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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de remoção e resistência dos 
moradores da favela da Margem da Linha, situada na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, 
através de entrevistas realizadas por Carvalho (2019) e Reginensi (2018), com moradores 
removidos e que resistiram a remoção. Para isto, foram feitas pesquisas bibliográficas para 
elaborar uma abordagem histórica sobre a dificuldade no acesso às moradias, evidenciadas no 
processo de urbanização excludente no Brasil, acarretando na formação das periferias. Foi 
realizado também uma retrospectiva histórica acerca da política habitacional do Brasil desde a 
década de 1930, até os governos de Lula e Dilma, dado que esta política contribuiu para a 
segregação socioespacial à medida que alocou os beneficiados dos programas habitacionais em 
áreas periféricas. Para compreender a segregação socioespacial e a estigmatização da classe 
subalterna em Campos dos Goytacazes, foi analisado a formação das periferias e o histórico 
dos programas habitacionais da cidade, através de pesquisas bibliográficas e documentais com 
suporte de dados e informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Humano e Social. Por fim, abordou-se o processo de remoção e resistência da população da 
favela da Margem da Linha, a fim de evidenciar a violação de direitos que sofreu e sofre essa 
população, para entender o processo de gentrificação que acomete a comunidade em 
decorrência da especulação imobiliária. 
 
Palavras-chave: Política habitacional. Segregação socioespacial. Especulação imobiliária. 
Margem da Linha.  



 
 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the removal process and the resistance of the residents of the 
Margem da Linha slum, located in the city of Campos dos Goytacazes-RJ, through interviews 
conducted by Carvalho (2019) and Reginensi (2018), with residents who were removed and 
resisted the removal. For this, bibliographical research was conducted to elaborate a historical 
approach about the difficulty in access to housing, evidenced in the exclusionary urbanization 
process in Brazil, resulting in the formation of the peripheries. A historical retrospective of 
Brazil's housing policy from the 1930s to the Lula and Dilma administrations was also carried 
out, since this policy contributed to socio-spatial segregation as it allocated the beneficiaries of 
housing programs in peripheral areas. In order to understand the socio-spatial segregation and 
the stigmatization of the subordinate class in Campos dos Goytacazes, the formation of the 
peripheries and the history of housing programs in the city were analyzed through bibliographic 
and documental research supported by data and information made available by the Municipal 
Secretariat of Human and Social Development. Finally, the process of removal and resistance 
of the population of the Margem da Linha slum was addressed, in order to highlight the 
violation of rights that this population suffered and still suffers, to understand the gentrification 
process that affects the community as a result of real estate speculation. 
 
Keywords: Housing policy. Socio-spatial segregation. Real estate speculation. Margem da 
Linha. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão habitacional no Brasil descortinou um histórico de dificuldades de acesso à 

moradia que se relacionam ao passado colonial com o regime de sesmarias, consolidada com a 

criação da Lei da Terras em 1850, que restringia o acesso à terra aos ex-escravizados, após a 

abolição em 1888. 

A urbanização acelerada proporcionada pelo processo de industrialização, modificou o 

espaço urbano, acarretando na falta de moradias, especialmente para os trabalhadores, 

estabelecendo a necessidade de uma ação estatal para o suprimento de moradias para aqueles 

que não possuíam recursos próprios. 

Em 1991, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das 

Nações Unidas (ONU), definiu que moradia não se resume apenas a uma casa. Moradia deve 

ser entendida como um local salubre, que possua condições mínimas para a sobrevivência como 

saneamento e luz elétrica, além de possuir segurança e ser acessível aos serviços públicos 

básicos. 

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

apenas 52,5% das residências brasileiras dispõem de abastecimento de água, esgoto sanitário 

ou fossa séptica e coleta de lixo. Enquanto 4,1% que equivale a 2,3 milhões de moradias não 

dispõem de nenhuma dessas condições. 

 Essa problemática das moradias precárias faz parte das quatro variáveis que contribuem 

para o aumento do déficit habitacional brasileiro. Segundo Cavalcante (2018), a primeira 

variável são as habitações precárias que se referem a domicílios improvisados, a segunda 

variável refere-se à coabitação familiar, a terceira ao gasto excessivo com aluguel, quando 

ultrapassa 30% da renda familiar, e a quarta variável ao adensamento excessivo em domicílios 

alugados. 

 Outro fator que impulsiona o déficit habitacional e o aumento de moradias precárias, é 

o mercado imobiliário. Segundo Maricato (2015), a renda imobiliária é a maior forma de 

movimentar o grande negócio que é a cidade.  

 
 

[...] a terra urbana, ou um pedaço da cidade, constitui sempre uma condição de 
monopólio - ou seja, não há um trecho ou terreno igual a outro, e sua localização não 
é reproduzível - estamos diante de um mercado especial que tem o atributo de captar 
ganhos sob forma de renda. A cidade é um grande negócio e a renda imobiliária, seu 
motor do capital. (MARICATO, 2015, p. 23)  

 
 

Com isso, o acesso à moradia se torna algo muito mais complexo para a população pobre 
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e muito mais rentável para o mercado. Em decorrência da especulação imobiliária, muitas 

residências ficam paradas, devido aos altos preços que são cobrados. Em contrapartida, a 

população com menor poder aquisitivo vem sofrendo cada vez mais um processo de expulsão 

da cidade legal1. 

Essa segregação socioespacial é acentuada pelos programas de habitação de interesse 

social, à medida que cada vez mais removem a classe subalterna das áreas mais centrais da 

cidade, realocando-os no entorno da cidade em áreas com ausência de infraestrutura, acesso à 

cultura, educação, saúde e segurança. 

Como exemplo do processo de expulsão devido à valorização territorial em decorrência 

da especulação imobiliária, foi analisado o processo de remoção da favela da Margem da Linha, 

que ilustra precisamente a movimentação do poder público para o processo de remoção da 

população pobre e negra das áreas passíveis de mercantilização.   

Para o desenvolvimento desse trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas em 

livros, artigos, dissertações e teses, pesquisas bibliográficas e documentais para entender o 

processo de formação das periferias da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ e para entender o 

processo de gentrificação que acomete a comunidade Margem da Linha em decorrência da 

especulação imobiliária. Foi realizada também uma pesquisa documental com suporte dos 

dados e informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano 

e Social (SMDHS). Devido a impossibilidade de realizar pesquisa de campo em decorrência da 

pandemia do Covid-19, foram utilizadas entrevistas feitas por Carvalho (2019) e Reginensi 

(2018), com moradores removidos da Margem da Linha e que resistiram a remoção. 

Espera-se que a discussão abordada com o presente trabalho sirva de contribuição para 

futuros estudos de pesquisadores, estudantes, trabalhadores e demais segmentos sociais, que 

busquem apreender mais sobre o direito à cidade. 

O primeiro capítulo aborda a dificuldade do acesso à terra iniciada no século XIX, sendo 

intensificada no século XX. Para isto, foi realizada uma abordagem histórica sobre a exclusão 

da população ex-escravizada no direito ao acesso à terra, iniciada em 1850 através da Lei de 

Terras, tendo em vista o prenuncio iminente do fim da sociedade escravista. Abordou também 

o processo de urbanização acelerada devido ao desenvolvimento industrial que acarretou nas 

periferias e na expulsão da população pobre e negra das áreas centrais. Nesse capítulo também 

foi feita uma retrospectiva histórica da política habitacional do Brasil a partir da década de 

1930, até o governo de Lula e Dilma. 

 
1 A cidade legal é a parcela da urbe amparada pelo poder público e valorizada pelo mercado imobiliário 
(MARICATO, 2013). 
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 O segundo capítulo discute o processo de favelização de Campos dos Goytacazes, 

fazendo uma análise dos programas habitacionais no município desde o seu início até o 

programa habitacional vigente, ilustrando o auxílio desses programas para a expulsão da classe 

subalterna da cidade legal. 

 O terceiro e último capítulo discute a formação da favela da Margem da Linha até o 

surgimento dos condomínios fechados, acarretando na remoção da população residente nessa 

favela devido a área ser passível para especulação imobiliária. Trazendo entrevistas com parte 

da população removida e da população que resistiu a esse processo, para ilustrar a forma 

autoritária e opressora que atuou o poder público. 
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1 URBANIZAÇÃO, PERIFERIZAÇÃO E POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL 

 
 Nesse capítulo buscou-se abordar as dificuldades do acesso à moradia desde o século 

XIX, sendo intensificado no século XX, devido ao processo de urbanização acelerada em 

decorrência da industrialização que transformou o cenário urbano, acarretando na formação das 

periferias. Além disso, fez uma retrospectiva histórica sobre a política habitacional brasileira a 

partir da década de 1930, até o governo de Lula e Dilma, sendo os últimos a realizarem 

movimentações expressivas no que diz respeito a habitação de interesse social. 

 

1.1 Processo de urbanização e periferização brasileira 

 
No Brasil o processo de urbanização iniciou no século XIX, porém, se intensificou 

apenas nas últimas décadas do século XX. O século XIX foi marcado pelas transformações no 

sistema capitalista mundial que desencadeou mudanças na economia brasileira, 

especificamente a partir de 1850 com a promulgação de duas leis, a Lei de Terras e a Lei 

Eusébio de Queiroz.  

 A Lei de Terras n. 605/1850 determinou novos critérios para a sua aquisição, haja vista, 

o prenúncio iminente do fim do sistema escravista, a elite latifundiária tratou de restringir o 

acesso à terra, logo a partir da promulgação da Lei de Terras o seu acesso só poderia ser através 

da compra, proibindo dessa forma novas concessões de sesmaria, e ocupação por posse e 

permitiu a venda de todas as terras devolutas.  

 Um dos objetivos da promulgação da Lei de Terras era dificultar a posse de terra pela 

população ex-escravizada e essa restrição perdura até os dias atuais atingindo os descendentes 

dos ex-escravizados. Segundo Maricato (2014, p. 187): 

 
 

A Lei de Terras de 1850, que pretendia fazer retornar ao Estado as terras devolutas ou 
públicas, ainda espera para ser concretizada. Durante mais de 150 anos, um incrível 
número de iniciativas, decretos, comissões, portarias, cadastros e leis complementares 
se sucederam e se repetiram sem jamais serem aplicados. E as terras devolutas vão 
sendo ocupadas, configurando uma gigantesca fraude que avança há mais de um 
século pelo território nacional, cuja fronteira de expansão se localiza atualmente na 
Amazônia. A última iniciativa que alimenta a indústria da legalização da grilagem é 
a Medida Provisória 422, de mar./2008. Ela dispensa a licitação para a compra de 
terras públicas. Quem tem a titulação, ou simplesmente a posse de terras (limitado a 
1,5 mil hectares), e quer regularizá-las, deve levar a documentação solicitada ao Incra. 
Evidentemente, pequenos posseiros e ribeirinhos não dispõem dessa informação nem 
dos recursos para providenciar os documentos. 
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 No mesmo período – em 1850 – foi promulgada também a Lei Eusébio de Queiroz que 

suspendia o tráfico negreiro e incentivava o uso da mão de obra imigrante. De acordo com 

Costa (2010, p. 29) “a importação de escravos foi considerada ato de pirataria e como tal deveria 

ser punida”. A escravidão passou também a ser vista como uma instituição ultrapassada, 

arcaica, símbolo do atraso do país. 

 Segundo Costa (2010), a partir da metade do século XIX, especificamente entre 18712 

e 18883, o país passou por mudanças em âmbito econômico, demográfico, social e político, o 

que contribuiu para a diminuição da população escravizada e para o aumento da população 

livre. 

 De acordo com Costa (2010, p. 62): 

 
 
Entre 1822 e 1888 o país transformou-se sob muitos aspectos. A população livre 
passou de aproximadamente 2 milhões, em 1822, para 8,5 milhões, em 1872, e para 
quase 14 milhões, em 1888. A população escrava, por sua vez, foi de um pouco mais 
de 1 milhão, em 1822; para cerca de 1,5 milhão, em 1872, caindo a pouco mais de 
700 mil, em 1887. Isso significa que diminuiu não só em termos absolutos como 
relativos. Simultaneamente o número de escravos nos núcleos urbanos declinou ainda 
mais rapidamente, tendendo a se concentrar nas zonas rurais, sobretudo nas áreas 
ligadas a economia de exportação. 
 
 

 Simultaneamente a diminuição da população escravizada em relação à livre, introduzia-

se progressos no sistema de produção através da mecanização. O maquinário efetuava em 

menor tempo o trabalho que antes demandava um grande número de trabalhadores. Essas 

transformações promoveram melhorias na qualidade dos produtos e redução na quantidade de 

mão de obra. A construção de ferrovias na segunda metade do século XIX, também foi um fator 

contributivo para as mudanças da economia do país, pois além de permitir a localização de 

fazendas em áreas inacessíveis e antieconômicas, possibilitou um aumento nas produções, 

fretes com custos mais baixos e um sistema de transportes mais rápido e seguro (COSTA, 

2010). 

 Segundo Carvalho (1995), também nesse período ocorreu a redistribuição das atividades 

produtivas do país, promovendo transformações na produção cafeeira que acarretou em novas 

relações de produção. A partir disso realizou-se a troca do trabalho escravo pelo trabalho 

assalariado e surgiram as primeiras indústrias. A região do Rio de Janeiro foi a mais afetada 

visto que naquele momento sua função principal era ser porto exportador do café. 

 
2 Ano em que foi promulgada a Lei do Ventre Livre, esta dizia que os filhos de mulher escravizada que 
nascessem a partir da data da lei seriam considerados livres (COSTA, 2010). 
3 Ano em que foi assinada a lei que abolia a escravidão no país (COSTA, 2010). 
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 Para Carvalho (1995, p. 119-120): 

 
 

A economia urbana se modificava com a realocação de capitais e mão-de-obra 
desviados do setor agrário decadente e com a ampliação do mercado consumidor a 
partir da expansão dos meios de transporte, a generalização do assalariamento e a 
concentração de uma população migrante na capital. 
 
 

 Essas modificações criaram as condições necessárias para o investimento industrial, 

fazendo com que ainda no século XIX ocorresse o primeiro surto manufatureiro no Rio de 

Janeiro e gradualmente passasse para a indústria fabril. Esse processo progrediu na cidade 

simultaneamente ao período da implantação da República, que forneceria condições favoráveis 

para o desenvolvimento (CARVALHO, 1995). 

 De acordo com Carvalho (1995), o aumento industrial no Rio de Janeiro estava em um 

cenário mais amplo de urbanização em que, associada a expansão dos meios de transporte 

coletivo e ao desenfreado crescimento demográfico, determinou um alargamento do espaço 

urbano, originando numerosos bairros que se localizaram fora da área central, que conforme os 

números dos recenseamentos de 1872 e 1890, a população do Rio de Janeiro passou de 266.831 

a 522.651 habitantes. Na Tabela 1 pode-se observar que o aumento populacional não ocorreu 

apenas nas áreas centrais que já eram densamente povoadas, mas também nas freguesias. 
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Tabela 1: População do Rio de Janeiro separada por Freguesias (1872 e 1890) 

Freguesias 1872 1890 
Sacramento 26.909 30.663 
Candelária 9.818 9.701 
São José 20.010 42.017 

Santa Rita 30.865 46.161 
Santana 38.446 67.533 
Glória 22.135 44.105 

Engenho Velho 15.428 36.988 
Lagoa 13.447 28.741 
Gávea não declarado 4.712 

Santo Antônio 20.629 37.660 
Espírito Santo 13.793 31.389 
São Cristóvão 10.833 22.202 
Engenho Novo não declarado 27.873 

Irajá 5.782 13.130 
Jacarepaguá 7.993 16.070 

Inhaúma 7.220 17.448 
Guaratiba 7.091 12.654 

Campo Grande 9.686 15.950 
Santa Cruz 2.631 10.954 

Ilha do Governador 2.782 3.991 
Ilha de Paquetá 1.333 2.709 

 266.831 522.651 
Fonte: Carvalho, modificado pela Autora, 2020. 

 

 Esse crescimento populacional foi causado pelo desenvolvimento industrial iniciado no 

Rio de Janeiro que coincidiu com a abolição da escravatura e com a introdução de grupos de 

imigrantes, este ocorreu devido a necessidade de uma numerosa mão de obra, mas 

principalmente pelo intuito de embranquecer a população. O aumento da demanda de 

empregados também atraiu trabalhadores das áreas rurais circunvizinhas. Segundo Carvalho 

(1995, p. 132-133): 

 
 
O processo de industrialização, com o seu corolário, a concentração fabril, é 
necessariamente um fenômeno urbano. Exigindo concentração de numerosa mão-de-
obra e a existência de serviços de infra-estrutura, o desenvolvimento industrial 
ocasiona a reestruturação do espaço urbano. [...] O afluxo migratório dirigido para a 
cidade do Rio nesse período e compreendido pela mão-de-obra proveniente das áreas 
fluminenses que entravam em decadência e pelo significativo contingente de 
estrangeiros entrados pelo porto do Rio de Janeiro, permitiria uma oferta de força de 
trabalho para esse setor emergente da economia urbana. Seguir-se ia um crescimento 
populacional que determinaria um aumento da demanda de habitação, dentro de um 
espaço urbano em transformação. A pressão pelo lado da demanda e a baixa 
disponibilidade pelo lado da oferta de moradias ocasionaram um desequilíbrio no 
setor habitacional que afetaria diretamente as populações de baixa renda. Esse 
adensamento populacional, com a consequente expansão da demanda no mercado de 
moradias, refletir-se-ia nas condições de vida da cidade, determinando um 
aviltamento em sua qualidade no que se refere às classes trabalhadoras. 
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 Grande parte da população de baixa renda, constituída por ex-escravizados, passou a 

viver nas áreas centrais do município em habitações coletivas (Figura 1, 2 e 3), estas eram 

compreendidas como habitações que abrigavam famílias distintas dentro do mesmo terreno ou 

sob o mesmo teto. De acordo com essa definição eram consideradas habitações coletivas: 

cortiços, estalagens, avenidas, casas de cômodos, vilas operárias e favelas (CARVALHO, 

1995). 

 

Figura 1: Habitação coletiva na rua Senador Pompeu 

 
Fonte: Carvalho, 1995. 
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Figura 2: Habitação coletiva na rua do Senado 

 
Fonte: Carvalho, 1995. 

 

Figura 3: Habitação coletiva na rua Carmo Neto 

 
Fonte: Carvalho, 1995. 
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De acordo com Oliveira (2019), concomitante ao período de grande acumulo 

populacional no Rio de Janeiro, houve um grande surto de epidemias de febre amarela, varíola 

e malária, o que acarretou em uma guerra declarada da cidade contra as habitações coletivas, 

por localizarem-se na região central e serem vistas como um grande condutor dessas doenças. 

O prefeito da época, Cândido Barata Ribeiro, assumiu uma política de higienização e de 

urbanização da cidade, o que acarretou na remoção dessas habitações da área central da cidade.  

