordo com Póvoa (2002), as favelas na cidade de Campos começaram a surgir na 

década de 40, figurando os primeiros aglomerados: a Vila Tamarindo, o Parque Bela Vista e a 

favela do Ururaí. Tais ocupações começaram a se expandir de forma acentuada nos anos 60 

quando surgiram 15 favelas, número considerado expressivo para uma cidade de pequeno 

porte, se comparada às grandes metrópoles. Um marco importante para o surgimento das 

mesmas diz respeito às dinâmicas socioeconômicas relacionadas à agroindústria açucareira. 

A cidade ocupava uma posição destaque no mercado, sendo considerada a segunda 

maior produtora de açúcar do Brasil, no entanto, a partir dos anos 1920, a produção campista 

começou a sofrer efeitos da concorrência, levando ao fechamento de algumas indústrias e, 

consequentemente, fazendo aumentar o número de pessoas desempregadas. Desta forma, 

muitos trabalhadores deslocaram-se do campo e adjacências rumo à cidade na busca por 

emprego. Contudo, como não encontravam ocupações, muitos contabilizaram mais um 

número na lista de desempregados ou trabalhadores informais (SOUZA, 2010). 
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Neste momento inicia-se em toda região Norte Fluminense, principalmente na cidade 

Campos dos Goytacazes, um processo de alteração do eixo econômico do campo para a 

cidade, concomitantemente com a mudança no modelo social da população, que passa a 

ocupar expressivamente o espaço urbano. A partir desse episódio, bem como, a imigração 

urbana de outros municípios, entre os anos 50, acontece a ocupação periférica de Campos 

onde a população mais pobre começou a ocupar áreas como beira de brejos, de rios e lagoas, 

formando as primeiras favelas. Um fator interessante a ser ressaltado sobre a formação das 

favelas nessa cidade é que muitas delas surgiram em continuidade uma das outras 

(GUIMARÃES & PÓVOA, 2005). 

O intenso fluxo migratório demarcou de forma expressiva entre os anos de 1950 e 2010, 

em que a população total do município duplicou, passando 237.633 para 406.279 habitantes. 

Contudo, houve uma contradição da característica populacional, se no ano de 1950 apenas 

35% dos habitantes campistas residiam na zona urbana, em 2000, 89% da população total 

estava morando na cidade (MOTA, 2012). 

De acordo com o IBGE (2010), o município de Campos dos Goytacazes possui 27 

favelas, com um total de 15.777 moradores. É válido ressaltar que, o número de favelas na 

cidade decaiu, haja vista que, já contabilizou 32 favelas com 16.876 moradores. O principal 

motivo da diminuição desses espaços fundamenta-se nas intervenções de desfavelamento que 

vêm sendo implementadas no município desde à expansão de programas habitacionais 

fornecidos pelo município, como o programa “Morar Feliz’’ que, concedem moradias 

populares e mudança das famílias para outros espaços e, até mesmopara outras cidades. 

Todavia, observa-se que apesar da significativa redução no número de favelas, ocorreu um 

adensamento das ainda existentes (MOTA, 2012). 

São muitas as fronteiras físicas entre a cidade e a favela, porém maior ainda são as 

fronteiras simbólicas que marcam a experiência na cidade de Campos dos Goytacazes. Por 

sua vez, essas fronteiras simbólicas compõem áreas de separação e contato, que marcam e 

individualizam lugares e sujeitos, determinam formas de pertencimento e exclusão, causam 

confrontações, conflitos e estigmas da diversidade. Algumas dessas demarcações são bem 

influentes na perspectiva de um imaginário sobre a cidade, refletindo em significativas 

desigualdades, construídas ao redor de oposições que se amparam na relação entre favela e 

cidade. A favela particulariza o espaço de conflitos que afeta a vida na cidade, evidenciando 

contrastes entre “ordem” e “desordem” (FERNANDES, 2012). 

A construção de uma imagem estereotipada das favelas e de seus moradores contribui 

para um processo histórico de descaso e desamparo para com esses territórios. 
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Semelhantemente, a identidade do morador da favela como alguém de “segunda classe” 

reafirma elementos que consolidaram nas formas de sua criminalização e, principalmente, na 

concepção de que esses grupos são casos perdidos e não têm futuro, por isso, não precisam e 

nem merecem investimentos, senão aqueles direcionados para o seu controle social.  

Esse olhar para com a população moradora de favelas torna-se ainda mais perverso 

quando falamos de crianças e adolescentes cuja imagem está fortemente entrelaçada à 

violência urbana. Os mesmos passaram a representar o medo e ameaça à ordem, segurança e 

bem-estar social. Percebe-se que, ao espaço da favela e a seus moradores ficou destinado à 

ordem do direito ao não direito (FERNANDES, 2012). 

A realidade campista insere-se em uma nova perspectiva, a cidade contemporânea 

passa a fazer parte do movimento contínuo e crescente das favelas, que configura não apenas 

uma ocupação desconcertada dos espaços, mas também, constituem formas particulares 

marcadas pelo forte contraste entre riqueza e pobreza, sujeitos e não-sujeitos, segregação e 

discriminação. A favela passa a compor o cenário urbano, agregando ao mesmo, uma de suas 

principais características, a diversidade. A favela não é vista como parte integrante e 

indissociável da história da cidade, mas como um subproduto de algo que falhou no processo 

de urbanização, ela guarda um percurso histórico que lhe confere uma identidade própria 

(CONTI, 2006). 

O atual contexto da cidade acaba por configurar múltiplas segregações, de um lado 

temos as favelas, localizadas em áreas ambientais sensíveis, beira de rios e lagos, onde parte 

dessa população é realojada para conjuntos habitacionais, em outras áreas periféricas e 

isoladas. Do outro, temos os que se “autosegregam” em apartamentos e condomínios classes 

média/alta na busca de “segurança” (ARRUDA, 2009). Lefebvre (2001 apudARRUDA, 2014, 

p. 20) afirma queessa nova configuração ressalta a problemática de que a segregação espacial 

termina por propiciar a destruição urbana, pois a cidade perde seus “[...] encontros, confrontos 

das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos dos modos de viver”.   

A fragmentação enfraquece os diferentes modos de vida, pois estimula o separatismo e a 

ocultação dos “diferentes”. Aniquila-se a cidade enquanto um lugar de troca, convivência, 

relações, delimitando os espaços e as funções dos atores sociais, distribuídos entre aqueles 

que podem participar da vida urbana em sua plenitude e aqueles com autonomia e direito à 

cidade comprometidos.Reafirma-se assim à distância, física e simbólica, entre os grupos que 

compõem a paisagem urbana.  

Em consonância com essa ideia, podemos citarRolnik (1998 apud ARRUDA, 2009), 

que parte do pressuposto de que o processo de segregação socioespacial resulta de uma 
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distribuição desigual e irregular de serviços e infraestrutura entre os diferentes espaços e 

grupos sociais neles inseridos. Para ilustrar sua concepção, o autor se vale da imagem de uma 

cerca ou barreiras, afirmando que é como se a cidade fosse delimitada por cercas, barreiras 

imaginárias, que estabelecem o lugar de cada coisa e habitante. 

Essa fragmentação espacial resulta no enfraquecimento de modos de vida que, ao 

estimular o separatismo corrompe elementos enriquecedores da cidade enquanto um lugar de 

convivência, isto significa a limitação dos espaços de encontro e convívio onde as diferenças 

se confrontam. Significa ainda, a existência de elementos que proíbem determinados atores 

sociais de participarem de forma ativa e plena da vida urbana, representando prejuízo ao 

exercício da cidadania. Ao delimitar as formas de utilização e apropriação da cidade, 

reafirma-se o distanciamento entre os sujeitos que compõe esse cenário, dificultando, com 

isso, o exercício da democracia, respeito e também contribuindo para o estigmade grupos 

sociais, especialmente àqueles mais pobres que ocupam os espaços denominados favelas 

(ARRUDA, 2009). 

 

3.2 À Margem (...) da Linha: Um Breve Histórico sobre a Favela 

 

“Só quem te conhece por dentro, pode te entender.” 

(Favela – Arlindo Cruz) 

 

A cidade de Campos dos Goytacazes, não se distanciou dessa fragmentação, 

configurando-se espacialmente a partir de um centro histórico, caracterizado principalmente 

por comércios populares, áreas residenciais luxuosas e de alto padrão onde acontecem as 

atividades administrativas e econômicas. Um pouco mais distante, encontra-se as áreas 

residenciais mistas, onde casas de classes médias compõem-se com loteamentos, condomínios 

e casas mais simples. Por fim, localizam-se as favelas, geralmente, as margens do rio Paraíba 

do Sul, das estradas de ferro e rodovias. 

 

 

“Por sua vez, a população pobre ocupou a periferia da cidade enquanto local de 

moradia, o que contribuiu para o seu processo de expansão, ainda que as melhorias 

urbanas, datadas no final do século XIX, não tivessem chegado a essas áreas, sendo 

precárias as condições de vida próximas às lagoas e brejos que não tinham sido 

saneados (PÓVOA, 2002, p.35-36). 
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Dentre as favelas que fazem parte do cenário campista destaca-se a Favela Margem da 

Linha do Rio, objeto desta pesquisa, que origina-se em 1968 (GUIMARÃES& PÓVOA, 

2005), localiza-se às margens da linha férrea, da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), 

lugar onde circulava o trem de carga que fazia transação entre o município de Campos dos 

Goytacazes e o Estado do Rio de Janeiro, atravessando terras da também antiga Usina do 

Queimado. A favela é delimitada pela BR 101 e o Canal Cocamanga (PEREIRA et. al, 2014). 

Na década de 1970 partes da antiga Usina do Queimado eram ocupadas pelas famílias 

proprietárias e por moradores da Vila Operária, existente ao redor da usina. Com a crise da 

atividade da agroindústria açucareira, que ocasionou a demissão e a perda do benefício das 

residências da Usina do Queimado, os trabalhadores juntamente com suas famílias, não 

tiveram alternativa a não ser ocupar a faixa localizada entre o pasto da usina e a linha 

ferroviária. A Margem da Linha passou a receber também moradores que vieram de outras 

cidades do Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais para ficarem mais 

próximos de suas famílias (GOMES, 2003).  

Além do aumento da população urbana provocado pela decadência da agroindústria 

açucareira, Póvoa (2002) ressalta outro acontecimento importante para o surgimento da favela 

Margem da Linha. Segundo o autor: 

 

 

 

“Outro fator que contribui para o aumento e proliferação das favelas em Campos, 

nesse período, foi a enchente do Rio Paraíba nos anos 60, quando muitas famílias 

ficaram no desabrigo passando a ter como moradia a favela”. (PÓVOA, 2002, p 39- 

40). 

 

 

Inicialmente, todo entorno desse espaço era caracterizado apenas por canaviais. 

Todavia, foi a partir do final da década de 90, com a mudança da realidade e da paisagem ao 

redor, que a situação começou se agravar, pois a favela passou a ocupar um espaço 

geograficamente de alto investimento imobiliário. Os bairros localizados nos arredores da 

comunidade começaram a receber empreendimentos imobiliários, no começo com perfil mais 

popular, como por exemplo, o Condomínio Recanto das Palmeiras e, em seguida, 

condomínios residenciais luxuosos, comércios, como supermercados, e recentemente o 

Shopping Boulevard, no ano de 2011 (GOMES, 2003). Por conseguinte, a presença da favela 

Margem da Linha afeta de forma negativa os interesses do Estado e de diversos grupos 

privados em propiciar novas utilidades para o local. 

Os mais variados empreendimentos públicos e, sobretudo, privados tem sido 

construídos nas últimas décadas nessa região, porém esses investimentos são voltados 
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especialmente para o público que possui maior status econômico e social. Assim, torna-se 

nítida a inexistência de atendimento dos interesses ou integração da população da Margem da 

Linha (MOTHÉ, 2011). A valorização da área maximizou problemas que se estendem até os 

dias atuais. O crescimento da cidade entra em contraste com regresso da comunidade, onde, 

em vez desta ser a beneficiada, vem sendo excluída e tendo sua realidade demarcada pela 

precariedade, violação dos direitos e negação ao acesso mínimo de existência.  

Atualmente, considerando o perfil da população habitante na Favela Margem da 

Linha, os dados do Censo 2010 do IBGE apontam que 2.196 pessoas residem nessa 

comunidade abrigados em 571 domicílios. Dentre elas, 1.112 homens e 1.084 mulheres. Vale 

ressaltar que, cerca de 45,30 % da população é constituída por crianças e adolescentes e 

6,01% são idosos. A Margem da Linha possui a maior quantidade de moradores de uma 

favela em Campos – no total, 2.732 moradores – (PESSANHA, 2004 apud MOTHÉ, 2011).  