Entretanto, essa prática higienista não tinha intuito apenas de controlar as epidemias que 

a cidade vivia, mas pretendia-se também a diminuição da densidade populacional do centro da 

cidade, visto que os cortiços eram muito bem localizados e a área estava sendo visada para 

atender aos interesses do mercado imobiliário. Em razão disso, a população pobre era cada vez 

mais impelida a sair da região central da cidade. 

Em 1893, Barata Ribeiro ordenou a destruição de um dos cortiços mais conhecidos da 

cidade, o Cabeça de Porco (Figura 4). Essa habitação coletiva era considerada monumental, 

possuía cerca de quatro mil residências e a destruição da mesma fez com que diversas famílias 

procurassem por novas moradias no morro que ficava atrás do mesmo. Posteriormente em 1897 

esse mesmo morro foi ocupado também por alguns soldados que regressaram da Guerra de 

Canudos. A ocupação ocorreu com autorização do governo como uma forma de recompensá-

los, além da autorização, também forneceu materiais para a construção das habitações. A 

chegada dos soldados aumentou a população do morro resultando no estabelecimento da 

primeira favela, o Morro da Providência.   
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Figura 4: Cortiço Cabeça de Porco no Rio de Janeiro 

 
Fonte: Carvalho, 2015. 

 

Após a demolição do Cabeça de Porco, outros cortiços foram destruídos levando a 

população a buscar novas moradias em outros morros centrais da cidade. A busca por morros 

nas áreas centrais se deu devido à dificuldade de locomoção para seus empregos, já que a grande 

maioria trabalhava no espaço urbano central, com isso, se amontoavam em casebres insalubres 

e sem luz. Como Carvalho (1995, p. 139) evidencia: 

 
 
Os casebres de chão batido com paredes de barro a sopapo, latas de querosene abertas 
e tábuas de caixotes com telhados da mesma mistura de materiais, serviam de moradia 
a contingentes cada vez mais numerosos de trabalhadores. Condenados pela 
administração municipal, tanto os cortiços como as estalagens e casas de cômodo 
tenderiam a desaparecer, sendo substituídos pelas vilas operárias. É necessário 
observar, entretanto, que, apesar da construção de diversas vilas operárias, 
permaneciam aquelas habitações concentrando uma numerosa população, 
registrando-se mesmo a melhoria e reconstrução de numerosos cortiços dentro dos 
limites já proibidos pelas posturas municipais. 
 
 

 O desmantelamento dos cortiços fortaleceu o processo de favelização do Rio de Janeiro 

de forma exponencial. O intuito da política higienista de transformar a cidade eliminando o que 

não considerava saudável, culminou no agravamento do problema habitacional do município e 

consolidou as ocupações nas favelas, efetivando uma segregação residencial entre as classes. 
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 O início do século XX foi marcado pela nomeação de Francisco Pereira Passos como 

prefeito da capital, pelo então Presidente do Brasil Rodrigues Alves. A difícil tarefa de Pereira 

Passos seria o processo de reforma urbana no Rio de Janeiro. 

No período de 1902 a 1906, no Rio de Janeiro, ocorreu a Reforma de Pereira Passos 

inspirada na reforma de Haussmann4 em Paris. Esta possuía um caráter higienista e se 

justificava por meio do desordenamento da área central e pela frequência de epidemias. A 

reforma tinha como objetivo o embelezamento do centro da cidade para que se assemelhasse as 

cidades europeias, para isso realizaram melhorias nas condições sanitárias, criaram novas vias 

e alargaram vias já existentes visando melhorar a circulação de ar e sol (OLIVEIRA, 2020). 

 Contudo, como consequência da mesma, inúmeras famílias foram removidas 

evidenciando seu caráter excludente, já que a reforma contemplou apenas as populações com 

maior poder aquisitivo. As famílias removidas não receberam nenhum auxilio o que gerou uma 

procura maior por moradias mais baratas e precárias nas favelas. A maioria das cidades que 

possuía centros urbanos com alguma relevância passou por reformas urbanas com 

características semelhantes.  

De acordo com Maricato (1996, p. 38): 

 
 
A necessidade de se afirmar levou o Estado republicano a incentivar uma sucessão de 
reformas urbanísticas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Belém, 
Curitiba, Santos e Porto Alegre, reformas essas que se inspiraram no que o Barão de 
Haussmann fizera, alguns anos antes, em Paris. As cidades adquiriram importância 
que nunca tiveram antes, como lugar da crescente produção industrial e como 
mercadoria, elas próprias, por meio de um mercado imobiliário crescentemente 
importante. 
 
 

 De acordo com Barreto (2019), como consequência da reforma de Pereira Passos, foram 

derrubadas 1.681 habitações deixando 20 mil pessoas desabrigadas sendo forçadas a encontrar 

outra alternativa de moradias em um pequeno período de quatro anos. As freguesias centrais 

que mais sofreram com as reformas foram: Sacramento, Candelária, São José, Santa Rita e 

Santana. Enquanto ocorria a diminuição da população nas freguesias centrais, acontecia o 

crescimento de três freguesias suburbanas (Tabela 2). 

 

  

 
4 Segundo Bois (2008), a Reforma Urbana de Paris foi um programa de obras públicas para modernizar a capital 
francesa, implementando saneamento, embelezamento e ressignificando o espaço urbano. 
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Tabela 2: Aumento populacional das Freguesias suburbanas 

Freguesias 1890 1906 
Espírito Santo 31.389 59.117 

Engenho Velho 36.998 91.494 
São Cristóvão 22.202 45.098 

 90.579 195.709 
Fonte: Barreto, modificado pela Autora, 2020. 

 

O aumento populacional atrelado ao desenvolvimento industrial determinou nas 

primeiras décadas do século XX uma nova organização do espaço urbano se adequando as 

novas necessidades da divisão do trabalho e da acumulação do capital, caracterizando uma 

segregação socioespacial (CARVALHO, 1995).  

Com intuito de dizimar os traços da sociedade escravista e construir um cenário 

modernizante para vigorar o mercado imobiliário, as reformas urbanísticas expulsaram a massa 

sobrante5 das áreas urbanas mais centrais ou mais prestigiadas pelo mercado imobiliário em 

transformação. E hoje em pleno século XXI vemos enormes favelas em todo o país, como 

resultado de processos sociais que excluíram a população negra do direito à moradia e ao 

mesmo tempo falam do tratamento excludente e violento dado pelo Estado opressor.  

 

1.2 As intervenções do Governo no âmbito da Política Habitacional entre as décadas de 

20 a 50 

  

Para Silva (1989), compreender as barreiras que dificultam o acesso das classes 

populares a uma moradia na cidade, provoca um entendimento do caráter estrutural da 

problemática da moradia. Nas sociedades capitalistas essa problemática é estudada por Engels, 

um dos teóricos clássicos do marxismo, ele, no final do século XIX já entendia a carência da 

habitação na Alemanha como sintoma da Revolução Industrial. O que naquele período era 

interpretado como falta de habitação, para ele era o agravamento das más condições de vida 

dos operários, em consequência do fluxo repentino da população para as grandes cidades e da 

exploração da força de trabalho. 

 
 

[...] esses “bairros de má fama” se estruturam mais ou menos da mesma forma que em 
todas as cidades: as piores casas na parte mais feia da cidade; quase sempre, uma longa 
fila de construções de tijolos, de um ou dois andares, eventualmente com porões 
habitados e em geral dispostas de maneira irregular. Essas pequenas casas de três ou 
quatro cômodos e cozinha chamam-se cottages e normalmente constituem em toda a 

 
5 De acordo com Val (2016), os sobrantes são negros, pedintes, pessoas sem documentos e desempregados de um 
modo geral. 
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Inglaterra, exceto em alguns bairros de Londres, a habitação da classe operária. 
(ENGELS, 2010, p. 70) 
 
 

Assim, a escassez de moradia é compreendida como expressão da desigualdade social 

instaurada pelo modo de produção capitalista, que cresce concomitantemente ao processo de 

expansão das indústrias. Deste modo, a crise da habitação é vista como um produto necessário 

da ordem social burguesa, uma vez que para o desenvolvimento do capitalismo é fundamental 

a existência de uma classe que detenha apenas sua força de trabalho para vender, tornando o 

problema habitacional inerente ao sistema de produção capitalista (SILVA, 1989). 

Em São Paulo, o problema das habitações populares no final do século XIX coincide 

com os primeiros indicativos da segregação espacial. O processo de expansão das cidades e a 

concentração de trabalhadores na mesma, acarretaram em diversas dificuldades, onde a 

segregação social do espaço impossibilitava que as diferentes classes sociais sofressem da 

mesma forma os efeitos da crise urbana. Visto que, as classes com maior poder aquisitivo 

tinham acesso a áreas de uso exclusivo, livres da deterioração, além de uma apropriação 

diferenciada dos investimentos públicos. Os primeiros indícios dessa segregação surgiram a 

partir de 1880, com o aparecimento dos bairros residenciais finos ao lado dos bairros operários 

(BONDUKI, 2017). 

Segundo Kowarick (1979), no início do processo de industrialização no Brasil até a 

década de 1930, o problema das moradias foi em parte solucionado pelas empresas, através da 

construção das vilas operárias (Figura 5), que estavam localizadas próximas as fábricas e as 

residências eram alugadas ou vendidas aos operários. Como as moradias eram fornecidas pelas 

empresas, os gastos dos operários diminuíam, o que permitia que seus salários sofressem um 

rebaixamento.  
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Figura 5: Vila Cia. Vidraria Santa Marina em São Paulo 1930 

 
Fonte: Silva, 2008. 

 

Conforme Kowarick (1979, p. 30): 

 
 

Tal tipo de solução era viável na medida em que a quantidade de força de trabalho a 
ser alojada era relativamente pequena – pois destinava-se de modo especial aos 
operários menos disponíveis no mercado de trabalho – e o baixo custo dos terrenos e 
da construção compensava a fixação do trabalhador na empresa. Neste caso, o custo 
de reprodução da força de trabalho, pelo menos no que diz respeito à moradia, era 
resolvido pela própria empresa.  
 
 

 Devido à consolidação das indústrias, ocorreu um crescimento do número de 

trabalhadores, ao mesmo tempo em que aumentou a pressão sobre a oferta de habitações 

populares. Paralelamente a isso, tem-se a valorização dos terrenos fabris e residenciais, 

tornando antieconômicas as construções das vilas operárias do ponto de vista das empresas, 

principalmente com a intensificação do fluxo migratório que gerou um excedente de força de 

trabalho. Assim, as despesas referentes as moradias e transporte foram transferidas para os 

trabalhadores, e os gastos relacionados aos serviços de infraestrutura urbana passaram para o 

Estado (KOWARICK, 1979). 

Com isso, as vilas operárias foram desaparecendo e o problema das moradias passou a 

ser resolvido pelas relações econômicas no mercado imobiliário. Como consequência disso, 

surge no cenário urbano as periferias que são aglomerados distantes dos centros, clandestinos 

ou não, carentes de infraestrutura, onde passaram a residir os operários (KOWARICK, 1979).  
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Carlos (2018) aponta que a formação do espaço urbano se constitui na contradição entre 

a produção social da cidade e sua apropriação privada, sua existência apoiada em uma sociedade 

de classes e a formação do espaço como valor de troca produzem a luta pelo direito à cidade. 

Para Carlos (2018, p. 97): 

 
 

[...] a segregação é expressão do desdobramento da contradição que produz o espaço 
urbano (decorrente da dupla determinação do trabalho de gerar valor e de satisfazer 
uma necessidade) que é, ao mesmo tempo e dialeticamente, valor de uso (condição 
necessária à realização da vida) e valor de troca (mercadoria cujo uso está submetido 
ao mercado imobiliário visando à produção do valor). 
 
 

De acordo com Carlos (2018), a segregação é uma particularidade fundamental da 

produção do espaço urbano contemporâneo. Isso ocorre sob a lógica da acumulação elaborada 

no valor de troca, que realiza a acumulação capitalista se impondo ao uso social da cidade, 

efetivando a desigualdade da sociedade de classes, com base na propriedade privada da riqueza 

que determina acessos desiguais aos bens e serviços da cidade. 

 
 

Sob o capitalismo, a produção do espaço realiza-se na contradição fundante do próprio 
ato de produzir: uma produção social (que, nesta dimensão, revela-se como momento 
de criação e realização do ser social) em conflito frontal com sua apropriação privada 
(o espaço tornado mercadoria subsume, no processo capitalista, as formas de 
apropriação ao mercado como momento de alienação). Esta contradição, no processo 
de produção, pressuposta na estruturação da sociedade capitalista, se desenvolve no 
movimento da constituição da propriedade, bem como sua forma jurídica, o contrato 
social que determina quem é o dono da propriedade, auferindo-lhes direitos e acessos 
à vida urbana. (CARLOS, 2018, p. 96) 
 
 

Kowarick (1979), afirma que a acumulação do capital e a especulação imobiliária 

caminham juntas, assim, a localização da classe trabalhadora passou a acompanhar os fluxos 

do capital imobiliário. Para explicitar os resultados dessa lógica desordenada, Kowarick (1979) 

apresenta números do estado de São Paulo: 

 
 

[...] na Capital há 4,5 m² de área verde por habitante, enquanto o padrão mínimo 
desejável é de 8 m². Na Região Metropolitana, dos 8.000 quilômetros que formam a 
rede de circulação de tráfego local, apenas 40% é pavimentado. Apenas cerca de 30% 
dos domicílios são servidos pela rede de esgotos e 53% pela de água. Resultado: “as 
populações servem-se em geral de fossas negras, privadas secas e tanques sépticos e 
de água proveniente de poços rasos, em geral contaminados pela proximidade de 
fossas negras”. Nas “periferias” a situação é ainda mais drástica: tão-somente 20% 
das casas têm rede de esgotos e 46% de água. Para se ter uma ideia do alto índice de 
contaminação ambiental basta mencionar que três quartos das habitações da 
periferia... “lançam esgotos em simples fossas negras, quando não a céu aberto”. 
Mesmo em amplas áreas da Capital muitas ruas não são pavimentadas e há vastas 
áreas desprovidas de iluminação. (KOWARICK, 1979, p. 32) 
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 Como o setor imobiliário prosseguiu a ocupação espacial estabelecida pelo setor 

privado, as áreas mais amplas e mais próximas aos núcleos centrais eram reservadas para 

aguardar a valorização, enquanto as zonas mais afastadas e desprovidas de infraestrutura eram 

abertas para a compra pela população mais pobre (KOWARICK, 1979). 

 
 

A frase... “é o preço do progresso” traduz e ao mesmo tempo justifica o crescimento 
caótico da metrópole. Indica inicialmente a incapacidade do poder público de 
programar formas mais racionais de ocupação do solo. Ademais, fundamenta uma 
forma de expansão que, devido à fragilidade das organizações populares para 
interferir nos processos decisórios, confere grande liberdade de ação aos grupos 
privados inteiramente voltados para a obtenção do lucro. [...] “A especulação 
imobiliária (...) adotou um método, próprio, para parcelar a terra da cidade. Tal 
método consistia (e consiste) no seguinte: o novo loteamento nunca era feito em 
continuidade imediata ao anterior, já provido de serviços públicos. Ao contrário, entre 
o novo loteamento e o último já equipado deixava-se uma área de terra vazia, sem 
lotear. Completando o novo loteamento, a linha de ônibus que o serviria seria, 
necessariamente um prolongamento a partir do último centro equipado. Quando 
estendida, a linha de ônibus passa pela área não loteada, trazendo-lhe imediata 
valorização. O mesmo ocorreria (e ocorre) com os demais serviços públicos: para 
servir o ponto extremo loteado, passariam por áreas vazias, beneficiárias imediatas de 
melhoramento público. Desta forma, transferia-se para o valor da terra, de modo direto 
e geralmente antecipado, a benfeitoria pública [...]”. (KOWARICK, 1979, p. 33) 
 
 

 Durante a era Vargas (1930 a 1945), a habitação social se transformou em um tema com 

força jamais vista anteriormente. Nesse período, todas as questões econômicas transformaram-

se em preocupações do poder público e das entidades empresariais incluídas na estratégia de 

desenvolvimento nacional. O problema da moradia surgiu como questão fundamental das 

condições de vida do operariado, visto que consumia uma parcela significativa dos salários e 

influenciava no modo de vida e na formação ideológica dos trabalhadores (BONDUKI, 2017). 

 Segundo Bonduki (2017), no governo de Vargas a questão sanitária passou para o 

segundo plano na discussão sobre a habitação social devido aos novos temas condizentes com 

o projeto nacional-desenvolvimentista. A habitação é considerada condição básica na 

reprodução da força de trabalho, como fator econômico na estratégia de industrialização do 

país, e também, como componente na formação ideológica, política e moral do trabalhador, 

sendo assim, decisiva na criação do “homem novo” e do trabalhador-padrão que o governo 

queria construir, como sua principal base de sustentação política. 

 
 

Esses debates merecem atenção devido à correlação entre as concepções e propostas 
sobre a habitação operária presentes nos discursos e os modelos de moradia que 
efetivamente foram adotados, como autoempreedimento da casa própria na periferia 
pelos trabalhadores, a produção pelo Estado de habitação social e a busca de 
racionalização e economia na produção da moradia. Indicio da importância que a 
questão assumiu foi a enorme quantidade de seminários, investigações e artigos então 
produzidos. Essa intensa produção intelectual, ideológica e jornalística revela a visão 
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não só do poder público, mas de diversos setores da sociedade. (BONDUKI, 2017, p. 
81) 
 
 

 De acordo com Silva (1989), para estudar a política habitacional no Brasil deve-se 

analisar três aspectos. O primeiro refere-se ao problema habitacional nas cidades estar 

intrinsecamente relacionado a questão fundiária urbana devido a exorbitante valorização dos 

terrenos e o crescimento desordenado acarretar em uma desigualdade na organização interna da 

cidade, que é evidentemente expressa na crescente segregação social que as classes populares 

são submetidas. O segundo aspecto trata a habitação como um fator importante no ciclo de 

reprodução do capital por ser uma mercadoria do consumo social médio, que contribui para a 

fixação do valor da força de trabalho. Dado que o processo de acumulação se faz historicamente, 

a partir do processo de superexploração do trabalhador, assim, o custo da habitação não era 

contado no custo da reprodução da força de trabalho. 

 Por fim, Silva (1989), apresenta o terceiro e último aspecto, ela aponta que no Brasil, 

em consequência dos privilégios concedidos pelo Estado para os investimentos destinados a 

criação de infraestruturas para o desenvolvimento industrial, ocorreu uma insuficiência de 

recursos para que os investimentos estatais em bens de consumo coletivo acompanhassem o 

progresso das cidades. 

 Para Silva (1989), o problema habitacional, principalmente a habitação popular, se 

refere a um problema complexo que apresenta complicações econômicas, sociais e políticas 

que evidencia a dinâmica do processo de desenvolvimento capitalista no país. Deste modo, 

constata-se que o problema habitacional brasileiro é apresentado erroneamente, pois esconde 

características intrínsecas ao ser reduzido simplesmente em déficit habitacional. 

 Com o desenvolvimento capitalista no Brasil e a força de trabalho sofrendo 

superexploração, os trabalhadores foram obrigados a buscar moradias baratas e novas áreas 

para construção. As soluções encontradas foram: favelas, cortiços, casas de cômodos, palafitas, 

vilas proletárias, vilas populares, parques proletários, conjuntos habitacionais, moradias 

autoconstruídas em subúrbios, entre outros (SILVA, 1989). 

Segundo Oliveira (2020), no início do século XX, as áreas remanescentes para a 

construção de novas moradias, submeteram a população de baixa renda as péssimas condições 

habitacionais o que agravou a vulnerabilidade, visto que esses locais careciam de infraestrutura 

urbana, não havia sistema de esgoto e tinha ausência da coleta de lixo, o que acarretava em 

alagamentos, mau cheiro, surgimento de doenças, entre outros problemas.  
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 O Quadro 1 demonstra algumas das consequências que acomete a população das áreas 

periféricas em decorrência da distância da cidade legal. 

 

Quadro 1: Consequências do distanciamento das periferias para a cidade legal 

Situações típicas de áreas periféricas Efeitos 

Ausência de sistema de esgoto  Problemas de saúde e mau odor 

Ausência de coleta de lixo 
Acumulo de lixo que pode causar 

alagamentos, desmoronamento e mau odor 

Negligência dos órgãos fiscalizadores  
Risco a vida devido à falta de técnicas 

construtivas 

Ausência de serviços básicos (escolas, hospitais 

etc.) 

Perda na qualidade de vida por causa do 

tempo gasto com locomoção para usufruir 

desses serviços  

Falta de oportunidades de emprego e acesso a 

informações  
Menor possibilidade de ascensão social  

Fonte: Oliveira, 2020. 
 

É notória a semelhança característica que existia entre a formação das cidades e as 

divisões hierárquicas das indústrias, em que ambas se pautavam na intensa exploração da força 

de trabalho e na exclusão social. Dado que, os baixos salários dos trabalhadores e as escassas 

políticas habitacionais não eram suficientes para atender as necessidades de moradias legais, 

levando-os a morar nas favelas, vivendo à margem da sociedade. 

O aumento da construção e da aquisição de moradias na cidade ilegal6, relaciona-se com 

o desenvolvimento industrial em que os baixos salários dos operários não os possibilitavam 

comprar imóveis no mercado imobiliário legal. Em São Paulo, a solução encontrada foi o 

loteamento-autoconstrução, enquanto no Rio de Janeiro a principal solução foram as favelas 

(SILVA, 1989). 

Em 1937, no Rio de Janeiro, o Código de Obras surgiu como uma tentativa de restringir 

o crescimento e melhoria das favelas. O Art. nº 347, determinava a eliminação e substituição 

das favelas por núcleos de habitações do tipo mínimo, o que preconizava a criação de habitações 

populares ou habitações proletárias, para serem vendidas a população pobre. À vista disso, as 

 
6 Para Maricato (2013), a cidade ilegal refere-se a parte irregular da cidade, em que estas não são reconhecidas 
pelo poder público no âmbito do planejamento urbano. 



36 
 

favelas passam a ser compreendidas como um simples problema habitacional e como uma 

doença social que precisava ser destruída (SILVA, 1989).  

 
 

Diante da perspectiva de tratar a favela como um problema em si mesmo e como um 
mal que deveria ser eliminado e evitado a qualquer custo, a política então adotada de 
eliminação e contenção inspirou o Estado, em 1937, criar os conhecidos Parques 
Proletários no Rio de Janeiro, cristalizando o tratamento puramente administrativo e 
repressivo que era dado às favelas. Esses parques, que deveriam servir de abrigo 
provisório para as famílias faveladas desabrigadas, não passaram de casas coletivas 
de madeira, enfileiradas, que serviam de suporte para remoções compulsórias e 
tornaram-se, para muitos, a única possibilidade de uma habitação permanente. Os 
Parques Proletários representaram, ainda no governo Vargas, uma primeira tentativa 
de política habitacional, expressando uma mistura de populismo e autoritarismo, e não 
passaram de amontoados de barracos e currais eleitorais, pois só ia para lá quem 
tivesse cartão político. (SILVA, 1989, p. 38) 
 
 

 Além da criação dos Parques Proletários, também foram criadas – em 1937, por Getúlio 

Vargas – as Carteiras Prediais, que eram vinculadas ao sistema previdenciário. Esta criação 

simbolizou o Estado se responsabilizando pela primeira vez pela oferta de habitações (Figura 6 

e 7) apenas para associados dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), o que 

caracterizou em uma ineficiência quantitativa do mecanismo (SILVA, 1989).  

  

Figura 6: IAPI Conjunto Residencial da Baixada do Carmo em São Paulo na década de 40 

 
Fonte: Bonduki, 2017. 
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Figura 7: IAPI Conjunto Residencial Moóca em São Paulo na década de 40 

 
Fonte: Bonduki, 2017. 

 

 Segundo Silva (1989), também nesse período, o processo inflacionário inicia o 

enfraquecimento do sistema de construções de casas para aluguel, devido a instauração da Lei 

do Inquilinato, que estipulava controle dos valores das locações residenciais, visando incentivar 

a construção de casas para venda, o que agravou o quadro habitacional no país, visto que a 

compra não era acessível a população com menor poder aquisitivo. 

 A interferência governamental – no primeiro mandato de Vargas – para desestimular as 

residências de aluguel deve ser compreendida em um cenário mais amplo, onde o Estado passa 

a intervir nos diferentes setores da economia.  

 
 

Com essas medidas, se vê a política do Estado Novo incentivando a difusão da 
propriedade privada entre a classe média e os trabalhadores melhor remunerados, 
deixando ao segmento carente da população o ônus de buscar solução para sua 
moradia, o que é encontrado a custo de elevado sacrifício e falta de conforto impostos 
pela prática da autoconstrução e pela vida na favela. De qualquer modo, a casa própria 
é, aí, colocada como horizonte de referência para o trabalhador, como única 
alternativa de morar na cidade. (SILVA, 1989, p. 39-40) 
 
 

 Em maio de 1946 foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP), sendo um marco nas 

políticas habitacionais no país por ser o primeiro órgão em âmbito nacional voltado para prover 

habitações as pessoas de baixa renda. Sua atuação foi orientada por uma atividade limitada e 

fragmentada, e pautou-se no clientelismo no momento da decisão do local da construção, e na 

escolha e classificação dos candidatos (SILVA, 1989). 
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Deste modo, Azevedo; Andrade apud Silva (1989, p. 41) ressaltam:  

 
 

[...] orientou-se, em toda a sua trajetória (1946-1964), por uma ação limitada, 
pulverizada, além de pautar-se pelo clientelismo na decisão de onde construir, e na 
seleção e classificação dos candidatos. Ao mesmo tempo que se apresentava tutora e 
paternal, mostrava-se autoritária na administração dos conjuntos, chegando a interferir 
no comportamento individual e social dos moradores, transformando-se em 
verdadeiro instrumento de controle social. 
 
 

 Concomitante a criação da FCP, foi constituída uma Comissão Interministerial pelo 

então presidente da época, o general Dutra, que consistia na realização de uma análise extensiva 

sobre as causas da formação das favelas. Com base no relatório desenvolvido através desse 

estudo, foi estabelecido a proibição de construção de novas casas nas favelas, além de rigorosas 

fiscalizações para impedir a locação ou a venda de casas abandonadas. Além disso, o relatório 

propôs também uma aceleração na conclusão de projetos de urbanização nas terras da Prefeitura 

do Distrito Federal, visando impossibilitar que essas fossem invadidas e transformadas em 

favelas (SILVA, 1989). 

 Essas propostas contribuíram para que as favelas continuassem a ser consideradas como 

mero item de controle e repressão por parte do Estado. Em 1947 essas repressões atingiram seu 

ponto máximo, no Rio de Janeiro, quando o prefeito Mendes de Morais fundou uma comissão 

para acabar com as favelas. O plano consistia na ideia de fazer com que os moradores 

retornassem aos seus estados de origem e na expulsão das famílias que tivessem um salário 

maior que o valor estipulado por ele. Apesar do plano não ter funcionado, serviu para expor as 

intenções dos dirigentes públicos (SILVA, 1989). 

 As ações de Dutra durante o seu governo não se restringiram apenas a planos e estudos, 

em 1947 verifica-se uma intervenção direta nas favelas do Distrito Federal por meio da 

Fundação Leão XIII, através de um pacto entre a Igreja e o Estado, onde ambos visavam frear 

a propagação do comunismo que já chegava nas favelas. O início da intervenção ocorreu nas 

favelas mais populosas, pois representavam os maiores perigos para a “infiltração comunista”, 

tendo em vista o grande apoio popular que o Partido Comunista vinha recebendo (SILVA, 

1989). 

 De acordo com Silva (1989), no segundo período de Vargas (1951-1954), houve um 

afrouxamento considerável das restrições estabelecidas por Dutra com relação aos sindicatos, 

criando um clima político propicio para que os moradores das favelas e trabalhadores pudessem 

articular seus interesses, além do estímulo para uma política de desenvolvimento econômico 

nacionalista. 
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 A partir de 1950, os IAPs entram em um processo de declínio da construção de conjuntos 

habitacionais devido a diminuição de recursos, em decorrência do aumento da inflação, 

enquanto os valores das prestações das casas permaneciam fixos. Em contrapartida, observa-se 

uma intensificação do clientelismo na distribuição de moradias, usadas como ferramenta para 

o esvaziamento de pressões sobre o Estado. A partir disso, constatou-se também uma 

diminuição no tamanho dos conjuntos residenciais e das unidades habitacionais, visto que de 

1945 a 1950 foram construídos 72 conjuntos com 19.670 unidades habitacionais, e, de 1950 a 

1964 construíram apenas 121 conjuntos com apenas 11.429 moradias (SILVA, 1989). 

 
 

A partir de 1950, o modelo utilizado para implementar a política habitacional 
fragmentária e clientelista do país entra em colapso face à inflação crescente e o 
retorno dos financiamentos que se davam em parcelas fixas. Esse quadro parece 
evidenciar, por um lado, que os governos populistas deram pouca prioridade à questão 
habitacional, o que se tornou possível porque a demanda de trabalhadores, na época, 
era sobretudo econômica, girando em torno de melhores salários. As demandas a nível 
de necessidades de consumo se intensificam num quadro econômico que se esboça a 
partir de 1956 e se consolida a partir de 1964 [...]. (SILVA, 1989, p. 43) 
 
 

 Entre 1956 e 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, é estabelecido que a 

questão habitacional deveria assumir os critérios e recomendações, e que os órgãos 

previdenciários deveriam complementar a ação da FCP, destinadas a construir moradias para 

pessoas carentes, independente de serem ou não beneficiárias de qualquer instituto ou caixa de 

aposentadoria e pensões.  

Contudo, na prática, o que ficou evidente foi um maior agravamento das condições 

habitacionais das populações, em um período que se destacava um processo crescente de 

urbanização. Esse período foi considerado como grandioso no desenvolvimento econômico 

nacional, dado que se encerra a primeira fase da Revolução Industrial brasileira e se inicia a 

internacionalização da economia, indicando a fase de entrada do capitalismo monopolista no 

Brasil (SILVA, 1989). 

 À vista disso, ocorre o esgotamento das formas de substituição de importações, 

associado a um grande afluxo de capital estrangeiro, com a aceleração do processo de 

urbanização. Assim, o modelo de política habitacional adotado se limita ao anterior, por meio 

dos IAPs e da FCP, expressando um atendimento insignificante à carência habitacional 

crescente (SILVA, 1989). 
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1.3 As intervenções do Governo no âmbito da Política Habitacional a partir da década de 

60 até o início do século XXI  

 

Durante o governo de Jânio Quadros – em 1961 –, a conjuntura política do país retorna 

ao nacionalismo desenvolvimentista intensificando a política populista. Nessa época, havia um 

alastramento dos grandes centros urbanos, um processo crescente de favelização, de cortiços e 

habitações precárias, distantes e sem acesso aos serviços de luz, saúde, educação e saneamento 

básico, o que fez com que Jânio decretasse duas medidas: O Plano de Assistência Habitacional 

e o Instituto Brasileiro de Habitação (SILVA, 1989). 

O Plano de Assistência Habitacional foi criado com intuito de fortalecer a FCP, 

introduzindo uma mudança com relação ao pagamento das casas que anteriormente possuía 

parcelas fixas, passando a adotar uma proporcionalidade do salário mínimo. O Instituto 

Brasileiro de Habitação foi criado objetivando ocupar os vazios da política habitacional.  

Esse Instituto buscou também a expansão das fontes de recursos que, além das verbas 

orçamentárias e da arrecadação resultante da renda de patrimônio, doações e contribuições de 

entidades internacionais, eram previstas outras fontes de recursos, como contribuição de 1% 

sobre a folha de pagamento dos empregados, a cargo do empregador; acréscimo de 50% ao 

imposto de consumo sobre fósforo e 40% sobre bebidas e uma taxa de habitação, que seria 

cobrada através de selo, referente a contrato de imóveis e criação de bônus de habitação por 

meio da emissão de títulos de valor reajustável e de subscrição compulsória (SILVA, 1989). 

 
 
É importante ressaltar o caráter excludente que a política habitacional definida por 
Jânio Quadros apresentava, ao propor como critérios de acesso à casa própria, o tempo 
de residência na cidade, estabilidade no emprego e capacidade de trabalho. Por outro 
lado, o Instituto Brasileiro de Habitação, além de ampliar as fontes de recursos, previa 
a correção monetária nas prestações dos financiamentos, abrigando, portanto, as 
perspectivas que foram posteriormente adotadas pelo BNH. (SILVA, 1989, p. 45) 
 
 

 Em 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia à presidência, fazendo com que o país entrasse 

em um impasse político, visto que seu substituto legal, João Goulart, era identificado como líder 

democrático, como amigo dos trabalhadores e defensor de melhores salários. No entanto, João 

Goulart só assumiu a presidência em 7 de setembro de 1961, em um regime parlamentarista 

imposto com intuito de diminuir seus poderes, que vigorou até 6 de janeiro de 1963, após a 

realização de um plebiscito (SILVA, 1989). 

 Em seu governo, a questão habitacional foi contemplada pelo planejamento 

governamental que considerou a imprescindibilidade de uma coordenação de recursos e ações 
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desenvolvidas pelos órgãos encarregados da habitação: Carteiras Imobiliárias dos Institutos e 

Caixas de Aposentadoria e Pensões e FCP, incremento à iniciativa privada; apoio à construção 

civil, estudos e pesquisas sobre residências, e criação do Conselho Federal de Habitação como 

órgão executor do planejamento governamental (SILVA, 1989). 

 Em 21 de agosto de 1964, foi criado o Banco Nacional de Habitação (BNH) através da 

Lei nº 4.380, que fundou também o Plano Nacional de Habitação e o Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo. Essas ações evidenciaram a tentativa autoritária do Estado brasileiro 

em aliar a necessidade de sua legitimação perante a sociedade para defender as “boas intenções” 

que o levaram ao golpe militar de 1 de abril de 1964 (SILVA, 1989). 

 Segundo os idealizadores do BNH, sua criação para controlar a política habitacional 

brasileira tinha intuito de pôr fim à política clientelista. Assim, a política habitacional passava 

da gestão das caixas de pecúlio e órgãos previdenciários para ser administrada por um banco, e 

os financiamentos que foram concedidos eram protegidos pela inflação por meio da correção 

monetária (SILVA, 1989). 

 Em 1966, ocorreu a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e a 

implementação do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). O FGTS 

representava um mecanismo de arrecadação compulsória para o BNH, ao estabelecer a 

obrigatoriedade do recolhimento de 8% sobre as folhas de pagamento dos empregados, por 

parte dos empregadores, resultando na liberação da indenização obrigatória em caso de dispensa 

de empregados, representando a extinção da estabilidade no trabalho, acarretando prejuízos 

para os trabalhadores no sentido da permanência nos empregos e no valor dos salários 

recebidos. O SBPE, estava encarregado pela captação de recursos voluntários, através dos 

depósitos em cadernetas de poupança e venda de letras imobiliárias. O SBPE juntamente com 

o FGTS, transformou o BNH no segundo maior banco do país (SILVA, 1989). 

 Bonduki (2017, p. 324) aponta que: 

 
 
Embora, indiscutivelmente, a criação do BNH em 1964 marque o início de um novo 
período na história da habitação no Brasil, não é possível compreendê-lo sem a 
experiência – de erros e acertos – da ação habitacional dos Institutos de Aposentadoria 
e Pensões e da Fundação da Casa Popular. Por exemplo, a criação de uma fonte de 
recursos permanente vinculada aos salários para a produção de moradias (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS) e a introdução da correção monetária nos 
financiamentos habitacionais são consequências da avaliação do período anterior, 
onde os fundos destinados à habitação rapidamente se esgotaram frente à inflação 
crescente, estreitando a produção pública. 
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 No período entre 1970 e 1974, o BNH, conduziu sua atenção para a busca de ações que 

permitissem o retorno do capital empregado para posterior reinversão. Esse percurso foi 

conduzido por decisões essencialmente empresariais, em que o mercado popular perde a 

dimensão que conquistou no período anterior, dado que o regime em vigor nessa época era 

determinado pela repressão. O capital do BNH para o financiamento de habitações foi 

direcionado para a classe média que se ampliava e crescia politicamente pela relevância que 

possuía perante o novo modelo econômico, além de garantir o retorno financeiro e a 

lucratividade que o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), estabeleceu para orientar suas 

transações (SILVA, 1989). 

 Nesse novo cenário do BNH, ocorre um redimensionamento da clientela, o que impôs a 

população de classe média como público preferencial do banco, por ser um mercado mais 

atrativo pelos juros mais altos que rende ao mesmo, de até 10% ao ano, enquanto o mercado 

popular rendia juros de 1 a 3% ao ano. Entre 1970 e 1974 foram construídas 76.746 unidades 

habitacionais para o mercado popular enquanto para mercado médio foram construídas 404.123 

(SILVA, 1989). 

 De acordo com Silva (1989), a política habitacional recebida pela Nova República 

(1985-1990) foi uma política excessivamente remendada através das medidas de ajuste em vista 

da conjuntura de crise econômica que desestruturou o SFH. Em 1986, foi lançado o Plano 

Cruzado II7 em que foram fechadas algumas empresas públicas, entre elas o BNH, sem 

justificativas ou propostas de modificações na política habitacional, demonstrando o descaso 

que a política habitacional era tratada na Nova República. 

 Segundo Bonduki (2008, p. 75): 

 
 
Com o fim do regime militar, em 1985, esperava-se que todo o SFH, incluindo o BNH 
e seus agentes promotores públicos, as Cohab´s8, passassem por uma profunda 
reestruturação, na perspectiva da formulação de uma nova política habitacional para 
o país. No entanto, por conveniência política do novo governo, o BNH foi extinto em 
1986 sem encontrar resistências: ele havia se tornando uma das instituições mais 
odiadas do país. 
 