Destaca-se aqui, o significativo número de crianças e adolescentes moradores na 

favela Margem da Linha, público que de acordo com a Lei, possui, ou pelo menos deveria 

possuir, prioridade na elaboração, execução e participação no atendimento das políticas 

públicas. 

No que diz respeito às condições de vida da população, diversos estudos destacam que 

os serviços públicos como, saúde, educação, moradia, transporte, lazer entre outros, não estão 

sendo distribuídos de maneira satisfatória às necessidades dessa população. Na comunidade 

residem 995 crianças e adolescentes com idade entre 0 e 18 anos, todavia, não há, por 

exemplo, nenhuma escola. Esse público é distribuído em 18 escolas diferentes nas adjacências 

da favela (IBGE, 2010). 

Apesar da expressividade dos recursos financeiros arrecadados pelo município, os 

mesmos não estão resultando em transformações em algumas realidades, reproduzindo assim, 

as desigualdades socioespaciais. Tendo em vista essa problemática, a luta pelos direitos dos 

moradores vem sendo constante nesse espaço, principalmente frente às vulnerabilidades 

socioeconômicas, originadas pela falta de estrutura habitacional, baixa renda e escolaridade.  

O espaço de exclusão ressalta a expressividade das redes de relações constituídas neste 

território, onde os moradores se arranjam, por conta própria, para solucionar suas 

necessidades tendo em vista a precariedade ou, até mesmo, a ausência de políticas públicas. 

Frente às circunstâncias, os moradores encontram maneiras de estabelecer referências e laços 

com a comunidade (MENDES et al, 2014). 

Os governos, com seus planos e projetos municipais, estabelecem e executam 

programas sociais nos quais discursam o que é “melhor’’ para os moradores da comunidade 
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Margem da Linha. Porém, na realidade, essas intenções revelam configurações autoritárias, 

verticalizadas e opressivas. Um exemplo, é o Programa Morar Feliz, que demarca novos 

espaços para construção de casas doadas aos moradores dessa comunidade. Corroborando 

para a relação de poder, dependência e “higienização urbana” (PEREIRA et al., 2014). 

A realidade da comunidade constitui-se por meio de ações que revelam o verdadeiro 

sentido dos poderes em questão, estabelecidos pela lógica do sistema capitalista, revelando a 

quem o sistema tende a privilegiar. A decisão sobre quem fará parte da cidade e será atendido 

pelas políticas públicas, infelizmente, é menos uma questão de direito e mais de capital 

financeiro. O governo, nessa situação, tem se mostrado ao lado do retorno do capital e, 

principalmente, da classe burguesa (PEREIRA et al., 2014). 

Analisando esses fenômenos que assombram a Margem da Linha, especialmente no 

que diz respeito às políticas públicas que (não) atendem à comunidade, percebe-se que, por 

muitos anos a população viveu em situação marginal e precária, sem condições dignas de 

sobrevivência e acesso adequado aos serviços básicos e infraestrutura urbana.  

Passados os anos, com o desenvolvimento e crescimento da cidade, essa realidade 

poderia reverter-se de forma positiva, pois com a chegada de grandes investimentos, a área 

poderia ser mais valorizada, novos empregos surgiriam no entorno e a população poderia 

desfrutar de uma vida mais digna. Todavia, a proposta do Município de Campos dos 

Goytacazes segue no caminho contrário, visando removê-los, marginalizando outra vez a 

população que seria levada para as margens da BR-101, na localidade de Ururaí.  

     A comunidade novamente é deixada à margem ou 

escondida entre os muros de luxuosos condomínios, reforçando a exclusão daqueles que 

escapam ao modelo referencial de capital, com o intuito de “limpar” e “melhorar” a imagem e 

funcionamento da cidade. 

 

3.3 Programa Morar (in)Feliz: extirpar do risco ou higienizar a cidade? 
 

 “Onde estamos agora? Eu tenho que te deixar saber Uma casa ainda não faz um lar 

Não me deixe aqui sozinho.” 

(U2- Sometimes You Can't Make it on Your Own)   

 

 

O processo de erradicação das favelas,em Campos dos Goytacazes, não aconteceu de 

maneira desvinculada às questões de segregação e higienização dos ditos “indesejáveis”. A 
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primeira construção dos conjuntos habitacionais no município ocorreu por volta da década de 

1960, por meio da política de financiamento Banco Nacional de Habitação (BNH), 

implementada pela Companhia Estadual de Habitação (CEHAB). Foram construídos entre os 

anos de 1966 a 1980, quatro conjuntos habitacionais, com um total de 1.186 casas destinadas 

à população com ganho de até cinco salários mínimos. A função exercida pela prefeitura, 

durante esse contexto, era fortemente restrita, consequência da centralização política e da falta 

de recursos necessários para maior eficácia, dependendo assim da instância federal. Cabia ao 

município apenas a mediação da comunicação entre os proprietários dos terrenos e a CEHAB, 

responsável pela construção das habitações (ARRUDA 2014). 

Somente a partir de 1989, as políticas habitacionais, na cidade de Campos ficaram à 

cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social, hoje denominada 

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, com o intuito de desenvolver programas 

sociais a partir dos conflitos locais. Desde então, passou a ser a principal interlocutora entre as 

demandas sociais da cidade e os projetos desenvolvidos pela prefeitura.  

Uma sistematização de atendimento as necessidades habitacionais para a gestão local é 

iniciada, no entanto, criam-se entidades, mas não tornam explicitas as políticas de 

acolhimento. Nesse contexto, a política habitacional passou a ser sinônimo de interesses, 

especialmente políticos, uma moeda de troca e mecanismo de garantia de votos. Os programas 

não se alicerçavam dentro de um planejamento adequado, mas em decorrência de situações 

emergenciais que obrigavam a tomada de decisões rápidas, na maioria das vezes de caráter 

político, reafirmando mais uma vez a problemática da segregação (ARRUDA, 2009). 

Percebemos que a precariedade das moradias concomitante a uma política de 

interesses é um elemento que chama atenção no município, assim, a habitação coloca-se como 

uma prioridade emergencial, supostamente regida pelo discurso de direito à moradia e à vida 

digna destinada às pessoas mais carentes, no entanto, com um viés totalmente individualista, 

segregador e que realmente privilegia poucos e não necessariamente aqueles que precisam. 

Dentre os vários programas fornecidos pelo Município, destaca-se o “Morar Feliz”, 

objeto de análise do presente estudo. Instituído pelo Decreto Municipal nº 005/2011, é 

regulado autonomamente, por recursos advindos do orçamento municipal, resultante 

exclusivamente dos recursos dos royalties do petróleo, não havendo assim convênios ou 

outras formas de parcerias entre o município e as demais esferas governamentais.  

O programa subdividiu-se em duas etapas, sendo que, a primeira consistia na 

realização de demolições de casas, em aproximadamente 17 áreas de risco distribuídas em 

diferentes partes da cidade, tendo ressarcimento das famílias. Até o momento de conclusão da 
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primeira etapa do Programa Morar Feliz, no ano de 2012, foram construídas 5.426 casas. Para 

o ano de 2013, a prefeitura decretou uma nova perspectiva para o programa: a segunda etapa 

que incide na construção de 4.574 casas, que atenderão não somente a sede, mas também 

outras localidades (MENDES, 2014).  

Dutra (2015) destaca que o principal objetivo elencado pelo Programa consiste em 

remover as famílias que vivem em áreas de risco na cidade, atendendo também as famílias 

beneficiadas pelo Aluguel Social da prefeitura e em situação de vulnerabilidade social, 

assegurando a essa população vida e moradia dignas. Em contraste com a finalidade central 

do Programa, Mendes (2014) ressalta que, os loteamentos do Programa Morar Feliz 

encontram-se na periferia, em especial na direção Norte do município, onde localizam-se os 

bairros mais empobrecidos e com menores ofertas de serviços. São espaços distantes dos 

centros econômicos, sociais, de lazer, cultura e transporte. 

O programa atendeu, entre tantos, os moradores da Favela Margem da Linha, afetando 

significativamente, de diferentes maneiras, a vida dessa população. Posteriormente, com a 

mudança das famílias para esse novo espaço, começaram a aparecer vários problemas de 

diversas ordens. O primeiro deles, diz respeito ao grande deslocamento populacional, onde 

aproximadamente 20 mil pessoas deixaram seus lugares de origem para morar em outros 

bairros, quando na verdade muitas dessas áreas não se encontravam realmente preparadas para 

receber essa quantidade elevada de pessoas e suas demandas, como, por exemplo, educação, 

saúde, assistência social, transporte entre outros.  

Uma consequência dessa nova realidade diz respeito às informações que chegaram ao 

Conselho de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, relatando que crianças e 

adolescentes ficaram sem escolas e suas famílias sujeitas a perderem benefícios sociais que as 

auxiliam, de forma complementar ou exclusiva, a renda mensal de muitos, como o Bolsa 

Família (COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CMPDCA, 2012 

apudMENDES, 2014). 

Dentre os problemas, a mídia também enfatizou constantemente em seus veículos de 

comunicação, denúncias direcionadas às fragilidades das construções que apresentaram 

problemas estruturais visíveis, como rachaduras nas paredes, precariedades nos sistemas de 

coleta de água e esgoto, em algumas situações escoavam pelas ruas. Destacando ainda, a 

questão da localização desses conjuntos habitacionais, construídos em áreas periféricas e 

distantes da cidade (MENDES, 2014). 

Além das problemáticas citadas acima, outra que se faz presente constantemente nas 

falas dos moradores da comunidade Margem da Linha e, que tampouco é levada em 
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consideração, se refere ao rompimento dos laços de vizinhança e com os espaços que faziam 

parte do seu cotidiano na comunidade. Em suma, o direito a uma moradia “melhor” foi dado e 

o direito à cidade foi retirado. Depois da remoção, a população moradora da favela encontra-

se definitivamente, desenraizada, eliminada da cidade, rejeitada e castigada por serem pobres. 

O desenraizamento do lugar é uma ruptura desagregadora da memória, tendo como 

estopim a dominação das relações de dinheiro frente aos vínculos sociais, resultando em um 

dos mais perversos exercícios da opressão econômica direcionado ao sujeito: a privação das 

lembranças (BOSI, 1994 apudPÉREZ, 2014). 

Frente a essa situação nos deparamos com duas realidades distintas. Para a população 

moradora da comunidade atendida pelo programa de remoção, a casa e o lugar são espaços 

onde passou momentos importantes da vida, sendo assim, está permeada por laços de 

afetividade e histórias, visto que, sua vida está entrelaçada àquele local. De outro lado, temos 

os interesses governamentais e de empresas privadas, que veem esta casa como algo velho em 

condições precárias para a sobrevivência humana, que na realidade só atrasa o 

desenvolvimento da cidade, visto que, impede a construção de empreendimentos rotativos de 

capital. Entramos na dialética do valor de troca versus valor de uso, onde geralmente vence o 

primeiro, que vê o espaço apenas pelo seu valor econômico, tratando-o como mercadoria, de 

maneira totalmente desumana e, com isso, várias raízes são partidas, junto com as práticas 

culturais, valores e modos de vida (PÉREZ, 2014). 

Assim, observamos que a moradia digna e adequada ainda é, em nosso país, um 

privilégio de poucas pessoas, apesar de afirmar-se na Constituição Federal, artigo 6º como um 

direito social (BRASIL, 1989 apud ARRUDA, 2009). O enlaço de “habitar” encontra-se 

como alicerce da construção de sentidos e significados da vida, nas formas de apropriação dos 

espaços na cidade, contudo, o que parece tão simples, evoca grandes reflexos, sendo 

disparador das “pequenas e importantes histórias dos sujeitos” na vida cotidiana. Partindo 

desse pressuposto, habitar um espaço, denota um sentido mais amplo do que apenas algo 

físico, mas também social (ARRUDA, 2009). A casa não é apenas um espaço que abriga 

corpos, mas também, histórias e laços. 

 

 “Muito mais do que um espaço feito de tijolo e cimento para abrigar e dar proteção às 

agressões da natureza e da sociedade, a casa é o lugar onde se realiza vida, onde se 

produz a identidade, onde a transformação contínua da existência define e efetiva a 

ressignificação desses espaços”. (TEIXEIRA, 2004, p. 19). 
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Percebe-se ainda que a ação de habitar excede a meramente ocupar um espaço concreto, 

mas abarca a formação de uma coletividade, sentimentos, laços e histórias que colocam os 

sujeitos em um espaço organizado, regido por “princípios” físicos e simbólicos que identifica 

uma comunidade. Sendo assim, instaura-se uma dimensão de comunidade, no sentido de ser 

comum a todos, a constituição de um espaço tornando-o simbólico, rodeado de significados 

(ARRUDA, 2014). 