 

 Bonduki (2008) relata que, houve uma nova fase na política habitacional brasileira 

denominada como pós-BNH. Esse período foi caracterizado como um momento de transição 

que deixou de existir uma estratégia nacional para responder à questão da habitação, sendo 

ocupado de modo limitado, porém criativo, por municípios e estados. Especialmente os 

 
7 Os Planos Cruzados foram um conjunto de medidas econômicas.  
8 Companhia de Habitação Popular. 
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municípios governados pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que passaram a desenvolver 

programas habitacionais alternativos ao modelo adotado pelo BNH, usando capitais 

orçamentários, assumindo uma ótica mais social e utilizando práticas tradicionais da população 

mais pobre, como o mutirão.  

Deste modo, ocorre uma transferência de funções para os estados e municípios, tendo 

como referência a Constituição de 1988, que converteu a habitação em uma responsabilidade 

dos três níveis de governo. 

 Nesse cenário, surge um vasto conjunto de experiências municipais de habitação de 

interesse social, empreendidas a partir da redemocratização do país. Nesse momento, emergem 

junto as intervenções tradicionais, programas que aderem determinações inovadoras como o 

desenvolvimento sustentável, diversidade de tipologias, estímulo a processos participativos e 

autogestionários, parceria com a sociedade organizada, reconhecimento da cidade real, projetos 

integrados e a articulação com a política urbana.  

Esse aspecto diferenciava-se do sistema adotado para a ação do BNH, e, a partir disso, 

surgem programas alternativos como urbanização de favelas e assentamento precários, 

construção de moradias novas por mutirão e autogestão, apoio à autoconstrução e intervenções 

em cortiços e em habitações nas áreas centrais. Surge assim, a origem de uma nova forma de 

enfrentamento do problema habitacional aplicado pelas administrações municipais, que se 

tornaram referências nacionais para outras cidades e para o próprio governo federal 

(BONDUKI, 2008). 

 A partir de 1995, processa-se uma retomada nos financiamentos de habitação e 

saneamento baseado nos recursos do FGTS, após anos de paralisação dos financiamentos. 

Bonduki (2008) acredita que, se por um lado é exagerado afirmar que se estabeleceu de fato 

uma política habitacional, os documentos desenvolvidos pelo governo expressam que as 

determinações gerais que presidiram a criação dos programas são substancialmente diferentes 

daqueles que prevaleciam desde o período do BNH. 

 Entre os programas elaborados no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) – 

1995 a 2002 –, compreende-se como principal transformação, a criação de programas de 

financiamento destinados ao beneficiário, como a Carta de Crédito individual e associativa, que 

passou a consumir a maior parte dos recursos do FGTS. Além da Carta de Crédito, fundou-se 

também um programa destinado para o poder público, focado na urbanização de áreas precárias, 

o Pró-Moradia. Este foi interrompido em 1998 com a proibição do financiamento para o setor 

público. Posteriormente foi criado o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), que era 
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visto como um programa inovador para a formação de unidades novas para arrendamento que 

usava recursos do FGTS e de origem fiscal (BONDUKI, 2008). 

 Bonduki (2008, p. 80) salienta: 

 
 
[...] a implementação desses programas não significou interferir positivamente no 
combate ao déficit habitacional, em particular nos segmentos de baixa renda. De uma 
maneira geral, pode-se dizer que se manteve ou mesmo se acentuou uma característica 
tradicional das políticas habitacionais no Brasil, ou seja, um atendimento privilegiado 
para as camadas de renda média. Entre 1995 e 2003, 78,84% do total dos recursos 
foram destinados a famílias com renda superior a 5 SM, sendo que apenas 8,47% 
foram destinados para a baixíssima renda (até 3 SM) onde se concentram 83,2% do 
déficit quantitativo. 
 
 

 Em 2001, ocorre a aprovação pelo Congresso Nacional do Estatuto da Cidade, após 13 

anos de tramitação. Este regulamentava a Constituição Federal de 1988 e criava a possibilidade 

de fazer valer a função social da propriedade. O Estatuto constituiu um símbolo importante que 

fazia parte da proposta original do Projeto Moradia, sendo um elemento fundamental para a 

solução da questão habitacional no Brasil (BONDUKI, 2008). 

 De acordo com Bonduki (2008), o Projeto Moradia emergiu na esfera do Instituto 

Cidadania como um planejamento para conquistar uma solução global do problema 

habitacional no Brasil. O regimento estabelecido pelos coordenadores do Projeto elucidava que 

não era um programa de governo para a campanha presidencial, mas uma estratégia geral que 

objetivava converter a moradia em uma prioridade nacional, visando garantir a todo cidadão 

brasileiro uma moradia digna. 

 Deste modo, o Projeto ouviu especialistas, administradores públicos e militantes 

relacionados com o tema da moradia e desenvolvimento urbano buscando coletar todas as 

propostas existentes no país para dar um encaminhamento para a questão. Além de reunir 

propostas, elaborou-se uma análise da gestão pública no âmbito da habitação e da 

disponibilidade de fundos existentes e suscetíveis de mobilização na área da habitação. Após a 

avaliação da proporção das necessidades quantitativas e qualitativas, presentes e futuras, de 

moradia no país e as fontes de financiamento existentes, foi determinado um teto de 15 anos 

para solução do problema, garantindo o acesso a uma moradia digna para todo cidadão 

brasileiro (BONDUKI, 2008). 

 A estratégia geral compreendia que para combater o problema habitacional era 

imprescindível associar os esforços dos três níveis de governo, criando um sistema articulado 

da perspectiva institucional e financeiro, sendo este o Sistema Nacional de Habitação (SNH), 

que organizaria todos os órgãos públicos destinados à habitação (BONDUKI, 2008). 
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 Foram criados também os Conselhos de Habitação, que fariam o papel de controle social 

e participação, devendo ser compostos por representantes de todos os segmentos sociais e 

públicos relacionados com a habitação. Estes teriam uma função fundamental na formulação e 

acompanhamento da política a ser implementada.  

Com relação aos órgãos de gestão, propuseram a fundação do Ministério das Cidades 

(MCidades) que atuaria em áreas de habitação, saneamento, transportes urbanos e política de 

ordenação territorial, demonstrando a importância que a questão urbana e habitacional deveria 

assumir. Ele não teria uma função executiva, mas sim de gerenciamento de toda a política 

urbana e habitacional no país, constituindo e implementando o SNH, formulando o Plano 

Nacional de Habitação que estabelecia regras gerais do financiamento habitacional 

(BONDUKI, 2008). 

Do mesmo modo, estados e municípios teriam que criar, caso já não tivessem, 

secretárias de desenvolvimento urbano e habitacional, órgãos de gestão regional e local da 

política habitacional (BONDUKI, 2008). 

 Com intuito de eliminar a existência de planos característicos de financiamento, 

propuseram também a criação de um sistema único de financiamento, objetivando possibilitar 

uma melhor adequação do financiamento à capacidade de pagamento dos beneficiários. Seus 

recursos de origem fiscal seriam reservados ao subsídio que associado aos recursos do FGTS, 

proporcionaria o atendimento à população de baixa renda. Assim, as famílias que não 

dispunham de um rendimento significativo teriam uma maior participação dos subsídios. 

Quanto maior a remuneração das famílias, menor seriam as porcentagens da parcela de subsídio 

(BONDUKI, 2008). 

 Conforme Bonduki (2008) ressalta, os Planos Habitacionais, estruturados com os Planos 

Diretores, estabeleceriam um método de enfrentamento do problema em cada unidade da 

federação, determinando programas específicos, adaptados à realidade local, pretendendo 

organizar o enfrentamento do problema evitando a concessão de créditos que excedessem os 

valores compatíveis com as necessidades locais.  

Competiria aos Planos, definir uma estratégia local para a solução do problema 

habitacional, com um detalhamento indispensável para estabelecer metas, prioridades e 

cronogramas de implementação do programa habitacional. Essas estratégias buscavam um 

barateamento dos custos da produção das unidades habitacionais. 

 Nesse processo, entendeu-se que o desenvolvimento tecnológico era um outro aspecto 

primordial para baratear e dar qualidade as construções habitacionais, compreendendo que para 

solucionar o problema necessitaria além dos aspectos institucionais e financeiros, de uma nova 
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abordagem técnica, dado que se dispusessem de recursos suficientes para a construção de 

habitações em massa, as dificuldades tecnológicas atrapalhariam um bom resultado, gerando 

desperdícios e ineficiência (BONDUKI, 2008). 

 A aprovação do Estatuto da Cidade criou oportunidades para facilitar e baratear o acesso 

à terra urbanizada, combatendo a especulação com imóveis ociosos, criando instrumentos para 

a regularização fundiária e estabelecendo zonas especiais de interesse social capazes de proteger 

da valorização imobiliária, terrenos adequados à produção de moradia digna (BONDUKI, 

2008). 

 

 1.4 Política Habitacional no período Lula e Dilma 

 

 O início do século XXI foi marcado pelas grandes expectativas de avanço com relação 

as políticas habitacionais, devido a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em 

2002. Esperava-se que seu governo ampliasse e intensificasse as experiências municipais – 

vistas em cidades governadas pelo PT – de elaboração e implementação participativa de 

políticas urbanas e habitacionais com a formação de um sistema de desenvolvimento urbano 

nacional (BONDUKI, 2008). 

 Inicialmente, ele criou o Ministério das Cidades, integrando, como propunha o Projeto 

Moradia, as áreas de habitação, saneamento, transportes urbanos e planejamento territorial, 

além de indicar para os principais cargos, técnicos experientes e comprometidos com o processo 

de estruturação de propostas alternativas e com o ideário da Reforma Urbana. Ainda que fosse 

pequena a estrutura do mesmo, sua fundação se tornou histórica não apenas por ser o mais 

importante órgão nacional responsável pela problemática das moradias desde o fim do BNH, 

mas por sua compreensão que admite um tratamento integrado da questão urbana, 

representando um avanço com relação à tradicional fragmentação na gestão pública 

(BONDUKI, 2008). 

 Segundo Bonduki (2008), ainda que a fundação do MCidades tenha representado um 

avanço, é necessário destacar que uma das suas fraquezas é sua fragilidade institucional, dado 

que a Caixa Econômica Federal (CEF) que é o agente financeiro dos recursos do FGTS, é 

subordinada ao Ministério da Fazenda.  

Conforme Bonduki (2008, p. 97) afirma: 

 
 
Em tese, o Ministério das Cidades é o responsável pela gestão da política habitacional, 
mas, na prática, a enorme capilaridade e poder da Caixa, presente em todos os 
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municípios do país, acaba fazendo que a decisão sobre a aprovação dos pedidos de 
financiamentos e acompanhamento dos empreendimentos seja sua responsabilidade. 
 
 

 Na perspectiva da implementação do Projeto Moradia, uma das principais evoluções 

realizou-se na construção da instância de participação e controle social da política urbana, o 

Conselho Nacional das Cidades. Em abril de 2003, Lula iniciou o processo de convocação da 

Conferência Nacional das Cidades, que reuniu 2.510 delegados de todo o país para traçar as 

linhas gerais e diretrizes da política nacional de desenvolvimento urbano. Bonduki (2008) 

ressalta que, o mais importante foi a forma de elaboração da Conferência, que ocorreu de baixo 

para cima, a partir dos municípios resultando na Conferência Nacional.  

 A regulamentação das Conferências determinava a participação de todos os segmentos 

da sociedade, permitindo a criação de fóruns de debate em grande parte dos municípios do país, 

contando com a presença do poder público nos três níveis de governo, de movimentos sociais, 

entidades empresariais, sindicatos, universidades, associações profissionais, concessionárias de 

serviços públicos, entidades de representantes de vereadores, ONG’s e institutos de pesquisa. 

As Conferências proporcionaram a origem da construção de uma verdadeira política nacional 

para as cidades capazes de abarcar o conjunto de instituições públicas e privadas, relativas à 

questão urbana (BONDUKI, 2008). 

 De acordo com Bonduki (2008), esse processo teve seguimento com a realização da 2ª 

Conferência Nacional das Cidades em 2005, contudo, a alteração no mesmo ano do ministro 

indicado pelo PT, por um ministro apoiado por um partido de base governista conservadora, 

significou um retrocesso, principalmente na capacidade do novo ministro de articular uma 

política urbana coerente e integrada. Com essa mudança, muitos técnicos comprometidos com 

o programa deixaram o governo, fragilizando o avanço institucional em um ponto de vista mais 

progressista. 

 Na tentativa de dar prosseguimento a uma reivindicação do Projeto Moradia, o 

presidente expressa seu interesse pela criação do Fundo Nacional de Moradia (FNM), 

entretanto, o setor econômico do governo colocou restrição ao projeto de lei que tramitou por 

treze anos no Congresso. Após uma extensa reformulação que reduziu a abrangência do FNM, 

um substituto foi aprovado no Congresso, criando o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS) (BONDUKI, 2008). 

 De acordo com Bonduki (2008, p. 98): 

 
 
A restrição derivava do formato institucional, pois, de uma maneira geral, a área 
econômica é avessa à criação de fundos, posto que eles segregam recursos e reduzem 
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a liberdade que os gestores do orçamento têm na utilização dos recursos. Ademais, a 
existência do fundo pressupõe, embora não garanta, a alocação de parcelas 
significativas do orçamento para fins de subsídio, o que contrariava a política de 
criação de superavit primário.  
 
 

 Com a aprovação do FNHIS, foi suprimida a oportunidade do FNH associar recursos do 

FGTS e recursos fiscais, como proposto no Projeto Moradia. O FNHIS transformou-se em um 

fundo de investimento contando basicamente com recursos orçamentários. Os impedimentos 

para a implantação do Projeto Moradia, se deu, principalmente, pela continuidade das linhas 

gerais da política econômica neoliberal do período de FHC, em que eram mantidas as altas taxas 

de juros e as limitações com relação ao uso de fundos fiscais, com a fixação de um superavit 

primário superior, reduzindo as possibilidades de implementação de um fundo de subsídio 

considerável para possibilitar o atendimento à população de baixa renda (BONDUKI, 2008). 

 Segundo Bonduki (2008), a hegemonia do FGTS como principal fonte de recurso, usado 

sem subsídio até 2005, provocou uma restrita modificação no perfil de renda da população 

atendida, meramente atenuada pela fundação de programas emergenciais com dotações 

orçamentárias reduzidas, em 2004, como o Programa Especial de Habitação Popular (PEHP), 

que possibilitou auxiliar um pequeno número de empreendimentos e pelo uso, com novas 

regras, do Programa de Subsídio Habitacional (PSH), um instrumento criado no último ano do 

governo FHC para indicar recursos do orçamento. 

 Foi somente após 2005 que o quadro habitacional passou por transformações 

substanciais, com a criação do SNH aprovado pelo Conselho das Cidades. Esse sistema propôs 

a criação de dois subsistemas, o de habitação de mercado e o de interesse social. O Subsistema 

de Habitação de Interesse Social dependia da implementação de um complicado processo 

institucional para articular estados e municípios ao novo sistema, assim, um conjunto de 

medidas objetivando dar segurança jurídica ao financiamento de mercado foi enviada em 2004 

ao Congresso Nacional, sendo aprovadas e permitindo estender a aplicação de recursos do 

SBPE e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) para empreendimentos habitacionais, 

situação essencial para que o FGTS pudesse ser destinado para a faixa de interesse social 

(BONDUKI, 2008). 

 Bonduki (2008) afirma que, a mudança dos programas habitacionais financiados com 

fundos do FGTS ocorreu de forma lenta, o que evidenciou a dificuldade em abandonar os 

padrões estruturados no governo FHC. Deste modo, os programas habitacionais permaneceram 

os mesmos. Contudo, a prioridade do MCidades era diminuir o perfil de renda dos beneficiários, 

o que foi possível após a ampliação dos recursos para subsídio, a partir de 2005.  
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 As mudanças relevantes que ocorreram na questão do financiamento habitacional a 

partir de 2005, referem-se ao subsistema de habitação de interesse social. Dado que houve um 

aumento dos investimentos, de todas as fontes de recursos, ampliando o subsídio com foco para 

a população de baixa renda. Esse aumento de recursos do poder público e a extensa captação 

de recursos de mercado, gerou o que muitos consideraram como o novo boom imobiliário. Essas 

transformações vieram como resultados das reivindicações dos movimentos de moradia do 

setor empresarial da construção civil e de todos os setores que lutava pela priorização dos 

investimentos nas políticas sociais (BONDUKI, 2008). 

 Em 2004, foi aprovada a Lei Federal 10.391 que dava maior segurança jurídica ao 

financiamento e à produção de mercado, ao mesmo tempo que a retomada do SBPE e a abertura 

do setor imobiliário expressaram um aumento do crédito para as construções habitacionais. Em 

2005, o Conselho Monetário Nacional divulgou uma Resolução nº 3259 que obrigava os bancos 

a investirem em financiamentos habitacionais, uma porcentagem de fundos captados através do 

SBPE (BONDUKI, 2008). 

 Devido as transformações que ocorreram, a evolução das aplicações de mercado foi 

muito expressiva e em três anos a produção de moradias com recursos do SBPE triplicou, esse 

fato atrelado a queda da taxa de juros, fizeram com que os créditos ficassem mais baratos 

viabilizando o atendimento à população com renda mais baixa.  

 
 

Por outro lado, desde 2004 vem ocorrendo uma substancial elevação dos recursos 
destinados à produção habitacional de baixa renda. O orçamento do FGTS cresce 
constantemente (atingiu sete bilhões de reais em 2007), assim como os recursos de 
origem orçamentária que, com a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (2006), vem superando um bilhão de reais por ano. Mas no que se refere ao 
Subsistema de Interesse Social, o grande salto ocorreu com a Resolução 460 do 
Conselho Curador do FGTS, que tornou possível uma massiva aplicação de recursos 
deste, que é o principal fundo para investimento habitacional, em subsídios 
habitacionais, cujo montante atingiu, em 2006 e 2007, 1,8 bilhões de reais anuais. 
(BONDUKI, 2008, p. 100) 
 
 

 Deste modo, com esse subsídio e com outras transformações nos programas existentes, 

tornou-se possível a ampliação do atendimento na faixa de renda mais baixa, onde se concentra 

o déficit habitacional. 

 Em 2007, o governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Este era 

um grande investimento em diferentes áreas como: energia, rodovias, portos, saneamento e 

habitação. De acordo com Maricato (2014), estava previsto um orçamento de R$503,9 bilhões 

constituído por recursos públicos das três esferas de governo incluindo estatais, recursos 

privados e recursos de fundos diversos. Assim, o PAC passou a participar fortemente do 
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crescimento do país, tanto no que diz respeito ao Produto Interno Bruto (PIB), quanto à geração 

de empregos formais. 

 Em 2009, o governo lançou o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com 

intuito de contribuir para a diminuição do déficit habitacional no país através da concessão de 

estímulos à produção e compra de novas unidades habitacionais. Na sua primeira fase, que 

ocorreu entre março de 2009 até meados de 2011, sendo iniciado no governo Lula e tendo 

continuidade no governo Dilma, estipulou como meta a construção de 1 (um) milhão de novas 

moradias, sendo 400 mil unidades habitacionais para a Faixa 1, 400 mil para a Faixa 2 e 200 

mil para a Faixa 3. Na segunda fase do programa, a meta dobrou, prevendo a construção de 

mais 2 (dois) milhões de unidades habitacionais, sendo 1,2 milhões para a Faixa 1, 600 mil para 

a Faixa 2 e 200 mil para a Faixa 3 (ROLNIK, 2015). 

 Segundo Rolnik (2015), o PMCMV, foi elaborado inicialmente para atender três faixas 

de rendas, com metas, mecanismos de contratação e subsídios diferentes. A Faixa 1 era 

destinada a famílias com renda mensal de até R$1.600,00, a Faixa 2, a famílias com renda 

mensal entre R$1.600,00 e R$3.100,00, e a Faixa 3 a famílias com renda entre R$3.100,00 e 

R$5.000,00. 

 Para a construção das habitações da Faixa 1, as famílias beneficiadas assumiam o 

compromisso de pagar um pequeno valor em parcelas fixas mensais durante dez anos, enquanto 

a maior parte dos gastos para a produção era subsidiada pelo Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR). Para essa Faixa havia também a categoria PMCMV Entidades, em que a 

construção das habitações era contratada junto a organizações representativas de movimentos 

de moradia, que se encarregavam da construção e da indicação dos beneficiários. Nessa 

categoria, o financiamento era realizado pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) 

(ROLNIK, 2015). 

 
 

O Programa Minha Casa Minha Vida Entidades tem como objetivo tornar acessível 
moradia para a população cuja renda familiar mensal bruta não ultrapasse R$1.600,00, 
organizada em cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades 
privadas sem fins lucrativos, visando à produção e aquisição de novas habitações. A 
meta de 60 mil unidades anunciadas para o exercício de 2011/2014 foram aumentadas 
em 2014 para 80 mil unidades. Tem abrangência nacional em áreas urbanas e dá 
prioridade aos beneficiários que atendam aos seguintes requisitos: mulheres chefes de 
família, portadores de necessidades especiais, idosos e populações em vulnerabilidade 
social. (JESUS, 2015, p. 138) 
 

 
 O funcionamento detalhado do financiamento e do subsídio do PMCMV Entidades está 

representado na Figura 8. 
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Figura 8: Financiamento e subsídio do PMCMV Entidades 

 
Fonte: Jesus, 2015. 

 

De acordo com Rolnik (2015), as condições para construção das Faixas 2 e 3 eram 

chamadas de mercado popular, onde a construtora se responsabilizava pela comercialização das 

unidades. Essas Faixas contavam também com um seguro de crédito fornecido pelo Fundo 

Garantido da Habitação (FGHab), que era instituído junto ao programa. As famílias 

beneficiadas assinavam contratos de compra diretamente com a construtora, recebendo o 

financiamento das unidades. Estes eram concedidos pela CEF com recursos do FGTS. Contudo, 

a Faixa 2 contava com um abatimento de uma parte da entrada do financiamento, caracterizando 

uma forma de subsídio, que não era aplicável a Faixa 3.   

   
Embora as linhas de financiamento concedidas pela CAIXA no âmbito do programa 
disponham de condições mais favoráveis do que as de mercado e sejam garantidas por 
um fundo público, o que caracteriza subsídio indireto, a subvenção concedida a essas 
faixas é bem inferior à da Faixa 1, em que o valor arcado pelo beneficiário é 
praticamente simbólico. Assim, pode-se dizer que sob o nome "Minha Casa Minha 
Vida" abriga-se um conjunto diversificado de ações com lógicas e objetivos distintos. 
(ROLNIK, 2015, p. 130) 
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 Além do enfrentamento do déficit habitacional, o PMCMV surgiu também como 

medida emergencial para reduzir o impacto da crise internacional de 2008. Sua concepção 

buscou favorecer o aquecimento da economia através do impulso para o setor da construção 

civil. O que evidencia que o programa retoma a política habitacional com interesse apenas na 

quantidade de moradias, e não na sua fundamental condição urbana. Dado que, a maior parte 

da localização das novas moradias foi determinada por agentes do mercado imobiliário, sem 

obedecer a orientação pública, mas sim, a uma lógica do mercado (MARICATO, 2014). 

 Durante o governo Dilma, de 2011 a 2016, a política habitacional não passou por 

grandes mudanças, dando apenas, continuidade as deliberações e implementações iniciadas no 

período Lula. 
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2 A FAVELIZAÇÃO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E A POLÍTICA 

HABITACIONAL 

 

 A pretensão desse capítulo é discutir sobre o processo de favelização no município de 

Campos dos Goytacazes/RJ, fazendo também uma análise acerca dos programas habitacionais 

da cidade, ilustrando a segregação socioespacial reforçada por eles, devido à distância dos 

conjuntos habitacionais do Morar Feliz e MCMV – sendo estes os mais expressivos na cidade 

– para o centro. 

 

2.1 Campos dos Goytacazes e o processo de favelização 

 

 O município de Campos dos Goytacazes está localizado na região Norte Fluminense do 

estado do Rio de Janeiro, sendo considerada a maior cidade em extensão territorial, com uma 

área de 4.032,487 km² e com uma população atual de 511.168 habitantes segundo projeções do 

IBGE de 2020. 

O processo de urbanização do município iniciou no século XVII, com a dominação dos 

portugueses sob o território que era ocupado por várias tribos indígenas, dentre elas, a tribo 

Goytacá. Nesse período, era chamada de Vila de São Salvador e sua urbanização era pequena, 

haja vista a predominância rural. Suas terras eram usadas para subsistência e para suprir a 

necessidade do gado da cidade do Rio de Janeiro. Esse panorama só mudou com o início do 

plantio da cana de açúcar, que marcou o desenvolvimento do município (OLIVEIRA, 2020). 

 
 

A formação da Vila teve, conforme Motta e Souza (2010) e Freitas (2006), dois 
momentos de crescimento no processo de colonização: a partir do início do século 
XVII com a produção agrícola e criação de gado, e, em meados do século XVIII, com 
a cana de açúcar; e o outro, a partir da “praça principal” (atual Praça do Santíssimo 
Salvador), por ser o local mais alto, fugindo de possíveis alagamentos, e por já existir 
uma igreja levantada. (JORGE, 2014, p. 4) 
 
 

 No entorno da praça principal – atual praça São Salvador – encontravam-se as principais 

construções da época, como o pelourinho, a cadeia, a Casa da Câmara e a Santa Casa de 

Misericórdia. Em 1835, a Vila se transformou em cidade. Nesse período, o município possuía 

poucas ruas, pouca iluminação pública e não possuía uma rede de esgoto adequada. Com a falta 

de rede de esgoto, os dejetos eram despejados pelos ex-escravizados às margens do rio e nas 

diversas lagoas existentes na região, o que acarretou na manifestação de inúmeras doenças, que 

em muitos casos se tornavam calamidade pública (OLIVEIRA, 2020). 
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 Segundo Oliveira (2020), como consequência dos problemas de infraestrutura que 

acometiam a cidade, a região sofria constantemente com alagamentos. Em razão disso, em 

1837, foi realizada a primeira grande reforma do município, executada pelo engenheiro militar 

Henrique Luiz Niemeyer Bellegarde, que visava conter os alagamentos das ruas com intuito de 

melhorar a circulação.  

De acordo com Teixeira (2018), o município passou por grandes mudanças econômicas 

e históricas a partir da metade do século XIX, quando foi inserida no processo de modernização 

do Brasil. Em 1837, iniciaram as instalações das indústrias e a construção das estradas de ferro, 

o que contribuiu para as trocas comerciais, a construção de canais, para a instalação de água, 

esgoto e luz elétrica. A base econômica da cidade nesse período, era o setor sucroalcooleiro, 

devido o surgimento das usinas em 1877.  

A economia baseada na monocultura usava parte da força de trabalho local na 

agroindústria, enquanto o serviço doméstico nas residências representava o mercado de trabalho 

que era marcado pela baixa remuneração. O setor sucroalcooleiro era controlado quase 

totalmente pela elite rural e da agroindústria. Essa estrutura hierárquica reproduziu-se em meio 

à modernização econômica, mantendo a riqueza concentrada nas mãos dos poderes locais 

(TEIXEIRA, 2018). 

Segundo Ramos (2020), a política higienista foi adotada em Campos dos Goytacazes no 

início do século XX, visando erradicar as doenças epidémicas como a peste bubônica que 

assolava a cidade. Em 1902, foi adotado no município o Plano de Saturnino de Brito – 

engenheiro sanitarista – com a justificativa de ser um projeto de modernização que representaria 

o rompimento com o passado colonial. Baseando-se nas intervenções realizadas no Rio de 

Janeiro com a reforma de Pereira Passos, esse projeto realizou intervenções na área central, 

equipando a cidade com os símbolos do progresso para atribuí-la uma imagem de modernidade. 

Em consequência disso, ocorreu a expulsão dos trabalhadores pobres, sendo a maioria negros, 

para áreas periféricas e insalubres. 

   Segundo Almeida (2017), no século XX, no final dos anos 1960, ocorreu o processo 

de expulsão dos trabalhadores rurais da lavoura da cana-de-açúcar para as favelas e áreas 

periféricas do município, fazendo com que o processo de migração do campo para a cidade 

fosse intensificado. Na década de 1950, 65% da população de Campos dos Goytacazes vivia na 

zona rural, em 1960 o percentual diminuiu para 55% e em 1970 passou a ser majoritariamente 

urbana. Em 2000, apenas 11% da população permanecia na zona rural (Tabela 3). 
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 Tabela 3: População urbana e rural de Campos dos Goytacazes de 1940 a 2000 

 
 
 

ANOS 

 
POPULAÇÃO 

 
 

TOTAL 
 

 
URBANA 

 
RURAL 

N N % N % 
 

1940 
 

 
223.373 

 
66.644 

 
30 

 
156.729 

 
70 

 
1950 

 

 
237.633 

 
83.088 

 
35 

 
154.545 

 
65 

 
1960 

 

 
292.292 

 
131.974 

 
45 

 
160.318 

 
55 

 
1970 

 

 
321.370 

 
177.871 

 
55 

 
143.499 

 
45 

 
1980 

 

 
348.461 

 
203.399 

 
58 

 
145.062 

 
42 

 
1991 

 

 
389.109 

 
324.667 

 
83 

 
64.442 

 
17 

 
1996 

 

 
389.547 

 
333.604 

 
86 

 
55.943 

 
14 

 
2000 

 

 
406.279 

 
363.489 

 
89 

 
42.790 

 
11 

 Fonte: Arruda, modificado pela Autora, 2021. 
 

 De acordo com Cruz (1986), a mecanização da lavoura intensificou o movimento 

migratório para as cidades, sendo reforçado também pelas modificações nas relações de 

trabalho, pela diminuição das atividades de colonato e parceria, pela perda da moradia e gradual 

predomínio e generalização das relações assalariadas.  

 Conforme Almeida (2017) afirma, a criação do trabalhador braçal em Campos dos 

Goytacazes “é consequência de um processo de desqualificação do trabalhador da lavoura de 

cana, expulso das fazendas, e que, portanto, deixa de ser responsabilidade dos fazendeiros”. 

Dado que, após se estabelecerem nas favelas e periferias, essa força de trabalho ainda que 

retornasse à lavoura de cana-de-açúcar no período da safra, na condição de trabalhador 

clandestino e de “boia-fria”, era uma força de trabalho barata e disponível, não somente para a 

lavoura, como também para o mercado de trabalho urbano, no emprego doméstico e nos 

serviços de menor qualificação. 
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Segundo Cruz (2006), a modernização e a expansão do setor agropecuário e da indústria 

sucroalcooleira no município, na década de 1970, seguiu um padrão periférico, subordinado ao 

processo de acumulação nacional do setor. Assim, o mercado de trabalho regional se limitou 

econômica e espacialmente, intensificado pela realização do ciclo de expropriação do 

trabalhador no campo, aprofundando sua precarização. Deste modo, o mercado de trabalho 

sazonal transformou-se em um mercado dominado pelo biscate, alternado com o trabalho na 

cana. 

 A descoberta do petróleo em Campos dos Goytacazes representou a passagem de uma 

economia agrária para uma sociedade urbana e industrial. Em 1978, iniciou a produção de 

petróleo na cidade e sua extração passou a concentrar recursos financeiros para as 

administrações municipais e um novo bloco de poder assumiu a hegemonia político-

administrativa. Deste modo, o aumento orçamentário municipal fortaleceu as desigualdades 

socioespaciais ao favorecer apenas os grupos específicos (TEIXEIRA, 2018). 

A indústria petrolífera não admitiu os trabalhadores desempregados da indústria 

sucroalcooleira, porque não eram considerados uma mão-de-obra qualificada. O que 

intensificou a situação da população pobre e desempregada do município, acentuando o 

processo de favelização e habitações em área de risco ambiental, principalmente à margem do 

rio Paraíba do Sul (TEIXEIRA, 2018). 

 De acordo com Arruda (2009), o ápice do êxodo rural se deu concomitante a estagnação 

da atividade açucareira. Atrelado a esse processo de migração, tem-se a formação das favelas 

em Campos dos Goytacazes. Com a dificuldade de encontrar emprego nas cidades, a lista de 

trabalhadores informais e desempregados ia aumentando. Nesse contexto, acelera o processo 

de favelização do município em decorrência da crise de emprego e moradia. Assim, Campos 

dos Goytacazes se configura de modo desigual espacialmente retratando a dualidade entre a 

cidade formal e informal.  

Na década de 50, surgiram as primeiras favelas do município: Tamarindo, Aldeia, 

Parque Bela Vista e Rio Ururaí. Com a intensificação do crescimento das favelas nos anos 60, 

surgiram quinze novas áreas de ocupação. Em 1978, o Plano de Desenvolvimento Físico 

Territorial Urbano de Campos (PDUC), elaborou uma tabela listando as dezenove favelas de 

Campos (Figura 9) (ARRUDA, 2009). 
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Figura 9: Listagem das favelas existentes em Campos dos Goytacazes em 1978 

 
Fonte: Arruda, 2009. 

 

 Segundo Arruda (2009), entre a década de 80 e 90, observou-se um grande aumento das 

favelas na cidade, surgindo mais treze favelas. O Observatório Socioeconômico da Região 

Norte Fluminense (OSRNF) elaborou uma tabela (Figura 10) com dados dos censos do IBGE 

de 1996 a 2000, listando as novas favelas e sinalizando o aumento populacional em algumas 

favelas já existentes.  
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Figura 10: Listagem das favelas em Campos dos Goytacazes em 2000 

 
Fonte: Arruda, 2009. 

 

 Com base nos dados da tabela, é notório que algumas favelas apresentaram um 

crescimento populacional, enquanto para outras houve uma diminuição. Isso ocorreu pela 

migração dos moradores de uma favela para outra, devido a diversos fatores, como: a 

urbanização, a presença da violência, tráfico e o esgotamento do espaço físico (ARRUDA, 

2009). 

 De acordo com o censo do IBGE (2010), houve uma redução do número de favelas, 

passando de 32 para 27 (Tabela 4). Essa diminuição está atrelada aos programas de 

desfavelização com a construção das casas populares a partir de 1989 (TEIXEIRA, 2018). 



59 
 

Tabela 4: Favelas de Campos dos Goytacazes em 2010 

 
 
 

Nº 

  
Domicílios 

particulares 
ocupados em 
aglomerados 
subnormais  

População total 
residente em 

domicílios 
particulares 
ocupados em 
aglomerados 
subnormais 

Média de 
moradores em 

domicílios 
particulares 
ocupados em 
aglomerados 
subnormais 

1 Aeroporto Bonsucesso 121 489 4,0 
2 Aldeia 246 837 3,4 
3 Avenida Central 50 177 3,5 
4 Baleeira 147 468 3,2 
5 Bariri ou Madureira  70 267 3,8 
6 Chatuba 102 354 3,5 
7 Escova Urubu 226 734 3,3 
8 Fofoca 257 866 3,4 
9 Fundão 31 92 3,0 
10 Ilha de Ururaí 266 892 3,4 
11 Ilha do Cunha 113 370 3,3 
12 Inferno Verde 149 463 3,1 
13 Lagoa do Vigário 301 925 3,1 
14 Margem da Linha do 

Rio Tapera 
1086 4009 3,7 

15 Martins Lage 124 449 3,6 
16 Matadouro 253 843 3,3 
17 Oriente 115 392 3,4 
18 Parque Bela Vista 56 206 3,7 
19 Parque São Mateus 188 558 3,0 
20 Patronato 144 521 3,6 
21 Presidente Vargas 62 226 3,7 
22 Rio Ururaí 96 352 3,7 
23 Risca Faca 188 586 3,1 
24 Rua da Farmácia 51 158 3,1 
25 Santa Luiza 70 227 3,2 
26 Siqueira e Silva 36 135 3,8 
27 Tira-Gosto 47 181 3,9 

 TOTAL: 4.595 15.777 3,4 
Fonte: Tavares, modificado pela Autora, 2021. 

 

 A expansão urbana além de contribuir com o processo de favelização, colaborou para o 

crescimento de Condomínios Residenciais horizontais de classe alta e média, que se fizeram 

cada vez mais presentes a partir de 1980 na configuração socioespacial da cidade. Surgiram 

pautados na busca de segurança em meio ao discurso de violência urbana e do desmembramento 

das terras de usinas falidas. Estes condomínios se estabeleceram em áreas periféricas, sendo 

grande parte pertencente às antigas usinas de cana de açúcar (TEIXEIRA, 2018). 

 Assim, beneficiou a especulação imobiliária, supervalorizando algumas regiões, 

impulsionando a expulsão da população mais pobre para áreas mais afastadas e sem acesso aos 
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instrumentos coletivos, transformando a cidade em um mecanismo de consumo e 

sobrevivência, que Lefebvre (2001) chama de fragmentação. Ele defende o direito à cidade 

como apropriação (valor de uso) do espaço urbano em detrimento do valor de troca. Para 

Teixeira (2018, p. 31) “o direito à cidade não deve ser entendido como direito legal e individual; 

essa é a lógica do mercado. O que se defende é a cidade como valor de uso, o que pressupõe 

acesso universal na apropriação e o usufruto da mesma”. 

 

2.2 Histórico da Política Habitacional em Campos dos Goytacazes 

 

 De acordo com Dutra (2015), as primeiras iniciativas no município referentes a 

programas habitacionais foram desenvolvidas na década de 60. O primeiro programa foi 

realizado pela Companhia Estadual de Habitação (CEHAB), financiado pelo Governo Federal 

por meio do BNH, que entregou 4 conjuntos habitacionais com 1.186 habitações populares para 

a população de até 5 salários mínimos (Tabela 5), e 8 conjuntos habitacionais com 2.369 

moradias para a população com renda acima de 5 salários mínimos.  