Além dessa dimensão, na favela em especial, a casa funciona não apenas como abrigo, 

mas também, como local para a realização de diversas atividades que se originam de acordo 

com as necessidades diárias. Uns acrescentam cômodos, abrem comércios, utilizam o quintal 

para plantar ou criar animais, dentre outros (ARRUDA, 2013). Outra característica desse 

espaço, são as construções que ampliam as casas, como o surgimento de um novo andar, uma 

laje, os famosos “puxadinhos” geralmente feitos pelos próprios moradores, aumentando mais 

ainda o valor afetivo, visto que, a melhoria foi fruto de muito esforço e trabalho (PÉREZ, 

2014). 

Os espaços são apropriados pelos grupos que os conchegam, tornando-se dotados de 

pertencimentos e significados peculiares. Percebe-se, através desses pressupostos que, a 

favela adquire identidade e sociabilidade próprias. Seguindo esse pensamento, Burgos (2005) 

explica que um aglomerado de terras torna-se um lugar a partir do momento em que se 

desenvolve redes sociais e culturais próprias, caracterizada pela afirmação de uma identidade 

que é construídas por seus membros. O espaço anteriormente físico passa a ser o lugar vivido, 

propiciando o surgimento de elementos de significado e pertencimentos que são referenciais e 

regem tanto uma lógica individual quanto coletiva na comunidade. 

 

 

“É inegável que a habitação é o seu lugar físico, emocional, afetivo e cultural que 

permite interações mútuas. Portanto, ele a constrói física e afetivamente através de 

um processo coerente com a sua cultura e com a sua história de vida.”(TEIXEIRA, 

2004: p. 24) 

 

 

 

O habitar não se restringe a uma postura individual, mas a uma ação coletiva que, acaba 

transformando a favela em uma rede de símbolos e significados que compõem a identidade de 

seus moradores que, por consequência, possuem as representações deste espaço vivido 

constituído por vivências particulares e coletivas (ARRUDA, 2013). 

No entanto, as políticas de remoção não vêm levando tais elementos em consideração, 

tornando a população mais uma estatística sujeitada a interesses de terceiros. Removidos para 
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um conjunto habitacional, os moradores deixam para traz seu lar, sua história, onde se 

readaptar é uma tarefa árdua. São escassas as propostas que versam e incentivam a 

participação efetiva dos beneficiários no planejamento e execução, algo que vá além da 

pesquisa socioeconômica e cadastramento, que torne o beneficiário sujeito do projeto, fazendo 

do projeto habitacional um novo projeto de vida para aqueles que o habitam (MOTA, 2012).   

Quando pensamos em uma política habitacional, precisamos ir além dos interesses 

puramente financeiros que vem caracterizando esses projetos. É necessário avaliar os 

impactos sociais e psíquicos que as políticas de remoção podem ocasionar na vida da 

população. As transformações oriundas da remoção afetam uma cadeia de significados que 

tonalizam a vida e a história de cada sujeito que ali habita. Contudo, o que se observa é que 

não existe nenhuma participação da população atingida, desde a elaboração até a construção 

das políticas habitacionais. A maioria desses projetos não leva em consideração as práticas, 

costumes, modos de vida, vínculos comunitários e a história construída com o lugar. Tal 

política de caráter repressor e invasor causa efeitos e afetações diversas na vida e na 

constituição enquanto sujeitos da população envolvida, especialmente no caso das crianças, 

público alvo do presente trabalho, que são obrigadas a aceitar de forma autoritária, sem vez, 

sem voz e sem escuta, as interferências que afetam sua rotina e sua vida.  

A infância, especialmente nos últimos anos, vem ganhando novos tons de 

protagonismo e empoderamento, no entanto, quando o assunto é participação política, a 

mesma ainda está fortemente enraizada na concepção passiva, onde é geralmente excluída, 

principalmente quando se trata da decisão na vida coletiva. As crianças continuam sendo o 

único grupo social desprovido de autonomia e excluído das decisões políticas que as 

atravessam, assim são invisibilizadas enquanto sujeitos políticos. Esse ofuscamento termina 

por ganhar uma ampla extensão, haja vista que, a ausência da consideração participativa das 

crianças acaba ocasionando a compreensão dos impactos, tanto positivos quanto negativos, 

das políticas públicas sobre esses sujeitos. 

Acreditamos ser imprescindível a criação de estratégias que fomentem espaços de fala e 

escuta, nos quais a criança e o adolescente possam expressar suas reais demandas, visando 

mobilizar e implicar efetivamente esse grupo nos processos de participação enos assuntos 

políticas que lhes dizem respeito, vendo-os para além da faixa etária correspondente, mas 

também como atores sociais e políticos com capacidades para desenvolver e ampliar ações e 

estratégias sociais que, principalmente, façam sentido pra si.  

No caso dahabitação, não basta apenas oferecer um teto para a criança, se na realidade 

rompe-se com toda uma história de vida construída e vivida por ela, desvinculando-a do lugar 
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anteriormente vivido, da escola, da vizinhança, de outros membros familiares dentre outros 

elementos significativos para ela e para sua constituição.  

Assim, a participação permanece como um dos alicerces para o exercício pleno da 

cidadania infantil, não se limitando apenas a um direito findado em si mesmo, mas, como a 

possibilidade de fazer parte de diferentes grupos em que sua voz possa ser ouvida e 

considerada. Essa questão é de suma importância, pois é comum ouvirmos dizer que as 

decisões públicas e políticas são tomadas para o bem das gerações futuras, no entanto, essa 

geração não tem a oportunidade de pensar, opinar e tomar decisões em assuntos que lhes são 

significativos em suas vidas, tanto pessoais quanto sociais. Quando falamos de políticas 

públicas, destacando esse grupo social, não devemos pensar somente em elementos “para 

elas”, mas também com elas. Pensar e construir juntos! 
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4. Metodologia 

 

Neste capítulo, apresentamos as estratégias metodológicas do presente estudo, além de 

discutirmos as diferentes formas pelas quais as crianças podem expressar sua compreensão 

sobre o lugar onde moram, através do lúdico, instrumento que possibilita um percurso 

concomitante entre a brincadeira e a participação.  

O presente trabalho caracteriza-se a partir da abordagem qualitativa e participativa que 

conta tanto com revisão bibliográfica, como pesquisa empírica, com a finalidade de observar e 

vivenciar o tema pesquisado, além de valorizar as variadas formas de expressão infantil: suas 

falas, seus interesses, desejos, inquietações e implicações em relação ao assunto e outras 

temáticas que as atravessam. 

 

“A investigação participativa com crianças pode ser um mecanismo importante de 

promoção da cidadania na medida em que elas se posicionam como atores e 

construtores de conhecimento sobre o seu mundo social e cultural.” (SOARES, 2006 

apud PÉREZ, 2015, p210) 

 

 

Optamos pela comunidade Margem da Linha, localizada na cidade de Campos dos 

Goytacazes, pelo fato de estar vivenciando a problemática suscitada pelo trabalho: remoção 

de parte da população para o Conjunto Habitacional do Programa Morar Feliz. Para isso, 

estabelecemos contato prévio com uma instituição comunitária local, o Centro Juvenil São 

Pedro, a fim de apresentar a proposta de trabalho, resolução das documentações necessárias 

de acordo com as normas éticas e, posteriormente, estabelecer parcerias.  

O Centro Juvenil executa programas de apoio socioeducativo em meio aberto através de 

oficinas pedagógicas e cursos para crianças e adolescentes com idade compreendida entre 4 e 

18 anos. O projeto desenvolvido na instituição integra o conjunto das políticas de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente. 

Participaram do nosso trabalho, 15 crianças, de ambos os sexos, com idades entre 

quatro e doze anos. Na formação do grupo, optamos por integrar tanto as crianças moradoras 

da comunidade Margem da Linha, assim como, aquelas que já foram removidas pelo 

Programa Morar Feliz para as casas sociais cedidas pela Prefeitura, em Ururaí. Logo no 

primeiro encontro, foi esclarecida para todos os envolvidos a proposta de pesquisa, a 

voluntariedade, o sigilo das informações que se fizerem mais íntimas e a autoria 

dasinformações que se sentirem confortáveis, como também a possibilidade de desistência a 

qualquer momento, caso não se sentissem mais à vontade, sem prejuízo para si. 
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Conforme foi descrito acima, optamos pela preservação da identidade de todos os 

participantes da pesquisa, contudo, no intuito de não generalizar suas falas, sentimentos e 

singularidades, contamos com nomeações fictícias para aqueles que foram citados no 

trabalho. Abaixo, segue o quadro com a identificação criada para os participantes da primeira 

e segunda etapa da pesquisa,dos quais as falas foram utilizadas no trabalho.  

 

Tabela de Identificação do Perfil dos Participantes 

Nome Idade Localidade onde mora 

Davi 12 anos Tapera 3 

João 8 anos Margem da Linha 

José 4 anos Margem da Linha 

Juliana 8 anos Margem da Linha 

Karine 12 anos Margem da Linha 

Lara 10 anos Margem da Linha 

Marcelo 12 anos Margem da Linha 

Pedro 7 anos Margem da Linha 

Rafaele 7 anos Ururaí 

Tabela 1: Tabela de identificação fictícia dos participantes das duas etapas das oficinas que tiveram suas falas 

utilizadas na pesquisa. 

As oficinas se subdividiram em duas etapas, cujas atividades propostas variaram em 

função das diferentes faixas etárias. Em um primeiro momento, as atividades aconteceram em 

parceria com o Projeto de Pesquisa e Extensão: “Construção de espaços de escuta e 

participação de crianças e adolescentes: uma parceria com o Conselho Municipal de 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campos dos Goytacazes”, coordenado 

pela professora Beatriz Corsino Pérez.  
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Nesse período, trabalhamos com crianças entre 4 e 11 anos, que frequentam a 

instituição local. Com esse primeiro grupo, foram realizados dois encontros, com duração de 

aproximadamente 1h30min. 

As atividades propostas para as oficinas foram planejadas juntamente com o grupo de 

pesquisa e extensão da Universidade Federal Fluminense e coordenadas pela autora do 

trabalho e mais duas mediadoras, estudantes do curso de psicologia. Priorizamos atividades 

lúdicas, como contação de histórias, jogos, dinâmicas e músicas, com intuito de possibilitar 

no encontro, questionamentos, além de construir um espaço com as crianças onde elas se 

sentissem confortáveis para falar sobre as questões que atravessam o seu dia-a-dia, inclusive 

questões dolorosas. 

 Em todos os encontros buscamos propiciar um espaço de fala e trocas, por meio de um 

diálogo aberto frente aos acontecimentos do cotidiano e ainda, propor possíveis estratégias 

para os problemas que os cercam, afetam suas vidas e os constituem enquanto sujeitos. As 

oficinas foram registradas em cadernos de campo e fotografias, que originaram relatórios para 

cada encontro realizado. 

O primeiro encontro teve por objetivo conhecer e aproximar os integrantes do grupo e 

despertar a interação e a participação. Nesse sentido, a primeira atividade realizada foi a 

confecção de crachás. Entregamos os mesmos para as crianças e explicamos que naquele 

espaço em branco elas poderiam construir uma forma pela qual gostariam de serem chamadas 

e/ou vistas pelos demais. A maioria dos nomesvinha acompanhadade algum desenho, por 

exemplo, flores, corações, bonecos, peixe entre outros. A segunda atividadeteve por intuito 

descontrair, foi solicitada uma dinâmica de apresentação dos nomes: formamos uma roda 

onde cada um falaria seu nome acompanhado de um gesto, som ou movimento em seguida, 

todo o restante do grupo repetiria. A terceira atividade consistia em desenhar em uma folha de 

papel pardo o contorno de um corpo humano, onde as crianças dariam “vida” ao mesmo, 

escolhendo, por exemplo, nome, idade, coisas que gosta e não gosta, pode ou não, dentre 

outros elementos. Dividimos as crianças em dois grupos, formados por seis membros cada, 

onde cada facilitadora ficou responsável por um. As dinâmicas do primeiro encontro serviram 

como disparadoras de uma conversa sobre as crianças que estavam participando da oficina, o 

seu cotidiano, sua constituição familiar, o lugar onde mora, entre outras temáticas.  

A proposta do segundo encontro pautou-se em conhecer as diferentes formas pelas quais 

a criança se constitui, percebe e modifica o espaço no qual está inserida. Buscamos 

compreender essa relação através das instâncias que atravessam o cotidiano – família, 
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instituição, escola e comunidade – enxergando esses grupos pelos olhares das crianças. Para 

isso, contamos a história “As Famílias do Mundinho’’ com o auxílio de fantoches. Nessa 

história abordamos de maneira bem lúdica e divertida as questões de diversidades, não apenas 

familiar, mas as diferentes maneiras de ser criança, os diferentes lugares onde moramos, 

costumes, crenças, valores dentre outros. A história proporcionou uma investigação mais 

ampla sobre o cotidiano das crianças. 

Após essa experiência com as crianças, decidimos que a presente monografia buscaria 

aprofundar questões que apareceram na oficina anterior. Para isso, foi necessário, um segundo 

momento, em que realizamos uma entrevista coletiva a fim de aprofundar a temática da 

relação das crianças com a comunidade e os impactos do Programa Morar Feliz.  

Nesta atividade extra ao Grupo de Pesquisa e Extensão, entrevistamos duas crianças, 

com 12 anos de idade, uma do sexo masculino e uma do sexo feminino. Dentre elas, uma 

continua na comunidade Margem da Linha e outra foi transferida para a Tapera 3, um dos 

bairros onde ficam localizados os Conjuntos Habitacionais do Programa Morar Feliz. 

Realizamos uma entrevista coletiva semiestruturada, em mesmo dia com duração de 

aproximadamente 1h:30min, onde o objetivo consistia em provocar a discussão sobre os 

problemas e as coisas positivas da comunidade onde moram, buscando compreender como as 

transformações que afetam o lugar onde vivem, por exemplo, o Programa Morar Feliz, 

modificam seu cotidiano e as constituem enquanto sujeitos. 

Visamos sempre possibilitar um espaço onde pudéssemos produzir não apenas uma 

reflexão sobre o lugar onde moram, mas também construirmos propostas coletivas de 

mudanças. A entrevista3 constituiu-se a partir de dez perguntas que abarcaram questões sobre 

a trajetória da criança na comunidade; o que considera positivo e negativo nesse espaço. 

Investigamos também as informações e a compreensão que possuem sobre o Programa Morar 

Feliz, por elas chamadas de ‘Casinhas da Prefeitura’ além de elucidar a participação infantil 

frente às questões que afetam suas vidas. A realização da entrevista aconteceu de modo mais 

informal possível, através de uma conversa com os participantes, que com suas devidas 

permissões foram gravados áudios.  

Além disso, utilizamos duas atividades mais lúdicas para complementar o roteiro de 

entrevista. Na primeira, os participantes encenaram enquanto prefeitos da cidade, 

apresentando sua proposta de governo em relação ao Programa Morar Feliz, e na segunda, por 
                                                             
3Segue em anexo o roteiro da entrevista. 
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meio de desenhos expressaram a forma como enxergam a comunidade Margem da Linha e os 

Conjuntos Habitacionais.  

Consideramos a violência presente na comunidade, o maior obstáculo durante a 

realização do trabalho, tanto no que diz respeito a nossa chegada quanto em relação à 

execução de uma oficina que havíamos pensado a priori. Logo, no primeiro dia que chegamos 

à comunidade, eu e outra participante do grupo de Pesquisa e Extensão, fomos surpreendidas 

por dois meninos de aparentemente 14 anos, que vieram alterados em nossa direção. Ao se 

aproximarem, começaram a discutir em tom alto tom apontando para um portão todo marcado 

por tiros, repetindo a seguinte frase: “Os caras gasta bala sem necessidade na madruga e 

quando precisamos não tem”.  

A fala do menino nos causou muito medo, principalmente depois que percebemos que 

um deles estava armado. Como alternativa para explicar a nossa presença na comunidade, 

perguntei aos meninos se eles sabiam a que horas a instituição abria, pois faríamos um 

trabalho com as crianças, por sua vez, os meninos informaram o horário das 08h00min e 

seguiram seu caminho.  

Esse episódio, além de despertar em nós muita insegurança, fez também com que 

repensássemos uma oficina que seria um “Passeio fotográfico pela comunidade”, onde as 

crianças por meio da fotografia registrariam como percebem o espaço onde vivem. Todavia, 

preservando a nossa segurança e a delas também, desistimos da realização dessa proposta de 

atividade. Com isso, nos perguntamos: “Se por alguns instantes nos sentimos tão vulneráveis 

em relação a violência, imagina como se sentem os moradores que dormem e amanhecem 

nesse cenário de insegurança e medo?” 

No capítulo seguinte, apresentamos os resultados das oficinas e entrevistas realizadas 

com as crianças e as como elas compreendem o lugar onde vivem, seus modos de vida, os 

principais problemas enfrentados, suas opiniões sobre eles, possíveis mudanças e suas 

alternativas de participação nesse contexto. 
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5. Apresentação eAnálise dos Resultados 

5.1 Entre o Pertencimento e a Exclusão: Favela e Cidade, mundos paralelos? 

 

“A cidade agora do outro lado tem, alguém que vive sem saber que eu vivo aqui 

também.” 

(Do outro lado da cidade, Roberto Carlos) 

 

Nesta seção, focamos na relação conflituosa existente entre a favela e a cidade formal, a 

partir do olhar das crianças. Buscamos entender como elas percebem e vivenciam as formas 

de desigualdade e exclusão social, principalmente, relacionadas à restrição dos espaços da 

cidade, e quais são as estratégias criadas para ganharem vez e voz frente à invisibilidade 

constante no dia-a-dia. 

Durante as oficinas realizadas com as crianças, tivemos a oportunidade de perceber a 

distância existente entre a cidade formal, Campos dos Goytacazes, e a comunidade Margem 

da Linha. De um lado, existe a comunidade onde moram, lugar rodeado por experiências, 

trocas e afetos, do outro a cidade, um espaço onde as crianças precisam frequentar para a 

realização das atividades que não tem na comunidade, como por exemplo, ir à escola.  

No entanto, a cidade não é considerada pelas crianças como um espaço de interação 

ediversão. É apenas um lugar de circulação que não marca de forma positiva suas vidas, uma 

vez que elas não se sentem pertencentes a aquele espaço. A autora Castro (2001ª), aborda esse 

dualismo entre a cidade e a comunidade quando ressalta que: 

 

“A cidade demanda desenraizamento e distância dos laços originais da família, pois 

ela é um espaço no qual as relações sociais se diferem daquelas estabelecidas no 

ambiente protetor e acolhedor das comunidades pequenas, onde o indivíduo possui 

um sentimento de pertencimento ao lugar de origem e encontra-se localizado como 

um elemento na cadeia de gerações.” (CASTRO, 2001ª, p.126) 

 

 

Percebemos que essa problemática se potencializa ainda mais quando falamos das 

condições de vida dos moradores de favela, pois encontramos em suas histórias diferentes 

formas de desenraizamentos impostas por meio da interferência do Estado. Por um lado, 

temos a experiência do Programa Morar Feliz, em que parte da população foi deslocada para 

uma área mais distante da cidade, havendo a ruptura com o lugar vividoe o sentimento de falta 

de pertencimento em relação ao novo espaço. Por outro, temos aquelas pessoas que 

permaneceram na comunidade, mas que não se sentem pertencendoaos espaços da cidade 
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formal. Em ambas as realidades, notamos que embora as crianças façam parte da cidade, se 

sentem como se estivessem de fora: 

 

“Eu tinha muita vontade de ir ao centro da cidade com minha mãe. Queria ir um dia 

que ela fosse fazer compras, porque ela fala que é um mercado muito grande, deve 

ser legal. Eu também tenho vontade de um dia ir com toda a minha família no 

shopping passear, esse aí do lado.” 

(João, 8 anos, Morador da Margem da Linha) 

Nos relatos do Davi, menino que morava na Margem da Linha e foi removido para a 

Tapera 3, ficou nítido o sentimento de não sentir-se parte integrante desse novo espaço. Em 

diversos momentos, quando fazia referência à Tapera 3, suas falas pautavam-se numa terceira 

pessoa, suas colocações não tinham um “eu”. Parecia não haver espaço para ele, enquanto 

sujeito, naquela nova história imposta em sua vida. É como se o menino Davi tivesse ficado 

na Margem da Linha, com boas recordações e experiências, e na Tapera, a impessoalidade 

faz-se presente. Essa fala dialoga também com o sentimento da Rafaele, participante do grupo 

das crianças menores, que foi removida pelo Programa Morar Feliz para Ururaí. A menina 

ressaltava que: “As casinhas da prefeitura eu não gosto. Na minha casa tinha árvore de jambo 

e eu podia brincar de subir, lá não tem.” 

 

“Eu gostava muito daqui, minha casa era melhor, tinha mais amigos, meus vizinhos 

eram legais, estudava na mesma escola que meus outros amigos e íamos juntos. Lá 

nas casinhas da prefeitura é ruim, os vizinhos são chatos, quase nem tem amigos, 

precisei trocar de escola e tenho que ir e voltar sozinho. É bem chato!” 

(Davi, 12 anos, Tapera 3) 

Percebemos que essa desvinculação de um lugar e a mudança para outro trouxe diversos 

sentimentos de perdas. Ouvimos das crianças: “antes eu tinha uma casa, agora a casa é da 

prefeitura. Eu tinha amigos, agora estou sozinho. Eu tinha vizinhos legais, hoje moro ao lado 

de desconhecidos”.  

O desenraizamento apresentou-se como um importante construtor subjetivo do sujeito, 

visto que, as diversas afetações do cotidiano e as maneiras que nos posicionamos no mundo, 

seja em harmonia ou em discordância com a realidade vivenciada, afetam diretamente a 

produção e transformação da nossa existência, bem como, do espaço em que vivemos. Além 

disso, essas formas de desenraizamento acabaram acarretando a perda de referências 

importantes em consonância com o efeito de não pertencer ao novo espaço social. 
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Dialogando com a problemática daqueles que foram removidos, temos as falas das 

crianças que continuaram na comunidade. Embora elas não tenham perdido esse vínculo com 

o lugar onde vivem, acabam compartilhando do mesmo sentimento do “não pertencer” 

quando a questão é a cidade. A Margem da Linha não possui instituições públicas, como 

escola, posto de saúde, creches, dentre outras. Para tanto, faz-se indispensável que os 

moradores busquem esses recursos em outros lugares da cidade e essa procura desperta neles, 

inclusive nas crianças, alguns sentimentos negativos, especialmente, por não se enxergarem 

nesses espaços. 

 

“Eu estudo na escola da Baleeira e não gosto não. Lá é tudo diferente daqui, e 

também tem facção rival. Na verdade eu queria que tivesse uma escola aqui na 

Margem da Linha, porque é mais perto e também estudaria com os meus amigos.” 

(Karina, 12 anos, Margem da Linha) 

A necessidade de sair da comunidade e defrontar-se com um mundo diferente desperta 

nas crianças sentimentos de vulnerabilidade e insegurança. Conforme relataram, elas acabam 

desvendando sozinhas, essa nova realidade e, ao invés de ser uma experiência construtiva, o 

contato com a cidade formal édotado de desprazeres, pois a realidade revelada é marcada pela 

desigualdade e exclusão social. O morador da favela é visto como aquele perigoso, digno de 

temor e rejeição por parte dos demais. E, por vezes, sua diferença é criminalizada, esses 

sujeitos aparecem na cidade sem voz, sem vez, sem rosto. 

A insegurança em relação à cidade apareceu constantemente nas falas das crianças 

através do desejo de que tudo pudesse acontecer na Margem da Linha. Talvez ali, elas se 

sentissem protegidas. Entendemos nessas colocações o desejo por parte delas, de conseguir 

melhorias para a sua comunidade, de repensar e transformar o lugar em que vivem.  Mas 

também, ficou em nós a inquietação de até que ponto essas estratégias nãosão também uma 

forma de se protegerem e se privarem do convívio com uma cidade que não as acolhe, na qual 

elas passam despercebidas. 

Outra problemática trazida pelas crianças em relação à cidade consiste no fato de 

frequentarem apenas ambientes indispensáveis para sua sobrevivência e/ou desenvolvimento. 

Por exemplo, saem da comunidade para ir à escola ou quando adoecem vão até o posto de 

saúde, todavia, elas não saem quando se trata de espaços destinados ao lazer. Nas praças, 

teatros, parques, lojas, shopping, a circulação dessas crianças é rara e quando acontece fica 

restrita a apenas a interação com os seus pares. Como notamos na fala abaixo: 
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“Eu só fui ao Jardim São Benedito poucas vezes quando tem alguma apresentação 

do C.J, a última vez foi na apresentação de roda de capoeira. É, vou mais assim, em 

outros dias quase não vou.” 