 

Tabela 5: Quatro primeiros conjuntos habitacionais construídos pelo BNH em Campos dos Goytacazes 

Ano Nome do conjunto Local Unidades 
1966 Conjunto habitacional João XXIII Parque Nova Brasília 256 
1968 Conjunto habitacional Parque Lebret Parque Lebret 230 
1970 Conjunto habitacional Guadalajara9 Parque Pecuária 280 
1980 Conjunto habitacional João Paulo II Ururaí 420 

TOTAL 1.186 
Fonte: Arruda, modificado pela Autora, 2021. 

 

 A política habitacional na cidade ficou estagnada até a década de 1989, devido ao fim 

do BNH em 1986, dado que era esse órgão que financiava esse tipo de programa. Entretanto, a 

Constituição Federal de 1988 promoveu uma descentralização político-administrativa, 

conferindo uma maior autonomia na gestão do poder municipal, propiciando outras pequenas 

ações no campo habitacional com apoio da esfera Estadual e Federal (DUTRA, 2015). 

 O primeiro programa habitacional do município foi o “Pode entrar que a casa é sua” 

(1989 a 1994), este era destinado a famílias com renda de até 3 salários mínimos que moravam 

em áreas de risco e a famílias que não possuíam moradia própria. Neste período, foram 

construídas 6 vilas com 182 unidades habitacionais. Em 1999, o programa foi retomado, 

construindo 4 conjuntos habitacionais com 819 unidades (DUTRA, 2015). 

 
9 Conjunto habitacional comumente chamado de Pombal (ARRUDA, 2009). 
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 Em 1990, no governo de Anthony Garotinho, foi criado o primeiro órgão a fim de cuidar 

da questão habitacional do município, o Departamento de Habitação Popular e Assuntos 

Fundiários. Além dessa iniciativa, em 1991, criou-se o programa “Cada família tem um lote” 

que tinha o objetivo de doar lotes às famílias de baixa renda no bairro Codin (DUTRA, 2015). 

 
 

Na Terra Prometida, localizada no distrito industrial da Codin, em área desapropriada 
pela Prefeitura, a proposta inicial era a doação de lotes urbanizados e de material de 
construção para cerca de 360 famílias, selecionadas pelo Departamento de Habitação, 
e que deveriam construir suas casas através de mutirão. Segundo a Presidente da 
EMHAB à época, a proposta inicial foi modificada em virtude da pressa política, já 
que este era o último ano do mandato do prefeito. Assim, não houve doação de 
material de construção e nem mutirão, tendo a Prefeitura contratado uma empreiteira 
para construir casas de 1 cômodo com banheiro. (PÓVOA, apud DUTRA, 2015, p. 
78) 
 
 

 Durante a década de 90, os investimentos em habitação na cidade surgiam como 

alternativas imediatas para os problemas emergenciais, o que não era suficiente para as 

demandas apresentadas e reforçava as questões excludentes e segregacionistas desenvolvidas 

no território. Somente a partir dos anos 2000 a prefeitura passou a investir de forma mais intensa 

em habitação através de parcerias financeiras com a CEF e com a CEHAB, onde foram 

realizadas as construções de 22 conjuntos habitacionais entre os anos 2000 e 2008 (Tabela 6) 

(DUTRA, 2015). 
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Tabela 6: Conjuntos habitacionais construídos em Campos dos Goytacazes/2000-2008 

Bairros/Localidades Quantidade 
Aeroporto 09 

PAC 138 
Nova Jerusalém 60 

Vila dos Pescadores 92 
Agrovila Manhães 13 

Vila da Paz 14 
Vila Esperança 12 
Vila Felicidade 09 
Santa Helena 117 

Parque Prazeres 300 
Chatuba do Carvão 260 

Donana 120 
Morro do Coco 59 

Aldeia 300 
Novo Eldorado 300 

Travessão 46 
Três Vendas 29 

Turf Club 09 
Rio Preto 26 
Tamarino 40 
Portelinha 228 

Vila Getúlio Vargas 41 
TOTAL 2.222 

Fonte: Teixeira, modificado pela Autora, 2021. 

 

 A prefeitura na década de 90 também investiu em programas que financiavam reformas, 

como o Vale Construção iniciado em 1991 e reformulado em 2005 pelo setor de habitação da 

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social. Este visava atender famílias com 

renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo, contribuindo para a execução 

de pequenas reformas e construção e reconstrução da casa ou de cômodos em casos mais 

urgentes, beneficiando aproximadamente 550 famílias entre 1998 e 2001 (DUTRA, 2015). 

 Em 2009, através da Lei 8.136/2009, foi criado um outro programa com uma proposta 

semelhante, o Cheque Construção, que tinha o objetivo de beneficiar famílias com renda mensal 

de até 3 salários mínimos para a execução de reparos em suas casas próprias. Entre 2010 e 2011, 

112 famílias foram beneficiadas, elas recebiam um “cheque simbólico” no valor de R$1.500,00 

para a compra dos materiais para a reforma e construção, sem incluir a mão de obra. O programa 

ficou sob responsabilidade da parceria entre a Defesa Civil, a Empresa Municipal de Habitação 

(EMHAB), o Departamento de Habitação da Secretaria Municipal da Família e Assistência 

Social (SMFAS) e o Departamento de Educação (DUTRA, 2015). 

 Segundo Dutra (2015), também em 2011, a EMHAB iniciou o Projeto Titularidade com 

intuito de realizar um cadastramento de famílias que moravam em áreas periféricas visando 
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regularizar a situação dos moradores e dos terrenos para gerar gratuitamente a titularidade dos 

imóveis. Os cadastros eram elaborados pelo Serviço Social da empresa e enviados a 

Procuradoria do município, contudo, não houveram informações sobre a continuidade do 

processo burocrático e do recebimento dos documentos pelos moradores. 

 No âmbito da infraestrutura urbana foram elaborados dois programas pela Secretaria de 

Obras do município, o programa Bairro Legal e o programa Meu Bairro é Show. O programa 

Bairro Legal, iniciado em 2011, realizava obras em alguns bairros da cidade voltadas para a 

construção de galerias de águas pluviais e de redes de drenagem, instalação de rede de esgoto, 

sinalização, pavimentação das ruas, construção de calçadas com acessibilidade, iluminação, 

instalação de lixeiras e tratamento paisagístico. De acordo com a prefeitura, aproximadamente 

18 bairros e 160 ruas foram melhorados com as obras (DUTRA, 2015). 

 O programa Meu Bairro é Show, iniciado em 2013, concentrava-se na reestruturação 

urbana dos bairros, através da recuperação do pavimento, padronização das calçadas com 

acessibilidade e reparos no sistema de drenagem (DUTRA, 2015). 

 De acordo com Dutra (2015), em 1993, foi criado um benefício emergencial de âmbito 

municipal, o programa S.O.S Habitação – Aluguel Social, ainda vigente no município. Este é 

destinado as famílias atingidas por alguma calamidade pública e/ou que não possuam moradia, 

sendo custeado pela prefeitura o pagamento do aluguel no valor de meio salário mínimo. 

Segundo a SMDHS, entre 2017 e 2020, 937 benefícios foram concedidos as famílias 

cadastradas (Tabela 6). 

 

Tabela 7: Quantitativo de beneficiários do Aluguel Social entre 2017 e 2020 

Ano Quantitativo 
2017 256 
2018 277 
2019 214 
2020 190 

TOTAL 937 
Fonte: SMDHS, modificado pela Autora, 2021. 

 

 Segundo Oliveira (2020), o programa habitacional mais expressivo do município foi o 

programa Morar Feliz, instituído pelo Decreto Municipal nº 055/2011, gerido integralmente por 

recursos municipais advindo dos royalties do petróleo. Este iniciou no primeiro mandato de 

Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira – conhecida comumente como Rosinha Garotinho 

– em 2008, com intuito de suprir o déficit habitacional existente e retirar a população de áreas 

consideradas de risco. Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
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(IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em conjunto com a CIDE, em 

2001, o déficit total do município era de 11.094 domicílios.  

O programa Morar Feliz foi realizado em duas etapas, sendo a primeira de 2010 a 2012, 

construindo 5.426 habitações populares divididas em 14 conjuntos habitacionais localizados 

em dez diferentes bairros. (MENDES; GOMES; SIQUEIRA, 2014) 

 As famílias beneficiadas pelo programa não podiam possuir imóveis em seu nome e 

deveriam estar em condições de vulnerabilidade social, ou morar em áreas de risco, ou serem 

beneficiários do programa S.O.S Habitação – Aluguel Social. Também era reservado 10% dos 

imóveis para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida (OLIVEIRA, 

2020). 

 
 

Famílias de áreas de risco, com laudo da Defesa Civil, famílias com vulnerabilidade 
social comprovada por relatório técnico da Secretaria Municipal da Família e 
Assistência Social; famílias beneficiadas pelo Aluguel social e que não tiveram seus 
imóveis recuperados; além de reservar 10% das casas adaptadas para as pessoas com 
deficiências, e com mobilidade reduzida e idosos. (DUTRA, 2015, p. 97) 
 
 

 Segundo Dutra (2015), para a elaboração do programa foram realizadas parcerias com 

a EMHAB, SMFAS, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Governo (Quadro 2).  
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Quadro 2: Atribuições das parcerias do programa Morar Feliz 

Órgãos Atribuições 
SMFAS a) Coordenar o programa de que trata este decreto, devendo proceder 

às visitas domiciliares para a análise socioassistencial das famílias 
com o perfil descrito no art. 3º;  
b) Proceder a análise, por meio de Assistentes Sociais, da 
possibilidade de inclusão das famílias no programa;  
c) Efetuar a marcação das casas a serem concedidas e posterior 
aplicação do Formulário de Levantamento socioeconômico-
habitacional;  
d) Celebrar com o beneficiário o Termo de Permissão de Uso, nos 
termos do anexo único deste decreto; e) Formar e manter o CRAS 
itinerante, o qual fará o acompanhamento sistêmico das famílias 
beneficiárias;  
f) Capacitar os agentes sociais e os estagiários bolsistas do 
Município, que entrevistarão as famílias no interior dos condomínios 
residenciais, sempre acompanhados de um assistente social;  
g) Proceder a inclusão das famílias beneficiárias em programas 
socioassistenciais públicos e/ou da Rede de Proteção Social, 
cofinanciados pelo Município;  
h) Efetuar reuniões periódicas com as famílias beneficiadas antes, 
durante e após a entrega das moradias, como forma de mensuração 
dos impactos obtidos com a política habitacional criada;  
i) Providenciar a apresentação de temas, através de palestras 
educativas, como higiene e limpeza, meio ambiente, uso correto da 
pia e vaso sanitário, preservação do imóvel, dentre outros assuntos 
correlatos. 

Defesa Civil 
Municipal 

a) Emitir laudo de avaliação de risco iminente, procedendo ao 
posterior envio à Secretaria Municipal da Família e Assistência 
Social;  
b) Proceder a retirada, em caráter emergencial, das famílias que se 
encontrem em áreas de risco iminente; 

EMHAB a) Identificar as áreas a serem desapropriadas para construção dos 
condomínios residenciais populares;   
b) Efetuar a construção de áreas de uso comum, bem como de um 
escritório de campo;  
c) Fiscalizar as famílias beneficiárias no que tange a conservação do 
imóvel concedido 

Secretaria Municipal 
de Governo 

a) Articular com os Órgãos Municipais a disponibilização de 
programas e projetos destinados aos moradores dos condomínios 
residenciais populares;  
b) Supervisionar o cumprimento das competências destinadas a cada 
um dos Órgãos envolvidos;  
c) Efetuar a escolha e gestão do síndico, que será a pessoa 
responsável pela escuta das demandas dos moradores do condomínio 
residencial. 

Fonte: Teixeira, modificado pela Autora, 2021. 

 

Para melhoramento do programa haviam dois projetos propostos, um era o 

acompanhamento permanente nos conjuntos através do Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e que não foi executado devido os problemas na contratação de profissionais e 
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o outro era a construção de áreas de usos comuns, como praças e centros comerciais que também 

não foi executado (OLIVEIRA, 2020). 

De acordo com Teixeira (2018) entre 2009 e 2016, foram construídas 6.130 casas e 72 

apartamentos (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Quantitativos de habitações do Morar Feliz 

Territórios Bairros/Localidades Quantidade 
 

Codin 
Eldorado I 348 
Eldorado II 936 
Eldorado III 140 

Lagoa das Pedras 100 
Custodópolis Santa Rosa 598 

Esplanada Esplanada 186 
Goitacazes Ponta Grossa 84 

Saturnino Braga 90 
Jardim Carioca Parque Prazeres I 250 

Parque Prazeres II 164 
Jockey Jockey 934 

Matadouro Residencial João 
Batista/Lapa 

72 

Penha Penha 370 
Parque Guarus Parque Aldeia 502 

Travessão Travessão 100 
 

Ururaí 
Ururaí  500 

Tapera I 380 
Tapera II 418 

Dores de Macabu 30 
TOTAL 6.202 

Fonte: SMDHS, modificado pela Autora, 2021. 

 

 Conforme Teixeira (2018) relata, as habitações em Travessão não foram concedidas aos 

usuários cadastrados no programa, devido a ocupação irregular por pessoas que também 

necessitavam de moradias, enquanto ainda estavam em construção. 

 É importante ressaltar que apesar da relevância da construção das 6.202 habitações que 

contribuíram para a diminuição do déficit habitacional em Campos dos Goytacazes, as mesmas 

localizam-se em áreas periféricas carentes de urbanização, o que descumpre a Lei Orgânica 

(1990) do município que prevê em seu Art. 192 a incumbência ao Município da promoção e 

execução de programas de construção de moradias e a garantia de condições habitacionais e 

infraestrutura urbana, especialmente as de saneamento básico, escola pública, posto de saúde e 

transporte (OLIVEIRA, 2020). 
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 Além disso, essa população vivencia conflitos territoriais gerados pelas facções 

criminosas ligadas ao tráfico de drogas, acarretando em violências e inseguranças para as 

famílias. Também houve o descumprimento de um dos objetivos específicos da política 

habitacional do município inserido no Plano Municipal de Assistência Social de 2014 a 2017, 

que foi o respeito a identidade do território, visto que o programa Morar Feliz não respeitou os 

laços afetivos e vínculos familiares no momento da realocação das famílias (TEIXEIRA, 2018). 

 De acordo com Oliveira (2020) em 2016, na gestão do ex-prefeito Rafael Diniz foi 

iniciado o programa MCMV em Campos dos Goytacazes, atendendo famílias cadastradas na 

rede socioassistencial da cidade com renda de até R$ 1.600,00 – equivalente ao valor inicial da 

Faixa 1 do programa em âmbito nacional – que não possuem imóveis e não tenham sido 

beneficiados com moradias de programas habitacionais nas esferas municipais, estaduais ou 

federais. No primeiro ano do programa foram entregues 1.496 habitações (Tabela 9). 

Atualmente, o MCMV é o programa habitacional que prevalece no município.  

 

Tabela 9: Quantitativo de habitações do MCMV em Campos dos Goytacazes 

Territórios Bairros/Localidades Quantidade 
Codin Jardim Aeroporto 896 

Custodópolis Santa Rosa 600 
TOTAL 1.496 

Fonte: SMDHS, modificado pela Autora, 2021. 

 

 O programa possuía previsão de entrega de mais 772 habitações divididas em três 

conjuntos habitacionais no mesmo bairro, sendo 139 habitações no conjunto habitacional Novo 

Horizonte I, 336 habitações no Novo Horizonte II e 297 habitações no Novo Horizonte III. 

Contudo, estes ainda não foram entregues as famílias contempladas (OLIVEIRA, 2020). 

 Com base nas informações disponibilizadas pela SMDHS que atua com os programas 

Morar Feliz e MCMV, é notório que esses programas contribuíram significativamente com a 

diminuição do déficit habitacional do município, contudo, reforçaram a segregação 

socioespacial visto que os conjuntos habitacionais estão localizados a uma distância 

considerável do centro da cidade (Figura 11 e 12). 
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Figura 11: Mapa dos Conjuntos Habitacionais Morar Feliz e o distanciamento do centro da cidade 

 

Fonte: Oliveira, 2020. 

 

Figura 12: Mapa dos Conjuntos Habitacionais MCMV em Campos dos Goytacazes e o distanciamento do centro 
da cidade 

 

Fonte: Oliveira, 2020. 



69 
 

 Deste modo, é evidente como a política habitacional de interesse social implementada 

em Campos dos Goytacazes reforçou a segregação socioespacial do município, visto que 

removeu a população para lugares e/ou conjuntos habitacionais afastados da dinâmica urbana e 

dos serviços e equipamentos públicos, quando deveria oportunizar o acesso ao espaço urbano 

(TEIXEIRA, 2018).  
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3 O PROCESSO DE REMOÇÃO E RESISTÊNCIA DOS MORADORES DA FAVELA 

DA MARGEM DA LINHA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

 

 O debate apresentado nesse capítulo buscou descrever o processo autoritário de remoção 

da população da favela da Margem da Linha, em decorrência da especulação imobiliária e o 

processo de resistência e mobilização dos moradores contra essa prática arbitrária e higienista, 

trazendo relatos tanto de moradores que resistiram ao processo quanto de moradores removidos, 

a partir de entrevistas realizadas por Carvalho (2019) e Reginensi (2018) para elucidar a 

maneira que foi realizada a remoção e, o agravamento que essa exclusão socioespacial trouxe 

para a vida desses sujeitos. 

 

3.1 Da favela da Margem da Linha aos condomínios fechados: a ordem é da especulação 

imobiliária 

 

 De acordo com Mendes, Gomes e Siqueira (2014), a favela da Margem da Linha foi 

uma das primeiras da cidade de Campos dos Goytacazes que surgiu na década de 1960, quando 

os trabalhadores da Usina do Queimado10 começaram a ocupação as margens da linha férrea, 

em terras que pertenciam a usina.  

 Segundo Carvalho (2019), inicialmente a favela era composta por trabalhadores do corte 

de cana. À medida que foram sendo demitidos perdiam o benefício de morar nas casas da Usina 

do Queimado. A área situada entre o pasto da usina e a linha ferroviária foi ocupada por esses 

trabalhadores e suas famílias. Posteriormente, no entorno dessa área, uma região que antes era 

somente canavial foi pavimentada e transformou-se na Rodovia do Contorno, com intuito de 

remover o trânsito da BR 101, do centro da cidade.  

 Carvalho (2019), realizou uma pesquisa sobre o processo de remoção e a experiência de 

resistência dos moradores da favela da Margem da Linha, através de entrevistas 

semiestruturadas com dois profissionais do Centro Juvenil São Pedro11 (CJSP) e com duas 

moradoras da favela, assim, de acordo com a entrevistada 112 que morava13 na Margem da Linha 

 
10 Fundada em 1880 pelo Comendador Julião Ribeiro de Castro, produzia açúcar, sendo considerada na década 
de 1960 como uma das 10 usinas mais importantes do município (MESQUITA, 2012). 
11 Instituição socioassistencial que desenvolve ações educativas com as crianças e adolescentes da comunidade 
(MENDES; GOMES; SIQUEIRA, 2014). 
12 Termo utilizado pela autora para preservar o sigilo dos entrevistados. 
13 Não há informações atuais sobre a permanência da entrevistada na favela. 
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há 35 anos, a “favela foi ocupada pelo Sr. Pobel, antes da BR, que fez um barraquinho, que 

antigamente tinham uns barraquinhos, daí começou a comunidade” (Figuras 13 e 14). 

 

Figura 13: Localização da favela da Margem da Linha em Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Carvalho, modificado pela Autora, 2021. 

 

Figura 14: Vista parcial da favela da Margem da Linha em Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 
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A partir da década de 1990, as terras da Usina foram gradativamente particionadas e 

negociadas, iniciando a construção de hipermercados, condomínios horizontais e fechados de 

alto padrão, condomínios verticais para a classe média-alta, Boulevard Shopping e grandes 

redes hoteleiras. Essas construções acarretaram em uma intensa especulação fundiária, 

acompanhado de remoções urbanas forçadas da população residente do seu entorno (MENDES; 

GOMES; SIQUEIRA, 2014). 

 De acordo com Carvalho (2019), no início, os empreendimentos do ramo imobiliário 

tinham uma imagem mais popular, como foi a situação do Condomínio Recanto das Palmeiras 

(Figura 15), entretanto, as construções seguintes possuíam um perfil mais luxuoso, com 

condomínios residenciais de alto padrão e empreendimentos de caráter comercial (Figuras 15, 

16, 17, 18, 19 e 20).  

 

Figura 15: Condomínio vertical Recanto das Palmeiras em Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 

 

  



73 
 

Figura 16: Condomínio horizontal fechado Athenas Park Residence (atrás da favela da Margem da Linha) em 
Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 

 

Figura 17: Condomínio horizontal fechado Royal Boulevard (atrás da favela da Margem da Linha) em Campos 
dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 
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Figura 18: Condomínio horizontal fechado Parthernon Park Residence (atrás da favela da Margem da Linha) em 
Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 

 

Figura 19: Hotel Tulip Inn (atrás da favela da Margem da Linha) em Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 
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Figura 20: Boulevard Shopping (atrás da favela da Margem da Linha) em Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Google Maps, 2021. 

 

 Manhães e Arruda (2017) salientam que, os muros construídos ao redor dos 

condomínios são associados a exclusão, o que contribui para que a cidade não seja mais um 

espaço de troca de diversidade. Assim, a população que habita esses condomínios fechados se 

identifica como iguais entendendo que podem andar sem preocupação, medo ou insegurança, 

aproveitando e admirando suas áreas verdes sem receios e ameaças do entorno. 

 Segundo Carvalho (2019), entre 1981 e 2014, foram construídos 32 condomínios 

horizontais fechados no município, com um total de mais de 5.154 lotes. Próximos a Favela da 

Margem da Linha, encontram-se 7 (sete) condomínios de alto padrão: Athenas Park, Damha I, 

Nashville Park, Parthernon Park Residence, Royal Boulevard, Sonho Dourado e Verti Vita 

(Figura 21). 
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Figura 21: Localização dos condomínios horizontais fechados de alto padrão próximos a Margem da Linha em 
Campos dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2021. 

 

 A construção desses condomínios fechados corrobora com a expansão do processo de 

gentrificação, em que atrai investimentos da esfera privada para a oferta de produtos e serviços 

direcionados para esse perfil populacional. Essa concepção da aquisição de lucros por meio da 

especulação imobiliária ignora os princípios assegurados pela Constituição Federal de 1988 e 

pelo Estatuto da Cidade de 2001. Dado que, a Constituição assegura em seu Art. 182, que a 

política de desenvolvimento urbano deve ser implementada pelo poder público municipal, 

visando o pleno exercício das funções sociais da cidade e resguardando o bem-estar dos seus 

habitantes (CARVALHO, 2019). 

  
 
[...] esta nova configuração permeada pelos condomínios de alto padrão culmina na 
“auto-segregação” e em um processo de negação do mundo lá fora, rumo à busca 
dentre várias razões, por segurança, bem-estar e exclusivismo. Neste sentido, o tipo 
de uma cidade composta por parcelas muradas – enclaves que impossibilitam a 
mobilidade urbana e promovem a segregação socioespacial – precisa ser debatida pelo 
todo da sociedade, haja vista as contradições e lutas entre diversos e divergentes 
agentes econômicos e sociais sobre o espaço produzido, alterando as relações e 
convívio das cidades. (CARVALHO, 2019, p. 82-83) 
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 A procura por condomínios horizontais fechados tem sido frequente pela população de 

classe média e alta com a justificativa do medo da criminalidade, assim, legitima medidas 

progressivas de segurança e vigilância, ao mesmo tempo que reforça o estereótipo 

marginalizador e criminalizador da população pobre e negra (CARVALHO, 2019). 

 Além desses investimentos, no início do século XXI, foi implantado o Complexo 

Industrial e Portuário do Açú (CIPA) em São João da Barra, município vizinho de Campos dos 

Goytacazes e o Complexo Logístico e Portuário de Farol-Barra do Furado, que foram outros 

vetores centrais da especulação imobiliária no município, favorecendo múltiplos deslocamentos 

forçados da população (CARVALHO, 2019). 

 De acordo com Carvalho (2019), o CIPA abrange uma região equivalente a um terço do 

município de São João da Barra, o que demonstra a reorganização do espaço local e os conflitos 

em torno da sua instalação, contudo, sua instalação também foi relevante para a Região no 

âmbito da criação de empregos e da dinamização da economia regional. 

 Atrelado ao impacto que o município obteve pela viabilidade da especulação fundiária 

em áreas periféricas visando lucros e rendas para o setor privado, iniciou o processo de remoção 

dos moradores da favela da Margem da Linha, através também da implantação do programa 

Morar Feliz. Este foi instrumentalizado sob o discurso do risco social, beneficiando o discurso 

normativo de gestão e planejamento urbano, porém, serviu como fonte de amortecimento das 

desigualdades e retirada dos direitos sociais da classe subalterna, que se tornaram visíveis 

conforme o surgimento do interesse e mercantilização do território e espaço social em que 

habitavam (CARVALHO, 2019). 

 Para Vainer (2013), a cidade é uma mercadoria a ser comercializada em um mercado 

competitivo em que outras cidades também estão à venda. Esse processo de mercantilização 

das cidades fundamenta o marketing urbano que tem sido imposto como categoria específica e 

determinante do processo de planejamento e gestão de cidades, em que, todos os planos 

estratégicos intencionam vender a mesma coisa aos mesmos compradores virtuais, tendo como 

preferência os investidores internacionais. 

 
 

O governo local deve promover a cidade para o exterior, desenvolvendo uma imagem 
forte e positiva apoiada numa oferta de infra-estruturas e de serviços (comunicações, 
serviços econômicos, oferta cultural, segurança etc.) que exerçam a atração de 
investidores, visitantes e usuários solventes à cidade e que facilitem suas 
“exportações” (de bens e serviços, de seus profissionais etc.). (CASTELLS; BORJA, 
apud VAINER, 2013, p. 80) 
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 Essa receptividade para o exterior expressa o caráter seletivo para o público que deseja 

vender a cidade, no qual objetivam visitantes e usuários solventes enquanto rejeitam visitantes 

e usuários em geral, imigrantes pobres, expulsos dos campos ou de outros países igualmente 

pobres. Para alcançar o público desejado foi necessário se inspirar em Barcelona, cujo plano 

estratégico contemplou uma vasta operação de city marketing, através de programas de 

construção de hotéis, campanhas promocionais mediante ofertas turísticas integradas, projetos 

culturais, venda de imagem de cidade segura e/ou atrativas, entre outros. Entretanto, a proposta 

de uma imagem de cidade segura independe que ela seja de fato segura para a população que 

habite nela, dado que é possível criar cordões de isolamento e áreas seguras para os visitantes 

(VAINER, 2013). 

 De acordo com Vainer (2013), a mercantilização da imagem de uma cidade segura está 

atrelada a venda de uma cidade justa e democrática, em que, a forte visibilidade da população 

de rua se torna um problema e a miséria é estrategicamente redefinida como problema 

paisagístico. Borja; Castells apud Vainer (2013, p. 82), apontam que, a “pobreza urbana e a 

marginalização”, como parte do que chamam de “entorno social”, “condicionam ou influem 

consideravelmente nas decisões dos agentes econômicos, na atratividade da cidade”.  

 Para Maricato (2013), a exclusão urbanística expressa na enorme ocupação ilegal do 

solo urbano, é rejeitada na representação da “cidade oficial”, devido a não adequação nas 

categorias do planejamento modernista/funcionalista, porque se assemelha as formas urbanas 

pré-modernas. Entretanto, essas ocupações ilegais tem sido toleradas em áreas desvalorizadas 

ou inviáveis para o mercado imobiliário, como em beira de córregos e áreas de proteção 

ambiental. Contudo, ainda que o direito às ocupações seja admitido nesses casos, essa 

população permanece sem o direito à cidade. 

 Essa exclusão territorial acarreta em poluição dos recursos hídricos e dos mananciais, 

banalização de mortes por desmoronamentos, enchentes, epidemias, entre outras 

consequências, dado que as áreas que sobram para a moradia de grande parte da população são 

beiras de córregos, rios e reservatórios, encostas íngremes, mangues e áreas alagáveis. Além 

disso, os bairros de moradia pobre possuem altos índices de violência, medidos pelo número de 

homicídios, especialmente dos jovens e em sua maioria negros (MARICATO, 2013). 

Constata-se então, que a cidade ao ser convertida em objeto de compra e venda, não se 

transforma apenas em uma mercadoria, mas, especialmente, uma mercadoria de luxo, reservada 

a um grupo de elite de potenciais compradores (VAINER, 2013). 
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3.2 Exclusão territorial e segregação socioespacial: o processo de remoção e resistência 

dos moradores da favela Margem da Linha 

 

 De acordo com Carvalho (2019), à medida que foram construídos condomínios de alto 

padrão, redes hoteleiras e o Boulevard Shopping, foi considerada necessária a remoção dos 

moradores da favela Margem da Linha para atender aos interesses da sociedade capitalista por 

estar localizada em uma área passível para a especulação imobiliária. Contudo, o processo de 

remoção foi feito sob o discurso do risco social.  

 Segundo Mendes, Gomes e Siqueira (2014), haviam 2.196 pessoas residindo na favela, 

sendo 1.112 homens e 1.084 mulheres, abrigadas em 571 residências, de acordo com o IBGE 

(2010). Entretanto, esses dados diferem do levantamento realizado pela Prefeitura Municipal 

de Campos dos Goytacazes (PMCG) em 2012, com intuito de desenvolver o processo de 

remoção das famílias. Esse levantamento contabilizou 1.733 pessoas distribuídas em 782 

moradias. Através desse levantamento, a PMCG verificou a existência de 32 construções não 

finalizadas – não sendo consideradas moradias –, 12 casas vazias e 14 alugadas pelos próprios 

moradores, 18 pequenos comércios e 8 instituições caracterizadas como filantrópicas ou 

religiosas. 

 A condição socioeconômica dos moradores da favela Margem da Linha é 

expressivamente distinta dos moradores do entorno da favela, o que reforça a prática higienista 

no processo de remoção da favela. É evidente que essa “limpeza social” é reforçada pelo poder 

público na construção de habitações sociais cada vez mais distantes do centro do município 

como pode ser notado nas figuras 11 e 12, o que agrava o quadro da segregação socioespacial. 

Haja vista que os loteamentos populares são os meios encontrados pelo capital para refrear as 

invasões e concretizar a participação dos demais trabalhadores no circuito imobiliário, com a 

expectativa de acumulação para o setor (CARVALHO, 2019). 

 Com intuito de evitar a remoção da favela, foi criado em 2011 um Projeto de 

Mobilização, intitulado “Mobilização pela Defesa e Garantia de Direitos”, pela equipe do CJSP. 

O Projeto obteve apoio de representantes da juventude e de demais moradores da Favela, de 

pesquisadores e profissionais do âmbito do Direito, Assistência Social e Arquitetura, a partir de 

diversas reuniões e participações em espaços públicos como fóruns municipais e eventos, 

visando impulsionar o protagonismo dos moradores na luta pela permanência e garantia de 

direitos básicos (CARVALHO, 2019). 

 Segundo Carvalho (2019), em 2012, ocorreu um processo de desmobilização da luta dos 

moradores da favela da Margem da Linha, pelo poder público, através da negociação da PMCG 
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com a concessionária Águas do Paraíba para a não regularização da água. Além disso, ocorreu 

um diálogo tácito entre a prefeitura e a concessionária de energia para a não concessão de novas 

ligações, e não foram realizadas ações nesse período para a manutenção da via. 

 Nesse período, também, houve um pleito junto à SMFAS para que a remoção das 

famílias fosse efetuada para uma área atrás da favela, no qual as casas seriam recuadas, como 

aconteceu no Osvaldo Gregório (condomínio na entrada do Carvão/Parque Aurora), visando 

manter os laços familiares e comunitários (CARVALHO, 2019). 

 Conforme depoimento do Renato Gonçalves, Assistente Social do município e 

Articulador Social do CJSP, entrevistado por Carvalho (2019), existia um plano de levar este 

pleito para ser debatido junto à Procuradoria e Secretaria de Fazenda, em razão de disporem 

dos registros das terras, a fim de analisar a viabilidade da desapropriação. Contudo, houve o 

não recebimento de respostas da PMCG e meses depois, foi divulgado nos jornais o lançamento 

da pedra fundamental do conjunto habitacional em Ururaí, do Morar Feliz, que não atendia 

nenhuma reivindicação dos moradores. 

 Em julho de 2014, foi realizada uma Audiência Pública, na qual foi protocolada uma 

ATA ao Ministério Público Federal, apresentando um conjunto de recomendações para a 

PMCG, com relação ao direito dos moradores que gostariam de permanecer na favela e 

daqueles que iriam sair, posto que não deveriam ficar desamparados, no entanto, aconteceu o 

oposto para a viabilização dos direitos dessa população. Conforme o depoimento do Renato 

Gonçalves: 

 
 
Os exemplos que tínhamos pelo Brasil afora, de regularização fundiária e reforma das 
casas, onde as pessoas moravam era muito mais viável e respeitados, com o Estatuto 
das Cidades, com o direito a convivência familiar e comunitária, do que a proposta do 
Morar Feliz. Esta proposta era caótica, desrespeitosa, ditadora, que se é para o pobre 
tem que ser de qualquer jeito, em qualquer lugar e qualquer forma. O Morar Feliz 
segue a lógica de que as pessoas tem que morar fora dos principais centros urbanos, 
lógica de negação do direito à cidade. Na verdade, era um projeto habitacional a 
serviço de um contrato, e não um contrato a serviço de um projeto. (CARVALHO, 
2019, p. 89) 
 
 

 Beatriz Pereira, Socióloga e Gerente Socioeducativa Pastoral da Rede Salesiana de Ação 

Social, também entrevistada por Carvalho (2019), relata que após a implantação da pedra 

fundamental do conjunto do Morar Feliz, foi elaborado um processo de remoção com 

aproximadamente 140 famílias a partir de 24 de novembro de 2014. O processo foi feito às 

pressas, sendo realizada na véspera do feriado da Consciência Negra em 20 de novembro, uma 

reunião organizada pelo poder público, convidando metade da comunidade, identificando as 
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famílias que seriam removidas, informando que elas deveriam retirar toda sua mudança e 

colocar na frente de casa, porque o “caminhão” iria passar para pegar. É importante salientar, 

que essa organização estruturada pelo poder público obtinha além do caminhão como meio de 

transporte dos pertences das famílias, o desligamento da energia elétrica e a remoção das janelas 

e telhados pela infraestrutura de obras, para não possibilitar uma nova ocupação na casa vazia. 

 Além disso, a entrevistada 1 relata que a PMCG solicitou que a casa inteira fosse 

desmontada e ela com sua família ficaram esperando a remoção que não ocorreu no dia 24 de 

novembro de 2014, com a justificativa de que existia problemas na nova casa da prefeitura. 

Com isso, ela precisou remontar sua casa, como se tivesse mudado e com uma sensação de 

perda, “como se a pessoa não tivesse força contra o governo. O cidadão passou a ser 

amedrontado pela prefeitura e abrindo mão dos seus objetivos” (CARVALHO, 2019, p. 90). 

 Acerca disso, Vieira (2018) afirma que própria demolição das moradias dos indivíduos 

que vão processualmente obedecendo a saída, reúne estratégias de pressão de caráter violento 

a esse modelo de ação pública, uma vez que a demolição das residências e a ausência da retirada 

dos entulhos, expande situações de risco e insalubridade como tática de pressionar a saída da 

população que resistiu. 

 À vista disso, as duas moradoras da favela da Margem da Linha entrevistadas por 

Carvalho (2019), relatam o processo de remoção iniciado em 2014: 

 
 

A prefeitura veio e nem perguntou se a gente queria sair, eles praticamente impuseram 
que a gente saísse, ou saía ou ficaria sem casa, ou “vai para aonde a gente colocar 
vocês”, “porque aqui tudo vai ser demolido”. A gente não teve mais nada como aceitar 
ou não. Foi um processo louco e doido, porque se era para tirar, tinham que tirar todos. 
A gente foi na prefeitura, fizemos paralisação, uma manifestação. Eles tinham que nos 
colocar para viver com qualidade de vida, sem precisar remover, porque aqui não 
oferece risco. Aqui não tem risco para ninguém. Alegaram risco do trem, mas nós 
vivemos a vida toda com trem, eram tantas conversas fiadas. O poder público atuou 
da pior forma possível, porque eles acham que a gente não tem o direito de se 
manifestar e eles podem fazer o que querem, queriam tirar o povo a qualquer custo da 
estrada, da BR, sem saber o que passamos. Segundo relatos, foi por causa dos 
condomínios, porque as pessoas não querem pagar o valor do IPTU, porque está perto 
de uma comunidade e acham que perdem valor (RELATO DA ENTREVISTADA 1, 
CARVALHO, 2019, p. 90). 
 