(Karina, 12 anos, Margem da Linha) 

Durante a realização das atividades, também percebemos que as crianças internalizam a 

restrição dos lugares que elas podem ou não frequentar e, muitas vezes, acabam não 

usufruindo do seu direito de ir e vir, se colocando numa posição de inferioridade frente aos 

“moradores da cidade”. Assim, a imagem que elas construíram de si e do outro está 

entrelaçada ao contexto social que estão inseridas, no que diz respeito aos costumes, valores e 

as relações que estabelecem com os demais. No caso das crianças moradoras da Margem da 

Linha, observamos que essas concepções se encontram minimizadas, prevalecendo a 

concepção de inferioridade. 

Em conjunto com a ideia do não poder pertencer e frequentar certos lugares, as crianças 

que participaram das oficinas mostraram ter algumas estratégias que tendem a aproximá-las 

desses espaços, até então restritos, seja devido às condições financeiras e/ou espaciais. 

 

“Eu não posso frequentar o Shopping porque lá as coisas são muito caras, não tem 

como comprar. Mas, às vezes quando dá eu vou com minhas duas amigas, lá tem 

uma um lugar que vende sorvete por 2,00 reais, baratinho, aí vamos lá comprar.” 

(Karine, 12 anos, Margem da Linha) 

 

O shopping apareceu como esse espaço onde as crianças recriaram maneiras de 

frequenta-lo diferentes das habituais, ligadas ao consumo de bens materiais, como no caso do 

menino Davi, de 12 anos: “Eu vou ao shopping sempre quando estou indo à escola, não passo 

pela rua eu passo lá dentro pra ver as coisas e por causa do ar condicionado também”. 

As crianças enxergam e utilizam esse espaço de uma maneira delas, para elas, como podemos 

perceber na fala de Davi: 

 

“À tardinha eu sempre vou ao shopping na loja de celular. Então, não tem aquele 

monte de celulares que ficam no balcão para as pessoas testarem antes de comprar? 

Fiz uma amizade com o moço da loja, e agora ele me deixa ir pra lá e ficar mexendo 

no celular que eu quiser. Posso entrar na internet, a única coisa que não tem é jogo, o 

resto posso fazer tudo.” 

(Davi, 12 anos, Tapera 3) 
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As soluções criadas pelas crianças para se sentirem pertencentes aos lugares que, muitas 

vezes, não as acolhem, mobilizam estratégias que nem sempre estão dentro das esperadas 

socialmente, como é o caso do shopping. Para elas, o local deixa de ser um espaço de 

consumo para tornar-se um lugar onde elas podem frequentar e divertir-se sem investimentos 

financeiros. São estratégias próprias para tornar os espaços um lugar também seu. No entanto, 

esses mecanismos não deixam de denunciar resíduos do abandono, descaso e invisibilidade 

destinados a esse público. Conforme ressaltou Vilhena (2002), as relações entre os diferentes 

grupos sociais nos movimentos da cidade são transversas pela desigualdade, desconfiança e o 

temor ao outro. Consequentemente, as vias de comunicação e os espaços de convivência e 

interação se tornam ainda menores, intensificando a incomunicabilidade entre eles na vida na 

cidade. 

Tal postura nos remeteu aos famosos “rolezinhos nos shoppings” na cidade de São 

Paulo, no fim do ano de 2013. O movimento contou com agrupamentos de jovens que se 

reuniam em shoppings, parques e outros lugares de acesso público, com o objetivo de se 

divertirem, interagir com outras pessoas, fazer novas amizades em espaços totalmente 

distintos do contexto e realidade social em que vivem.  

Além disso, ao se apropriarem, de forma distinta da comum, os jovens tentaram buscar 

seu espaço, sua voz, sua liberdade. Todavia, foram vistos como vândalos que causavam 

tumultuo para a população. A tentativa dos jovens de São Paulo aproxima-se da das crianças 

da Margem da Linha, que criam novas estratégias para conseguirem frequentar espaços até 

então restritos e ganharem visibilidade na cidade, que infelizmente é pautada numa lógica 

excludente e segregacionista.  

Em contraponto a esse sentimento de não pertencimento, as crianças destacam suas 

experiências na Margem da Linha, lugar visto como acolhedor e protetor, onde todos são 

conhecidos e compartilham as situações do cotidiano, desde os problemas até as soluções. 

Nesse espaço elas se veem como parte fundamental e útil, interagem, modificam, e são 

modificadas pelo lugar. Essas apropriações da criança com o espaço naqual estão inseridas 

ocorre especialmente através das brincadeiras. Conforme ressalta Coelho (2007 apud 

PÉREZ& JARDIM, 2015), a brincadeira é uma maneira de se estabelecer relações, com o 

outro e com o espaço, onde as crianças se apropriam e transformam, através da imaginação, o 

espaço em que vivem num espaço afetivo.  

Concluímos que as condições de (des)pertencer das crianças estão inscritas dentro e fora 

do lugar de origem, seja devido a necessidade de frequentar a cidade para as tarefas diárias ou 

ocasionado pela ruptura oriunda da remoção para outros lugares, como é o caso dos 
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beneficiários do Programa Morar Feliz. Segundo Marc Augé (1994 apud VILHENA, 2002), 

os “lugares” são basais porque são identitários, relacionais e históricos. Os sujeitos atrelam-se 

aos lugares e os reconhecem no fluxo de sua vida. Isto denota que o espaço pode ser 

simbolizado, ou seja, receber um lugar representacional no imaginário do sujeito.  

Reafirmamos a ideia de que é também no lugar, construção social, que os sujeitos 

constituem sua subjetividade, é a partir dele que se torna possível pensar o viver, desenvolver 

laços, identificar-se com os pares. É no lugar como construção social que falamos e somos 

ouvidos, sentimo-nos incluídos ou à margem. Com as crianças moradoras da comunidade 

Margem da Linha, percebemos que esses lugares vêm sendo simbolizados de duas maneiras 

distintas. De um lado a comunidade, lugar que as afeta positivamente, é onde a vida acontece.  

De outro, a cidade e suas instâncias são vivenciadas de formas negativas, cristalizadas por 

sentimentos de desigualdade e exclusão, é o lugar onde a vida não pode acontecer. 

 

5.2 E o amanhã, a quem pertence? A violência que assombra as crianças 

“Aqui era pra ser um lugar com paz e sossego, sem drogas escondidas, sem armas. 

Esse mundo aqui ia ser melhor, ia ser de muita paz.” 

(Davi, morador da Tapera 3, 12 anos) 

 

Esta seção analisa os enunciados das crianças sobre a violência oriunda do tráfico de 

drogas, que se destacou enquanto uma preocupante problemática vivida por elas, 

especialmente, para aquelas que continuam residindo na Margem da linha. A ansiedade e 

preocupação relativas à falta de segurança e à proporção que o tráfico vem adquirindo na 

comunidade foram constantemente associadas à ambiguidade ligada às instituições que 

deveriam promover a proteção dos que ali estão.  

Quando indagados sobre as coisas que mais e menos gostam na comunidade, a resposta 

para a última pergunta era unânime, a violência e o tráfico de drogas. “O melhor daqui é a 

felicidade das pessoas mesmo, é uma família, todo mundo se ajuda. E o negativo, a violência 

e as drogas, as pessoas ficam escondendo em carros e casas” (Marcelo, 12 anos, morador da 

Margem da linha). 

As crianças maiores possuíam consciência total da realidade da comunidade e da 

proporção que tal situação estava tomando. Em contrapartida, as pequeninas ainda não 

entendiam essa amplitude, mas já tinham a rua como um espaço proibido para se frequentar 
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devido ao perigo que transmitia. “A minha mãe não deixa brincar na rua. Um dia meu irmão 

foi na rua e foi atropelado por um carro, ele morreu. Agora eu não posso ir (José, 6 anos, 

morador da Margem da Linha).” A criança relatou dessa forma o acontecimento que tirou a 

vida do seu irmão, no entanto, durante uma conversa com uma funcionária da instituição a 

mesma nos informou que o irmão do menino foi morto durante uma troca de tiros entre 

polícia e bandidos na comunidade Margem da Linha. 

As crianças contavam detalhes das situações que amedrontam seu cotidiano, sempre 

ressaltando o medo da facção local. O pessoal da ‘boca’ é o que mais aterrorizaas crianças, 

segundo seus relatos, são eles que mandam na comunidade, não deixando ninguém fazer 

coisas erradas, sendo que, quando alguém desobedece às suas ordens sofrem os mais variados 

castigos e punições. Para sobreviver nessas circunstâncias, a maior parte da população 

obedece às leis instituídas pela facção do tráfico dominante no local. 

 

“O pessoal da boca castiga quem desobedece as suas ordens. Menina é um cadinho 

fraco, porque se a menina brigar eles corta o cabelo e se o menino brigar eles bate no 

menino até quase deixar morto. E assim que não se faz mais as coisas erradas.’’  

(Davi, morador da Tapera 3, 12 anos) 

 

A fala desse participante nos remeteu a algumas posturas das crianças pequenas, que 

apesar de não terem consciência dessas organizações, mantém em suas ações as mesmas 

ideias, de que a justiça se faz com as próprias mãos, sendo somente através da violência que 

podemos reparar um erro. Reprodução de algo que está fortemente instituído no lugar onde 

vivem. 

“Você é bobo, se ele te bater na escola você não tem que falar com a professora, 

você tem que pegar e bater mais, se não ninguém te respeita. Se quiser me chama 

que eu sou maior do que ele e bato pra você.” 

 (João, morador da Margem da Linha, 8 anos) 

 

Outra inquietação das crianças frente às pessoas da boca diz respeito, aos dias que tem 

invasão de facções rivais ou até mesmo das polícias. “Quando isso acontece é tiro para todo 

lado, eu já me escondi debaixo da cama – risos, que ilustravam sentimento de medo-’’.  

Apesar das ideias negativas associadas na relação entre a ‘turma da boca’ e a violência, 

para as crianças, o tráfico prioriza mais a ordem da comunidade do que as autoridades da lei, 
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como por exemplo, a polícia e até mesmo os políticos: “A turma da boca não gosta que nós 

faz as coisas erradas, por exemplo, aqui ninguém pode roubar as coisas de ninguém, se não 

tem que se explicar pra eles, aí já era (Davi, morador da Tapera 3, 12 anos).”  

Podemos perceber, na fala das crianças, que de certa forma, se não fosse a “turma da 

boca” uma desordem ainda maior se instauraria na comunidade. Destacamos aqui o descaso 

do Poder Público, no que diz respeito, especialmente a defesa e proteção dos moradores da 

comunidade. As crianças, nesse caso, encontram-se totalmente desamparadas e vulneráveis 

frente a violência, sendo elas por elas, pois não há mais ninguém que possa garantir o mínimo 

de segurança, nem aqueles que deveriam exercer essa função. Proteção integral, para quem? E 

para quais crianças? 

Segundo o relato de Davi, 12 anos, que foi removido para a Tapera 3, a realidade lá não 

é distante dessa da Margem da Linha. Talvez seja ainda pior, pois duas facções rivaisficam 

localizadas próximas uma à outra, assim, o medo, a privação dos espaços e o confinamento 

dentro de suas casas são ainda mais constantes. 

 “Tem lugares proibidos, a Tapera 3 não pode ir para Ururaí. Ai tem um negócio 

assim que é misturado, a D.A e a T.C.P. A T.C.P não pode invadir a D.A e a D.A 

não pode invadir a T.C.P, são as duas facções, aí não pode. As pessoas ‘normal’ 

podem ir, só não pode quem é da facção, os bandidos. Mas, é tiro pra cá, tiro pra lá, 

a beça. A única coisa que os bandidos podem fazer é ir da Tapera 3 pra lá. Mas, as 

vezes a facção de Ururaí invade lá. Hoje até, o espaço deles tá tudo fechado, aí se as 

pessoas de lá ficar lá, começa os tiros, a gente escuta de longe. Cada um tem seu 

lado. É ruim, muitas vezes tenho que ficar só dentro de casa.’’ 

(Davi, morador da Tapera 3, 12 anos). 

 

Quando questionados sobre o papel e as intervenções do Poder Público frente às 

situações vividas pelas crianças, suas respostas se resumiram a uma única palavra, descaso. É 

visível perceber que as crianças não reconhecem nas instâncias protetoras a garantia dos seus 

direitos fundamentais. O Davi, que foi removido para a Tapera 3, relatou esse descaso por 

meio de uma experiência vivida: “Eles não querem saber não, jogam a gente lá, misturado, 

pessoas de lugares diferentes. E sabe, as casas são com portas e janelas de vidro se for para 

alguém assaltar, assaltou. É só quebrar o vidro, entrar, e pegar as coisas de dentro de casa e 

tchau.” (Davi, morador da Tapera 3, 12 anos). 

Em consonância com esse sentimento de medo e vulnerabilidade frente à violência, as 

crianças da Margem da Linha também compartilham opiniões semelhantes referentes ao 

descaso para com eles. Os que deveriam garantir a proteção e assegurar o direito à uma vida 
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digna são vistos pelas crianças como sujeitos responsáveis também pelos perigos e 

inseguranças que vivem no cotidiano.  

Tivemos a oportunidade de observar isso durante a realização da atividade “Quem sou 

eu”, foi dado as crianças um papel pardo com o contorno do corpo humano onde as crianças 

criariam um personagem a partir das coisas que mais ou menos gostam, lugares que podem ou 

não frequentar, seus maiores medos e sonhos etc. A criação foi realizada através de materiais 

lúdicos, como recortes, tintas, desenhos, barbantes, dentre outros. Nesse momento, Pedro, 

morador da Margem da Linha, 7 anos, externalizou seu maior medo ao encontrar numa revista 

a figura de um policial, em seguida recortou e explicou: “Ele tem medo de polícia, porque 

eles são ruins, chega com tiro”.Somado a essa descrença, nas falas das crianças também 

apareceu o descaso do Poder Público Municipal e a perda de confiança frente a função que 

deveria ser exercida por eles:  

“O político só vem aqui na época de eleição. Depois que acaba, nunca mais bota a 

cara aqui. Eles devem ter medo, eu acho. Até mesmo pra entrar aqui, eles vêm tudo 

em cima de carro alto e não desce não. Imagina a gente que mora aqui. Só vem pra 

prometer uma ‘pução’ de coisas que não cumprem.’’ 

(Davi, morador da Tapera 3, 12 anos) 

Tais descrenças conversam com a falta de possibilidades quando o assunto é pensar 

estratégias para a problemática da violência. As crianças compreendiam como algo que não 

tem mais jeito, que independe delas. Diferentemente dos outros problemas, onde indicaram 

soluções, a violência é concebida como algo que saiu do controle e não tem mais chances de 

melhorar.  

 “Eu acho que daqui pouco tempo não vai ser bonito aqui não. Tenho medo! É, esses 

bandidos aí, oh! O poder está nas mãos deles, eles que tem que saber. Se eu fosse 

eles, voltava a vida normal, nem se fosse pra virar mendigo. Se eu fosse mendigo e 

tivesse nisso aí, eu preferia ser mendigo, saia na mesma hora. Mas, as coisas ‘ta’ nas 

‘mão’ deles.” 

 (Davi, morador da Tapera 3, 12 anos). 

Salientamos outro elemento importante na fala do menino, sua escolha ética frente à 

problemática que assombra a população.Diante de duas possibilidades, uma o dinheiro “fácil” 

que reflete danos na vida de todos aqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente, 

outra não ter nada, mas não prejudicar ninguém, o menino ficou com a segunda. Tal escolha 

contribui na desconstrução do que a sociedade infelizmente insiste em discursar “na favela só 

tem bandido”. Com essa reflexão do descaso do Poder Público somado a postura do menino 
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nos perguntamos: onde estão os verdadeiros “bandidos” que roubam sonhos e assassinam 

desejos?  

Compreendemos que o contexto em que as crianças se encontram afetadas pela 

violência e o tráfico de drogas tem despertado uma série de sentimentos negativos como, 

ansiedade, medo e insegurança. Em histórias narradas, tivemos a oportunidade de perceber 

críticas à atuação da polícia, denúncias e omissão do Poder Público frente à realidade e o 

apelo aos traficantes.  

Enfim, percebemos que elas estão a par da situação que vivem, como também, cientes 

das possíveis falhas que originaram tal problemática que vem assombrando o cotidiano dos 

moradores da Margem da Linha, no entanto, desacreditam que a violência algum dia possa 

deixar de existir no lugar onde vivem. Há uma falta de esperança que a situação possa 

melhorar. 

 

5.3 Se essa comunidade fosse minha: O lugar ideal para viver! 

“A gente quer inteiro e não pela metade. Diversão e arte, para qualquer parte. 

Diversão, balé como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade!” 

(Comida – Titãs) 

 

Nesta seção, discutimos sobre o lugar ideal para se viver, na perspectiva das crianças 

que participaram das oficinas, focando no que elas sentem, pensam e desejam para o lugar 

onde gostariam de morar. O objetivo das atividades desenvolvidas consistia em compreender 

como as crianças percebiam e foram afetavam pelas problemáticas do cotidiano da 

comunidade, em seguida, propor que elas pensassem nas possíveis estratégias de mudanças. 

A violência amedronta! A desigualdade é grande! A falta de recursos básicos faz do 

amanhã uma incerteza! O direito de ir e vir torna-se cada vez mais escasso! Vozes, vezes e 

vidas são esquecidas. Talvez esteja faltando tudo, mas o amor sobressai. As crianças 

continuam enxergando a Comunidade Margem da Linha como o lugar ideal. Um amor que 

consegue perceber a realidade, os limites e as dificuldades de forma consciente ao mesmo 

tempo em que deseja e propõe mudanças necessárias para a vida (re)começar de  maneira 

mais saudável. 
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“Pra mim o lugar ideal para se viver é aqui mesmo, eu amo aqui. Não do jeito que 

está, mas com casinhas melhores, praças, posto de saúde, escola, creche. Ah, e 

também sem violência. Eu queria continuar aqui.”  

 

(Karine, 12 anos, moradora da Margem da Linha) 

A vontade de continuar morando na comunidade foi justificada, pelos mais diversos 

motivos, ‘Quero continuar, pois gosto daqui. ’, ‘Porque todos os meus amigos e minha família 

estão aqui’, ‘Porque aqui é legal’, ‘Porque lá nas casinhas não tem nadapra fazer’. ‘Porque os 

vizinhos são melhores.’ As falas se diversificavam e confirmavam o desejo de permanecer, 

porém, existia algo em comum: as crianças queriam uma Margem da Linha diferente, um 

lugar em que elas pudessem realmente se sentir seguras, com espaços para brincar, estudar e 

ter saúde, enfim, onde pudessem viver, de uma forma melhor.  

O sonho e a esperança de um lugar melhor para se viver era latente, transpareciam nos 

olhares, sorrisos e falas, porém, a realidade desigual e esquecida é cruel. Assim, todo o 

descaso para com aquela população é sentido, frequentemente, pelas crianças, 

impossibilitando que a cidade ideal saísse do papel. Quando indagamos como elas imaginam 

a comunidade passados cinco anos, uma participante respondeu: “Se continuar desse jeito, 

não quero nem pensar. Aí não quero nem estar aqui pra ver.” 

Apesar dos obstáculos enfrentados, o que acontece no momento não impede que elas 

desejem uma nova forma de se viver. Para as crianças, é nítida a necessidade, de olhar para a 

comunidade, de pensar mudanças em prol de melhorias, focadas naquele espaço: “Queremos 

continuar, mas a Margem da Linha precisa melhorar”.  

Fez-se perceptível que o apelo das crianças consistia em mostrar que a Margem da 

Linha não é um lugar ruim, como julgado por tantas pessoas e, que eles gostavam dali, assim 

como, outra criança gosta de um bairro nobre na cidade de Campos. No entanto, a 

preocupação delas era voltada para o esquecimento do lugar que amavam, da desvalorização 

que estava trazendo uma série de problemas para a vida cotidiana. “Parece que ninguém gosta 

daqui, ali ninguém faz nada pra melhorar, por isso ta assim” (Karina, 12 anos, Margem da 

Linha). 

No grupo das crianças pequenas, as mudanças pensadas pautaram-se em construções e 

melhorias que pudessem tornar as brincadeiras e o convívio social algo mais prazeroso e 

divertido. Os pequenos, por meio de desenhos e falas, expressaram o desejo de uma Margem 

da Linha com praças, parques, campos de futebol, vendas com balas e uma rua menos 

perigosa para que eles pudessem se reunir para brincar: 
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“Queria tia que logo ali tivesse uma praça com sorvete, um campinho de futebol 

bem grande, com uma bola também. Outra venda de doces, porque na única que tem 

morreu o ‘Bicudo’, não tenho coragem de voltar lá. E um parquinho para as 

crianças. Seria legal.” 

(João, 8 anos, Margem da Linha) 

Retomamos aqui, a temática anteriormente trazida pelas crianças, quando falado da 

morte do “Bicudo” elas enfatizaram a questão da violência na comunidade, para elas o motivo 

da morte não era claro, pouco quiseram falar sobre, todavia, a associação com a violência, 

relacionada ao tráfico de drogas fez-se presente e gerou certa insatisfação nas crianças. De 

uma venda de doces, talvez o lugar preferido de todas as crianças, para essas, a lembrança 

tinha gosto amargo da violência, da morte. 

Percebemos durante nossas oficinas que as ‘brincadeiras de rua’ marcam a vida das 

crianças moradoras dessa comunidade, seja o pique, a baleba, a pipa, a bola, todas acontecem 

nela, que devido à violência vem se tornando um espaço perigoso, onde as crianças pequenas 

não podem frequentar de forma livre e com finalidade de diversão. Assim, a rua se torna 

apenas um trajeto, não um lugar onde as relações possam acontecer. A vida das crianças 

pequenas começou a se restringir ao espaço da casa, onde se reúnem com um grupo de amigos 

e brincam no quintal. No entanto, as crianças querem mais, as crianças querem a rua enquanto 

um espaço que tem o direito de ir, vir e frequentar, isso seria o ideal 

 

“Nós brinca no quintal da casa com os amigos, juntamos um grupo e cada dia vamos 

na casa de um pra brincar. Mas, na rua é mais divertido, tem mais espaço pra correr 

do pique, esconder, tem mais árvore também pra subir.” 

(Lara, moradora da Margem da Linha, 10 anos) 

 

Em consonância com essa ideia, o grupo das crianças maiores durante a pergunta do 

lugar ideal para se viver também ressaltou o desejo por um lugar com alternativas de lazer. A 

praça, o campo de futebol e o parque novamente fizeram-se presentes nas falas. Além do 

desejo por espaços de convívio social e diversão, outras soluções para os problemas 

enfrentados pela comunidade foram apontadas na cidade ideal.  

A escola foi uma temática bastante discutida pelas crianças, principalmente por dois 

motivos: o primeiro consiste na distância entre a Margem da Linha e as escolas, que na 

maioria das vezes estão localizadas em outras comunidades, com costumes diferentes da 

realidade que estão acostumadas, além de serem espaços comandados por facções rivais: 
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“A minha escola é bem longe daqui, tenho que ir a pé, cansa muito, andamos uns 10 

km. Antes nós ia devargazinho, mas agora que a hora está passando rápido tenho 

que andar mais. Estudamos na escola da Baleeira.” 

(Karine, moradora da Margem da Linha, 12 anos) 

O segundo motivo envolvendo a escola, no diz respeito à separação dos amigos que 

estudam em instituições diferentes. Pelo fato da Margem da Linha não ter uma escola dentro 

da comunidade, as crianças são remanejadas para outras escolas. No entanto, essa 

transferência depende do número de vagas disponíveis por turmas, sendo assim, muitas 

crianças são separadas dos seus amigos, não apenas em classes, como também em 

instituições. Percebemos que essa escola desassociada da realidade social das crianças e a 

separação dos seus pares fazem com que elas acabem perdendo sua identidade, sua referência, 

além de tornar uma experiência importante da vida em algo ruim, desprazeroso e sem sentido.  

Seguindo essa lógica as crianças propuseram que seria ideal a construção de uma 

escola na comunidade, pois assim, não apenas a problemática da distância seria resolvida, mas 

também o risco que correm em ir a pé até suas escolas, pois passam por ruas bastante 

movimentadas e com intenso fluxo de automóveis, poderiam estudar juntos com seus amigos 

e no local onde moram, resgatando seus vínculos e referências. Além de ser uma forma de 

gerar empregos para a população local, pois o desejo das crianças era que a escola fosse delas, 

uma escola com alunos e funcionários da comunidade. Uma escola com a Margem da Linha! 

Complementando essa ideia, as crianças ressaltaram que também seria relevante 

construir uma creche na comunidade para atender aqueles que ainda não tem idade de 

frequentar a escola, proposta equivalente a um dos dilemas vividos pelas famílias da Margem 

da Linha. Muitos, principalmente as mães, precisam sair cedo para trabalhar e não tem onde 

deixar seus filhos pequenos, sendo assim, a única alternativa é deixar com os irmãos mais 

velhos, que muitas vezes não tem idade necessária para cuidar de outro e dar conta dos 

afazeres de uma casa. 

Ficar em casa para tomar conta do irmão mais novo era uma obrigação da maioria das 

crianças, sendo sinônimo de abrir mão de atividades legais e prazerosas do dia, como por 

exemplo, ir à instituição que frequentam, estar junto com seus amigos, brincar, dentre outros. 

Nessa discussão era nítida nas falas e gestos a frustração das crianças. 

 

“O mais chato é quando eu tenho que ficar em casa cuidando do meu irmão pra 

minha mãe. Tenho que fazer comida, lavar e secar pratos. Aí a hora de brincar passa 

e não posso vir no Centro Juvenil.’’  

(Juliana, 8 anos, Margem da Linha) 
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Outro desejo pensado pelas crianças seria que a prefeitura disponibilizasse internet na 

comunidade, construindo uma Lan House gratuita onde todos os moradores pudessem 

frequentar. Quando indagados sobre o porquê dessa proposta a surpresa foi grande, pois 

naquele momento o que justificou não foi à internet enquanto um instrumento de lazer, mas 

como uma forma delas realizarem os trabalhos da escola e assim não ficarem reprovadas, 

como muitas vezes acontecia.  

 

“A prefeitura podia fazer uma Lan House aqui com internet 0800 pra todo mundo 

daqui. Sabe por quê? Às vezes tem aqueles trabalhos de pesquisa da escola né, e 

nem sempre conseguimos pesquisar aqui na instituição, por exemplo, se o trabalho é 

passado na sexta, no sábado e domingo não estamos aqui, aí o trabalho vai sem 

fazer. Eu já fiquei com nota vermelha por causa de trabalho.” 

(Davi, 12 anos, Tapera 3) 

 

Durante todas as atividades realizadas com as crianças, tivemos a oportunidade de 

observar um sentimento norteador daquela realidade: o sentimento de coletividade. Quando 

convocadas a pensar em um lugar ideal para se viver com possíveis mudanças, em nenhum 

instante apareceram propostas individuais, as crianças sempre pensaram desde o problema até 

a solução, em estratégias em prol de toda comunidade, no bem de todos.  

O sentimento de comunidade prevalecia ao individualismo. Pudemos perceber o 

quanto a carência de atendimento governamental e as restrições econômicas reforçavam os 

vínculos dos moradores que se organizam e criam estratégias em prol de um sistema mínimo 

de assistência e bem-estar na comunidade. Essa cumplicidade nas tarefas simples do dia-a-dia, 

como por exemplo, vigiar o filho da vizinha, doar algum mantimento ou água quando falta, 

acaba reafirmando o sentimento de coletividade, em que são todos por todos o que reflete em 

instâncias mais complexas, quando penso que um lugar melhor para se viver é um lugar 

melhor não para mim, mas para todos.  

Uma última atividade realizada com o grupo das crianças maiores consistiu em refletir 

sobre a importância da participação infantil e o empoderamento das mesmas frente às 

questões que atravessam seu dia-a-dia, especialmente o Programa Morar Feliz. Para isso, 

retornarmos a ideia anteriormente citada, em que compreendemos que as crianças, bem como 

os adultos, produzem e são produzidas, afetam e são afetadas pelo espaço e pelos elementos 

que compõem o meio ao qual estão inseridas.  

Elas se reconhecem, interagem, agem e falam a partir de um lugar. Caso esse espaço 

sofra transformações e rupturas, consequentemente as imagens produzidas sobre si 
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mesmotambém poderão sofrer alterações. Sendo assim, é fundamental a viabilização da 

participação desse grupo social, de forma que suas vozes e reais necessidades sejam 

contempladas, tanto nas políticas públicas quanto nos projetos de intervenção da 

infraestrutura, dos espaços e equipamentos a elas destinados (PÉREZ, 2014). É 

imprescindível compreender a criança como um ator social ativo, crítico e participativo nos 

processos de transformações e na construção de um novo modelo de bairro, cidade e mundo.  

A atividade iniciou-se com as seguintes perguntas: ‘O que vocês sabem sobre o 

Programa Morar Feliz? As crianças são ouvidas durante o processo de remoção? Para a nossa 

surpresa, apenas um dos três participantes sabia algumas informações sobre o programa, 

justamente o menino que foi removido para a Tapera 3. Os outros dois, que continuaram na 

Margem da Linha, não sabiam quase nada, tornando-se totalmente alheios a situação a qual 

também poderiam estar expostos. No entanto, o pouco que os três sabiam eram informações 

repassadas por terceiros e, algumas vezes, de forma distorcida.  

No que diz respeito às negociações, as crianças ressaltaram que não são ouvidas, 

apenas chegam até elas que a sua casa foi contemplada e que no máximo, dentro de um mês, 

irão para as “casinhas da prefeitura”. No entanto, quando perguntadas se consideram 

importante que as crianças sejam ouvidas, não apenas pelo Programa Morar Feliz, mas 

também em outros aspectos que afetam frequentemente seu cotidiano, a resposta foi unânime: 

sim. “Nós sabemos o que é melhor pra gente e não nossas mães, eles precisam perguntar pra 

gente também, porque, por exemplo, às vezes minha mãe que ir pra lá, mas eu não e aí, vou 

obrigado né?” (Karina, 12 anos, Margem da Linha). 

Mais uma vez, salientamos a nossa consideração sobre a importância, também 

embasada nas falas das crianças, da participação infantil nos assuntos públicos, visto que 

esses atravessam significativamente suas vidas.  

Quando criamos esse espaço de troca, de fala e de escuta, as crianças trouxeram muitas 

questões sobre o programa que precisam ser ouvidas e consideradas: a perda dos vínculos 

com os amigos, familiares e com a comunidade; a insegurança frente a violência causada pelo 

tráfico de drogas e diferentes facções; uma casa que não é sua e ao menos a protege; a 

preocupação com os novos gastos financeiros: o dinheiro que não sobre no fim do mês; o 

isolamento da cidade, dentre outras questões que elas vivenciam e necessitam falar sobre. 

Essa fala também nos chama à percepção da necessidade de uma atenção maior a esse 

público, no que diz respeito aos esclarecimentos sobre o Programa Morar Feliz e, até mesmo, 

no acompanhamento dessas crianças, pois não é apenas uma casa, enquanto espaço físico que 

a questão abarca, mas também, histórias, vínculos, amizades que são rompidos de forma 
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drástica, sem que as crianças tenham ao menos a chance de compreender e elaborar o que está 

acontecendo em suas vidas.  

Percebemos, de forma bem expressiva e nítida demonstrada por elas e conforme foi 

citado nos tópicos anteriores, o quanto o Programa Morar Feliz vem causando sofrimento em 

suas vidas. Abaixo, segue o relato do Davi, 12 anos, antigo morador da Margem da Linha, 

porém em julho desse ano foi removido para a Tapera 3, talvez as palavras não cheguem perto 

da carga de sofrimento a qual ele contou essa história no último dia de oficina: 

 

“Pra pessoa ir pra lá tem que ser 7 horas da manhã. No dia que eu fui, se tem que 

ajeitar as coisas todinha no mesmo dia pra você não esquecer nada. Se você 

esquecer, ficou. Vem um caminhão da Prefeitura buscar. O caminhão que eu fui era 

de graça, vem um caminhão, aquelas caminhonetes, sabe, uns carrinhos 

branquinhos, tipo gordinho. Aqueles carrinho que as crianças fica brincando, 

assim...Tipo um ônibus. Vem dois, pra, por exemplo, se no caminhão não der as 

coisas, tem como botar no outro. Mas, eu usei só um caminhão. Tem que botar tudo 

na rua, no quintal, se não der no quintal tem que botar na calçada. A pessoa fica 

olhando as coisas dos outros, todo mundo sai pra rua pra ver quem chegou. Fiquei 

triste! Eu brinquei aqui foi à última vez. Porque foi todo mundo foi lá em casa 

brincar à beça.” 

(Davi, 12 anos, Tapera 3) 

 

Concluímos as oficinas das crianças maiores com uma atividade lúdica, em que elas 

seriam o(a) prefeito(a) da cidade de Campos dos Goytacazes e poderiam (re)criar o Programa 

Morar Feliz de acordo com que consideram importante para uma vida melhor. A primeira 

mudança ressaltada pelas crianças consistia na realização do programa acontecer na Margem 

da Linha e não em lugares distantes dali.  

Um dos participantes, o Davi, removido para a Tapera 3 sugeriu que se ele fosse 

“dono” do Morar Feliz deixaria cada morador escolher a cor da sua casa, pois é muito ruim 

morar em casas iguais. As cores escolhidas foram “vermelho da paixão, verde da esperança e 

azul a cor do mar”. Essa concepção nos remete a ideia defendida por Leitão & Andrade 

(2007), onde ressalta que: 

 

“Observa-se nos conjuntos habitacionais implementados pelo poder público para a 

população de menor renda, que a maioria de seus moradores promove alterações 

significativas nas edificações originais. Essas alterações têm, caráter que não se 

refere propriamente a aspectos meramente pragmáticos: visam, também, responder a 

representações simbólicas, cuja materialidade, muitas vezes, não encontra respaldo 

na racionalidade projetual e construtiva”  (LEITÃO & ANDRADE, 2007, p 3). 

 



62 
 

 

 
 

Figura 1 – Desenho feito pelo Davi, onde o mesmo ilustrou as casinhas da Tapera 3. 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Desenho feito pelo Davi, onde o mesmo ilustrou como gostaria que fossem as casinhas do Programa 

“Morar Feliz”. 

 

 

Ambos os desenhos foram realizados pelo Davi, 12 anos, e das crianças maiores, único 

participante que havia sido removido para o Conjunto Habitacional do Programa Morar Feliz, 

na Tapera 3. Segundo os relatos do menino, o primeiro desenho representa a Tapera 3 onde as 

casas são todas iguais, seguindo o mesmo formato, coladas umas nas outras e com as mesmas 

cores. Essa homogeneidade das casas é algo que causa bastante frustração nele, que considera 

ruim ver tudo igual em todas as partes, sem nenhum diferencial para chamar de seu, inclusive 

o menino durante as oficinas fazia questão de destacar o termo “casinhas da prefeitura”, ou 

seja, moro em algo que não é meu, não tem meu jeito, menos ainda a minha história.  

O segundo desenho representa a forma como ele gostaria que fossem as casinhas do 

Programa, primeiramente, o menino ressaltou que desejaria que acontecesse na Margem da 

Linha, as casas seriam separadas umas das outras: “As casas com as paredes coladas dá pra 

ouvir tudo que acontece na casa do vizinho, isso é ruim.”, complementou dizendo que as 
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casas seguiriam o mesmo formato para que ninguém se sentisse triste por ganhar uma casa 

melhor ou pior em relação ao outro, mas cada dono escolheria a cor que seria pintada a sua 

casa.  

Além disso, as casas seriam maiores e todos os moradores da Margem da Linha seriam 

contemplados. Nessas casas não faltariam água, pois é um grande problema vivenciado pela 

população da Margem da Linha e, especialmente da Tapera 3. Ademais, apopulação seria 

isenta de pagar contas de água e luz. Essa última proposta foi trazida pelo Davi, morador da 

Tapera 3, pois anteriormente quando ainda morava na Margem da Linha as famílias não 

precisavam se preocupar com esses pagamentos, noentanto, na Tapera 3, segundo o 

participante, eles precisam pagar uma taxa de água e luz e para ele isso é um problema: 

 

“Quando a gente morava aqui, a gente não pagava nem água e nem luz, aí sobrava 

mais dinheiro. Agora lá, tem que pagar, não é muito não, eu acho, mas mesmo assim 

esse dinheiro que poderia sobrar pra outra coisa não sobra mais. Se eu fosse o 

prefeito eu ia deixar as pessoas não pagarem não.” 

(Davi, 12 anos, Tapera 3) 

As crianças também ressaltaram o desejo do Morar Feliz transformar a Margem da 

Linha em um lugar digno e melhor de ser viver, onde seriam construídas praças, parques, 

lojas, açougues, vendas, campos de futebol, escola, posto de saúde, creches, dentre outros 

elementos que por direito são seus, no entanto, na prática são brutalmente violados. 

Destacaram a questão da responsabilidade do cargo público, exemplificando através do cargo 

do prefeito: ‘Se o prefeito ganha é porque as pessoas confiaram nele, daí ele tem que prometer 

tudo o que cumpriu para o povo. Se eu fosse prefeito jamais falaria o que eu não pudesse 

fazer” (Davi, 12 anos, Tapera3). 

Concluímos que as políticas habitacionais não levam em consideração os sujeitos que 

ali estão. A população vem se tornando apenas uma estatística sujeitada a interesses do 

capital. Removidos para um conjunto habitacional, os moradores deixam para traz seu lar, sua 

história, onde se readaptar é uma tarefa árdua. São escassas as propostas que versam e 

incentivam a participação efetiva dos beneficiários no planejamento e execução, algo que vá 

além da pesquisa socioeconômica e cadastramento, que torne o beneficiário sujeito do projeto, 

fazendo do projeto habitacional um novo projeto de vida para aqueles que habitam (MOTA, 

2012).   

Quando o público é constituído por crianças essa problemática intensifica-se, pois 

esses são vistos como sujeitos passivos, sem vez e voz, frente aos acontecimentos que as 

atravessam. No entanto, ressaltamos a importância de ouvi-las, pois elas não são alheias aos 
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acontecimentos e ao mesmo tempo sabem e propõem estratégias de enfrentamentos para os 

problemas que as afligem. Elas precisam, querem e sabem falar. Vamos ouvir as crianças? 

6.Considerações Finais 

 

Neste trabalho, buscamos refletir sobre como as questões que atravessam o espaço 

vivido afetam a vida das crianças, moradoras da favela Margem da Linha e as removidas pelo 

Programa Morar Feliz. Discutimos a importância da participação infantil nas questões 

públicas e sociais, visto que, as crianças são atravessadas pelos resultados dessas ações e 

simbolizam esses processos, não sendo alheias ao que acontecem ao seu redor. Salientamos 

também o valor de não apenas escutar esse público, mas fazer suas vozes ecoarem em prol de 

melhorias, que nesta pesquisa, foram pensadas pelas próprias crianças. 

Ao longo da discussão, apresentamos a relação conjunta entre a criança e o espaço em 

que vivem, conforme Pérez (2009) ressalta simultaneamente, ao mesmo tempo em que ela 

ajuda na sua construção, também se apropria do espaço e é produzida pelas relações que 

estabelece com ele. Assim, os espaços vividos, sejam eles a comunidade ou a cidade, são 

grandes produtores de subjetividades, estão engendrados naquilo que somos, em nossas 

histórias. Há um elo que mantém o lugar e o sujeito em constante troca de afetos, 

significações, relações. Todavia, nem sempre esses espaços estão em harmonia com os nossos 

desejos. A cidade, de forma geral, encontra-se fragmentada, heterogênea e desigual, 

alicerçada em relações de poder, que constantemente constrói identidades, diferenças e 

separações, produzindo outros espaços e sujeitos. 

Durante os encontros com as crianças, conseguimos observar a ambiguidade em relação 

aos sentidos que as mesmas construíram sobre a cidade de Campos dos Goytacazes e a 

comunidade onde moram. A comunidade, embora localizada no município de Campos, 

apareceu como se não fizesse parte da cidade. Para elas, a cidade apareceu como o lugar do 

novo, das possíveis descobertas, das atratividades, no entanto, um lugar que elas não têm 

acesso, ficando entre o desejo e a falta de oportunidade.  

As crianças só estão na cidade durante a realização das suas tarefas obrigatórias, como 

por exemplo, ir à escola, ao posto de saúde ou em outros dispositivos que carecem na 

comunidade onde vivem. Fora isso, elas encontram-se “em outro mundo”, ao lado e ao 

mesmo tempo tão distante da cidade. Ficou nítida, em suas falas, a divisão de Campos dos 

Goytacazes em dois mundos paralelos. 
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“Essas divisões são criadas por disputas de poder, desigualdade de recursos e 

de infra-estrutura, e produzem limites entre os seus moradores, mostrando 

até onde cada um deve ir. Dessa maneira, as distâncias sociais produzem e 

aumentam as distâncias físicas, numa tentativa de manter a ordem 

estabelecida.” (PÉREZ, 2009, p. 126) 

 

Julgamos interessante pensar outra perspectiva que também apareceu dentro dessa 

problemática. Emboraa cidade apareça como um lugar atrativo, com praças, parques, lojas, 

isso não foi o suficiente para despertar nas crianças o desejo de estarem inseridas nela. Elas 

temem o encontro com esse espaço e quando o fazem é por mera obrigação. Elas preferem 

conviver com o já conhecido, o que permite maior segurança, onde podem prever suas 

atitudes e posicionamentos, conforme a Karine, 12 anos, moradora da Margem da Linha nos 

disse: “Tudo poderia acontecer aqui na Margem da Linha”. E quando estão na cidade, 

ocupando os mesmos espaços dos demais, como por exemplo, na escola, a interação não 

ocorre de forma mais ampla, pois elas apenas dividem o mesmo espaço, no entanto, poucos 

compartilham experiências, conversas, brincadeiras, relatando que preferem se relacionar com 

seus “iguais”. 

Por outro, a favela Margem da Linha é o lugar onde as crianças encontram refúgio, 

sentem-se importantes, valorizadas, interagem com seus pares, formam uma grande família. A 

brincadeira acontece, todos se conhecem, não sendo simplesmente desconhecidos que passam 

despercebidos uns pelo outro, conforme a experiência na cidade. É o desejar ‘bom dia’, e o 

dividir a casa e até mesmo a pouca comida, é subir nas árvores, são esses detalhes que fazem 

sentido para as crianças e que transformam aquele espaço um lugar de referência e de amor. 

De um modo geral, as crianças ressaltaram que apesar de se sentirem pertencentes à 

comunidade em que vivem, não possuem muitos espaços, formais e nem informais, para 

participar, refletir e opinar sobre os problemas que afetam seu dia-a-dia – especialmente, 

aqueles recorrentes do Programa Morar Feliz – e, propor possibilidades de transformação. 

Dessa maneira, as percepções das crianças sobre o lugar onde moram, os desafios, e as 

possíveis mudanças acabam não alcançando sentidos compartilhados. Embora, reclamem, 

questionem e repensem os problemasenfrentados no seu dia-a-dia, suas falas continuam 

passando despercebida, sem ganhar voz, força e eco na sociedade. 

Neste espaço de escuta, proposto pela pesquisa, as crianças apontaram diversos 

problemas relacionados à comunidade onde moram, como: a violência e o tráfico de drogas, 

vistos como algo sem chances de mudança; a falta de recursos públicos básicos na 
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comunidade, como escolas, postos de saúde, creche, espaços de lazer, etc.; o descaso do Poder 

Público; a inversão do papel da Polícia, pois para elas, os que deveriam assegurar a segurança 

são os mesmos que elas temem; e o Programa Habitacional Morar Feliz. Segundo as crianças, 

os governantes esqueceram a Margem da Linha. 

O Programa Morar Feliz foi uma temática que despertou muitas colocações importantes 

das crianças. Ressaltaram a violência, devido à proximidade entre diferentes facções, o 

aumento dos gastos financeiros, visto que agora pagam contas de água e luz, queixando-se 

que antes não pagavam e a falta que esse dinheiro faz no fim do mês. A distância entre a 

cidade e o bairro onde foram construídos os conjuntos habitacionais, considerando-se 

excluídos de tudo. A falta de espaços para se divertirem, brincarem associando o perigo ao 

único espaço que eles têm livre, a pista, onde passa um fluxo intenso de automóveis.  

No entanto, nenhum dos problemas citados traz tanto sofrimento, quanto ao considerado 

o pior pelas crianças: a perda, o rompimento de vínculos entre os amigos, as famílias e 

vizinhos. Talvez as palavras da fala do Marcelo, 12 anos, morador da Margem da Linha, 

possam ilustrar tal sofrimento vivido por essas crianças: “Eu não tenho vontade de ir para as 

casinhas da Prefeitura não, mas como a minha melhor amiga foi, eu iria também, pra gente 

ficar juntos de novo”. 

Observamos que, na percepção das crianças, o maior impacto causado pelo Programa 

Morar Feliz em suas vidas consiste na separação de pessoas queridas, que fazem parte da sua 

história. Referenciando a música “Uma casa não é um lar”, destacamos a passagem que diz: 

“E uma casa não é um lar, quando não há ninguém lá para te abraçar.” É desse sentimento que 

as crianças compartilham, o quão doloroso é ir e deixar para trás seus amigos, aqueles com 

quem dividiram histórias, afetos, brincadeiras, momentos, aqueles que compartilharam uma 

vida, assim como, é sofrido para as crianças que ficarem e ver seus amigos partindo, ao ponto 

de desejarem o que não gostam, apenas para estar mais próximos, na presença de quem se 

ama. 

Assim, dar uma casa, a qual as crianças nem consideram suas, pois a todo o momento 

utilizam do termo “casinhas da prefeitura” não está sendo, conforme discursa o programa, 

uma forma de garantir a dignidade e o exercício da cidadania, pelo contrário, o mesmo está 

servindo como instrumento de perda do que ascrianças possuem de mais precioso, seus 
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vínculos, seus pares, suas histórias. O programa vem transformando o laço em nó! Que aperta, 

que dói...  

Apesar das problemáticas que norteiam seu cotidiano, as crianças pensam de forma 

crítica o lugar onde vivem e conseguem propor estratégias viáveis, que poderiam ser 

executadas pelo Poder Público. Em suas falas, não havia idealizações, mas sim direitos, que 

também são delas enquanto crianças e seres humanos. São os direitos à saúde e à educação de 

qualidade, oferecidos próximos ao lugar onde vivem. É sentir-se seguras e acolhidas, para que 

assim, possam transitar nos espaços públicos. É ver o lugar onde moram recebendo atenção e 

cuidado dos governantes. É ter voz para decidir, ter espaço para expor, ter alguém para 

escutá-las e considerá-las. É ver sua comunidade dentro e não à margem da cidade. É poder 

escolher onde morar, e poder ficar no lugar onde elas consideram bom para se viver! 

Concluímos que devido à ausência e privação das crianças em espaços de diálogos, 

onde possam compartilhar suas experiências e os problemas que enfrentam, tanto na 

comunidade onde vivem quanto na cidade como um todo, muitas vezes, seus questionamentos 

não ganham voz e visibilidade. Vivemos na ilusão de que elas precisam de porta-voz, pois não 

sabem falar por si. Enquanto isso, perdemos a singularidade daqueles que realmente 

vivenciam a experiência. Falamos pelas crianças, fazemos política pelas crianças, julgamos o 

que é melhor ou pior para as crianças. E as crianças, onde ficam? Pois, muitas não se 

enxergam dentro do que foi pensando para elas e querem pensar por si. De quais infâncias e 

crianças falam as políticas públicas? 

Ao término da minha pesquisa, ao sair da instituição, o sentimento de renovação me 

contagiou, pois naquele momento compreendi o que era desconstruir-me para ouvir o outro e 

retornar para mim de uma forma muito mais bela e rica. Como se não fosse o bastante, 

deparei-me com uma criança de aproximadamente cinco anos brincando de seequilibrar na 

linha do trem, coincidência ou não, encontrei em meus guardados um desenho feito por um 

dos participantes das oficinas, relatando a cena como sua brincadeira preferida. Logo pensei 

naquela brincadeira como o esforço para manter-se em pé, frente às forças contrárias que 

tentam fazer cair. O cair e o retornar com um sorriso no rosto e o desejo de recomeçar 

representam a sua vida. O quanto abrincadeira trouxe a cena a vida real de crianças que se 

equilibram a todo o momento frente àsdesigualdades, exclusão, pobreza e, mesmo assim, 

seguem firmes na tentativa de construir um lugar melhor para se viver, na Margem da Linha. 

Desejo que esse trabalho possa ser um “até breve” e, que com vocês possamos construir uma 

Margem da Linha, uma cidade e um mundo melhor para se viver! Seguiremos firmes e nos 

equilibrando contra as formas contrárias: essa luta é nossa! 
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Figura 3 – Desenho do Marcelo, desenhou suas brincadeiras prediletas: empinar pipa e se equilibrar na linha do 

trem. 
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8. Anexo 

 

Entrevista realizada com as crianças 

 

Bloco 1: conhecendo os participantes e seu histórico na comunidade 

1- Roda de apresentação 

2- Você sempre morou na Margem da Linha? 

3- Como você descreveria o lugar onde você mora? 

Bloco 2: conhecendo o lugar onde as crianças vivem 

1- Quais os principais pontos positivos e os negativos do lugar onde você mora?  

2- O que as crianças podem e não podem fazer aqui? 

3- Como vocês imaginam o lugar que moram daqui alguns anos? 

 

Bloco 3: conhecendo o Programa Morar Feliz 

1- O que vocês sabem sobre o Programa Morar Feliz? Pra que serve? O que fazem? 

2- O Programa Morar Feliz influenciou de alguma forma a vida de vocês? Melhorou, 

piorou? 

3- Vocês consideram que o Programa Morar Feliz é a melhor solução para resolver os 

problemas da Margem da Linha? 

4- Vocês consideram importante que os governantes escutem a opinião das crianças 

sobre o Programa Morar Feliz? 

Bloco 4: atividades lúdicas 

1- Se vocês fossem o Prefeito da cidade, como fariam o Programa Morar Feliz? 

(aconteceu através de encenação) 

2- Um lugar ideal para se viver, é aquele que? (ilustram a partir de desenhos)  

3- Desenhem como vocês percebem a Margem da Linha e a Tapera 3 
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