No início, a gente nem sabia sobre a remoção. Ficamos sabendo por acaso que a 
comunidade seria removida. Uma pessoa ouviu uma conversa que seríamos 
removidos. Ficamos dialogando com pessoal do governo, falaram que não sairíamos 
dessa maneira. Quando a gente menos esperou, marcaram a pedra fundamental em 
Ururaí, do Morar Feliz, daí falamos “o que?”. E eles vieram aqui (o poder público) e 
falaram que quem não fosse iria ficar sem casa, e as pessoas foram ficando com medo. 
Começamos a fazer o movimento social na comunidade, para poder falar o que 
acontecia. Veio o pessoal da UFF, IFF (arquitetura) e UENF, e nos deu apoio. Fizemos 
audiência pública no IFF e esquentou no dia. Tivemos apoio das faculdades, do Centro 
Juvenil São Pedro e entramos em contato com a defensoria pública. Eles (o poder 
público) vieram com tudo não respeitando nossos direitos, nem nossos vínculos, 
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passando por cima. Nós até participamos do grito dos excluídos. Essa segregação 
deles, eles tiram o pessoal daqui e vai enfiando nos buracos dos buracos. Quer dizer, 
da periferia para a periferia, vai limpando a cidade, e higienizando, tirando os pobres 
da cidade. Falam da área de risco por causa da linha do trem que foi desativada, 
inventaram a tubulação de gás (aqui o pessoal usa gás encanado) e alagamentos. Tudo 
que eles começaram a falar caiu em contradição, eles arrumaram de tudo (RELATO 
DA ENTREVISTADA 2, CARVALHO, 2019, p. 90-91). 
 
 

 Assim, com o discurso da remoção em decorrência do risco que a área apresentava aos 

moradores, o poder público retirou parte dos pobres da cidade para os lugares mais periféricos 

possíveis (Figura 22). 

 

Figura 22: Favela da Margem da Linha em Campos dos Goytacazes/RJ após a remoção 

 
Fonte: Carvalho, 2019. 

 

 Como consequência das ações públicas a respeito das remoções, verifica-se a perda da 

rede de solidariedade construída entre vizinhos, além da perda de emprego e renda em razão da 

mudança forçada e dificuldades para a mobilidade, locomoção e lazer no novo local de 

residência (VIEIRA, 2018). 

 Com intuito de camuflar o processo autoritário das remoções e vender a imagem de que 

todos os moradores removidos estavam felizes, a PMCG publicou uma notícia com entrevistas 

realizadas com algumas moradoras do conjunto habitacional de Ururaí do programa Morar Feliz 

(Figura 23). 
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Figura 23: Notícia sobre a inauguração do Morar Feliz de Ururaí em Campos dos Goytacazes/RJ, em 2014 

 
Fonte: Carvalho, 2019. 

 

 É importante ressaltar que para alguns moradores desses conjuntos habitacionais a 

mudança realmente foi positiva e benéfica, dado que em suas antigas residências na favela da 

Margem da Linha, algumas possuíam apenas um cômodo, continham problemas estruturais e 

em alguns casos as residências eram emprestadas por algum familiar (CARVALHO, 2019). 

 De acordo com Mendes, Gomes e Siqueira (2014), quando ocorreu a possibilidade da 

remoção para um conjunto habitacional do programa Morar Feliz, 66,7% dos entrevistados 

declararam interesse em se mudar para esses conjuntos, pela motivação de morarem em casas 

estruturadas e pela possibilidade de criar seus filhos em outro ambiente. 

 No entanto, Mendes, Gomes e Siqueira (2014) afirmam que, esses conjuntos 

apresentavam inúmeros problemas relacionados ao acesso a serviços como saúde, educação e 

transporte, acarretando em deslocamentos diários para a escola que podiam ser maiores que 

uma hora de caminhada a pé (Figura 24).  
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Figura 24: Distância dos conjuntos habitacionais do Morar Feliz em Tapera e Ururaí para as Unidades de Saúde 
mais próximas 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2021. 

 

 Com relação a essas dificuldades, a entrevistada 2 relata que: 

 
 
As pessoas que foram para lá (conjuntos habitacionais do Morar Feliz) estão 
arrependidas, não tem nada naquele lugar, e sem direito a nada, sem ter ônibus direito, 
posto de saúde, escola. Aqui deve ter agora 200 e poucas famílias, e metade das 
famílias foi para lá. Elas perderam vínculo comunitário, sofreram assaltos, morreram 
atropeladas, tem violência e insegurança. O poder público veio e tirou os móveis das 
pessoas e derrubaram as casas, chegou lá não tinham casas para as pessoas e os móveis 
ficaram do lado de fora sem ter onde ficar. Foi tudo desorganizado. As pessoas 
removidas ficaram no entulho, até uma mulher foi estuprada por desconhecido lá. A 
atuação da prefeitura, na época, foi autoritária demais e não ouviu a gente, mesmo a 
gente falando dos vínculos comunitários e familiares. Nós resistimos por causa dos 
vínculos comunitários. Foi um absurdo o pouco caso, como se fosse um “bando de 
gado” e “burro” para ser tocado para um pasto longe. Não deixamos isso acontecer. 
O povo vê a comunidade como tivesse bandido, mas aqui tem famílias. Vai passar por 
cima da gente porque somos pobres? E os nossos direitos de cidadãos? O pessoal que 
ficou na Favela está na mesma, continua sem saneamento, transporte, esgoto é 
péssimo, a água e a luz falaram que vão legalizar, porque são nossos direitos também 
(CARVALHO, 2019, p. 94). 
 
 

 Essas dificuldades foram pautas levantadas no conjunto das manifestações realizadas 

pelos moradores que denunciavam o descaso e a ausência de planejamento do poder público 
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com relação aos serviços públicos fundamentais. Nesse sentido, Caterine Reginensi14 

coordenou um documentário chamado “Caminhadas e Encontros da Margem da Linha a Tapera 

3”, produzido em 2018, elucidando a denúncia dos moradores da favela da Margem da Linha 

que foram removidos para os conjuntos habitacionais do Morar Feliz da Tapera 3 

(CARVALHO, 2019). 

 Ao longo do documentário, fica evidente que a falta de vínculos afetivos entre os 

moradores interferiu nas formas de lazer e da relação social, à medida que a localização do 

conjunto habitacional é territorialmente maior e mais perigoso devido à ausência de segurança. 

É perceptível também o desejo dos moradores de retornarem às suas antigas residências na 

Margem da Linha. 

 A fim de ilustrar as dificuldades enfrentadas no conjunto habitacional e relatar a forma 

que ocorreu a remoção da favela da Margem da Linha, foram entrevistadas 8 (oito) moradoras: 

Giovana Monteiro, Isabel, Juliana Cardoso de Oliveira, Luana Marília dos Santos, Maria de 

Souza Mineiras, Patrícia, Vera Lucia Cardoso e Vera Lucia Tavares Reginaldo. 

 Conforme relata Luana Marília dos Santos: 

 
 

[...] A gente fez um cadastro, porque disseram que tinha que sair todo mundo da Beira 
da Linha. Aí fez um cadastro, saíram de porta em porta fazendo o cadastro, dizendo 
que iria sair. Não deram uma opção, uma escolha se você vai ou não sair. A gente não 
teve muita opção, foi uma escolha deles para a gente, foi algo imposto deles para a 
gente. [...] Lá (Margem da Linha) as pessoas eram mais chegadas umas às outras, tinha 
mais amizade porque você vivia mais juntos, as casinhas eram muito “pertinhas”. A 
localidade era boa, porque ficava perto da escola, perto de tudo, para pegar ônibus 
você não precisava andar tanto. Até que o ônibus entra aqui, mas a hora é muito longa 
então você não tem como esperar, então você tem que andar muito. Se você chegar à 
noite você tem que vir no escuro, então você está à mercê de acontecer alguma coisa 
porque é muito escuro aquele “pistão” e tem muito mato. [...] Na Beira da Linha, a 
gente tinha mais segurança, o colégio era perto, você poderia fazer compras perto, 
aqui a gente tem muita dificuldade de comprar as coisas, porque se for comprar aqui 
é muito caro. [...] Lá era muito bom! Tinha seus defeitos? Tinha, mas era um lugar 
muito bom de se viver. (RELATO LUANA MARÍLIA DOS SANTOS, REGINENSI, 
2018) 
 
 

 As Figuras 25 e 26 ilustram a questão da distância dos Conjuntos Habitacionais com o 

Centro da cidade e com as escolas mais próximas. 

 

  

 
14 Socióloga e professora titular do programa de Pós Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). 
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Figura 25: Distância dos conjuntos habitacionais do Morar Feliz em Tapera e Ururaí para o Centro de Campos 
dos Goytacazes/RJ 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2021. 

 

Figura 26: Distância dos conjuntos habitacionais do Morar Feliz em Tapera e Ururaí para escolas mais próximas 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2021. 

 

 Com o relato da Luana, é possível observar a ausência de segurança, de supermercados, 

áreas para lazer e mobilidade social, o que evidencia o caráter contraditório do poder público 

em removerem a população em decorrência do risco que alegavam que a favela da Margem da 



87 
 

Linha tinha, e realocaram a população em um lugar totalmente sem estrutura e segurança. Esse 

local foi intitulado pela entrevistada Patrícia como “inferno” devido à ausência de árvores no 

entorno e falta de infraestrutura.    

 Nessa perspectiva, a entrevistada Maria de Souza Mineiras afirma que a remoção foi 

feita sem necessidade, “tirou a gente de lá (Margem da Linha) sem necessidade, porque lá não 

tem risco de nada. A única coisa que precisava era melhorar. [...] Ficou um bocado de gente 

perdida lá, ficou um lugar abandonado. [...] Tem gente morando lá no meio dos entulhos, no 

matagal” (CAMINHADAS E ENCONTROS, 2018).  

 A ação autoritária e higienista do poder público na remoção dos moradores da favela da 

Margem da Linha reforçou a segregação socioespacial e acarretou na sensação de não 

pertencimento do novo bairro e do município. À vista disso, a entrevistada Patrícia expõe sua 

insatisfação com a nova moradia e seu desejo de retornar à Margem da Linha: 

 
 
[...] A maioria que está aqui jamais teria vontade de sair da Linha, porque ali é uma 
reta. Teria recurso? Não, porque ali a gente não tem recurso, mas a gente estaria livre 
de muita coisa. Ali a gente tinha como vigiar mais um filho tinha mais regras, mais 
autoridade com eles e aqui a gente já não tem. Aqui (Tapera) quando sai aqui no portão 
já está na esquina, quando você chega na esquina já está lá na outra, aí você sai doida 
procurando e leva dias procurando.  O hospital aqui tem que ser em Ururaí. [...] Não 
vejo vantagem alguma de ter saído de lá, ao contrário, peço a Deus prosperidade para 
eu poder construir a minha casa lá de novo, porque meu maior desejo é voltar para a 
Linha. Em nome de Jesus vou embora daqui. Nada aqui me agrada, nem a casa. [...] 
Lá, eu trabalhava muito, mas aqui eu trabalho menos. (RELATO PATRÍCIA, 
REGINENSI, 2018) 
 
 

 Em seu relato, a entrevistada Giovana Monteiro também expressa seu desejo de retornar 

à Margem da Linha:  

 
 

[...] Lá (Margem da Linha), eu gostava de tudo, lá só não tinha esgoto direito, mas lá 
sempre foi bom. Eu moro aqui (Tapera) obrigada, eu não gosto daqui. [...] Eu até falei 
que se eu souber que estão invadindo lá, eu ia pra lá, porque eu não gosto daqui. Eu 
estou aqui obrigada. Aqui não tem ônibus direito, se a gente chamar ambulância, ela 
não vem. [...] Se você adoecer aqui, só Deus. E lá tudo isso era mais fácil. (RELATO 
GIOVANA MONTEIRO, REGINENSI, 2018) 
 
 

 No caso da Vera Lúcia Cardoso, além de perder o direito à sua casa na Margem da 

Linha, ainda arcou com o ônus do processo. De acordo com Carvalho (2019), a quantia 

investida nas casas pela PMCG acabou retornando uma parte para os cofres da prefeitura, ao 

cobrar uma taxa de conta de luz expressivamente alta, uma vez que as casas estavam 

desmontadas e mal planejadas e os moradores precisaram trabalhar em cima do que já existia 

para a acomodação. 
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[...] Quando eu vim pra cá (Tapera), eu não queria vir. [...] Entrei aqui com uma casa 
sem porta, sem janela, sem nada, tudo improvisado de se olhar, porque nós usamos os 
recursos que a gente tinha pra poder ocupar a casa. Senão, não teria direito de ficar lá 
e nem aqui. [..] Eu não me sinto bem instalada aqui. [...] Outra coisa que não gosto é 
a luz, é horrível, todo mundo reclama. A minha conta de luz, o relógio é novo, veio 
na primeira conta R$ 514,00, a segunda veio R$ 280,00, aí já veio terceiro conta, veio 
R$ 186,00. Agora estou com essa de R$ 186,00 para pagar que não consegui. Estou 
com duas contas para pagar. (RELATO VERA LÚCIA CARDOSO, REGINENSI, 
2018) 
 
 

 Segundo Carvalho (2019), a destituição dos vínculos afetivos e comunitários foi uma 

estratégia ideológica usada pela PMCG com intuito de desmobilizar e desorganizar o 

movimento social e a Associação de Moradores na Favela da Linha, uma vez que a resistência 

contra o processo de expropriação urbana era maioritariamente formada por familiares e 

amigos.  

 A ausência de políticas sociais qualitativas e efetivas, associadas ao abandono das 

responsabilidades do poder público municipal acarreta em um aprofundamento e agravamento 

da vulnerabilidade socioespacial dos moradores removidos da favela e daqueles que resistiram 

ao processo. Esse cenário reflete que “as cidades de muros não reforçam a cidadania; antes, 

contribuem para a sua erosão” (CALDEIRA, 1997, p. 176). 

 Com intuito de manter o serviço de fortalecimento de vínculos, principalmente com os 

casos de deslocamento, o CJSP continuou assessorando os moradores, ofertando inclusive o 

transporte para que as crianças e adolescentes continuassem frequentando o espaço, já que nos 

conjuntos habitacionais não havia transporte público de qualidade e áreas de lazer para 

contribuir com o estabelecimento das relações sociais (CARVALHO, 2019). 

 Manhães e Arruda (2017) salientam que, o processo de remoção da favela da Margem 

da Linha facilitou o crescimento dos condomínios horizontais de alto padrão na área, visto que 

provocam um impacto a respeito da produção do espaço urbano, especialmente na 

ressignificação das zonas periféricas. 

 Conforme Carvalho (2019) salienta, a resistência e as lutas coletivas contra a remoção 

forçada dos moradores da favela, desencadeou uma ação coletiva raramente vista na cidade 

entre 2000 e 2018. Com relação a isso, a entrevistada 1 descreve com detalhes a experiência da 

resistência contra a remoção forçada:  

 
 
[...] Quando eles falaram que iam tirar, nós falamos “ou vai todo mundo ou não vai 
ninguém”. Eles (moradores) foram obrigados a ir, falaram que se eles não fossem 
ficariam sem casa, ou seja, o paraíso. Tinha gente que tinha um cômodo de casa e 
queria ir. O vizinho da gente é tipo parceiro, irmão, você tem tudo. Temos muito 
tempo de amizade [...]. Resistimos porque primeiro a gente não queria ir para o local 
longe, não tinha nada a ver a direção imposta a gente, que aqui era área de risco. Eles 
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queriam tirar a gente daqui para lugar totalmente diferente, é tipo arrancar você da sua 
raiz. O certo seria a remoção para um lugar perto e confortável [...]. Os condomínios, 
shopping e a pressão tiveram que engolir a gente, a gente era café pequeno e viramos 
micro-formiguinhas, vieram todo mundo tirar a gente daqui. Aqui foi o lugar que mais 
me acolheu e me sinto bem [...]. As pessoas daqui são desunidas e isso enfraquece o 
movimento social, temos que ter parceria e sem ela não conseguimos nada 
(CARVALHO, 2019, p. 100). 
 
 

 Carvalho (2019) aponta que, na Margem da Linha havia um número expressivo de 

famílias monoparentais femininas, trabalhando principalmente como diarista, auxiliar de 

serviços gerais e serviços domésticos. A locomoção destas e de outros moradores da favela era 

maioritariamente realizada via bicicletas e/ou a pé. Devido à distância dos conjuntos 

habitacionais, passaram a depender do transporte público que como relatado pelas 

entrevistadas, era ineficiente. 

 De acordo com a entrevistada Beatriz Pereira, no dia 25 de novembro de 2014, os 

moradores se mobilizaram realizando uma manifestação onde houve o fechamento da BR, 

reivindicando pelas famílias que foram deixadas para trás, “essas famílias não tiveram a 

garantia de casa no conjunto, cerca de 20 a 23 famílias, elas ficaram desabrigadas desde 

novembro de 2014 até 10 de fevereiro de 2015” (CARVALHO, 2019, p. 101). 

 O entrevistado Renato Gonçalves relata que, metade dos moradores da Margem da 

Linha não cederam às vontades do poder público. Esse ato foi um marco de resistência na 

cidade, dado que de todas as remoções realizadas em função do programa Morar Feliz, a favela 

da Margem da Linha foi a única que questionou, discutiu e trabalhou mobilizações. Esse ato de 

resistência contou com apoio do CJSP, sobretudo na refundação da Associação de Moradores 

(CARVALHO, 2019). 

 À medida que o discurso do risco para remoção dos moradores da favela não se 

sustentava, a PMCG criou uma legislação municipal própria para aumentar o recuo de 15m para 

21m, para criar o risco em relação a favela (RELATO DA ENTREVISTADA BEATRIZ 

PEREIRA, CARVALHO, 2019). 

 A entrevistada 2, que em 2019 era15 líder da Associação de Moradores e do Movimento 

Social na Favela, afirma para continuarem a resistência, contaram com a ajuda das 

universidades e do sistema jurídico, além de ter entrado para o Conselho Municipal de 

Assistência Social e ter tido conhecimento sobre os direitos, principalmente o direito à cidade 

(CARVALHO, 2019). 

 
15 Não há informações atuais que a mesma permanece na liderança da Associação de Moradores e do Movimento 
Social na Favela. 
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 Para Barboza (2019), o discurso do risco se materializa com a desculpa do bem-estar 

dos sujeitos, porém o discurso ambiental do risco se apresenta como um novo modo de 

regulação urbana, beneficia somente uma parcela da população e favorece a produção desigual 

do espaço urbano da cidade. 

 Renato Gonçalves conta que o CJSP determinou institucionalmente que não sairia da 

favela, já que possuía a escritura do terreno. Sua permanência apresentou mais segurança para 

as pessoas resistirem a ameaça de terror que foi a remoção (CARVALHO, 2019). 

 De acordo com Lefebvre (2001), o direito à cidade ultrapassa os instrumentos públicos 

e privados, ele se afirma como um apelo e exigência. Este, necessita ser elaborado com o direito 

à vida urbana, transformado e renovado. Nesse sentido, somente a classe operária pode se tornar 

protagonista e portadora dessa ação, capaz de agir para o fim da segregação direcionada contra 

ela. Assim, faz-se necessário o desmantelamento das estratégias e ideologias dominantes na 

sociedade. 

 Deste modo, os moradores da Margem da Linha defendem que a favela é o lugar deles, 

e possuem um sonho de verem o espaço revitalizado com calçamento, água e energia, 

equipamentos públicos e condições qualitativas para se viver, além de “posto para fazer 

curativo, vacina, consultórios pediátricos e para adultos, com requisição de exames, ter farmácia 

principalmente com remédios para vermes e pressão” (RELATO DA ENTREVISTADA 2, 

CARVALHO, 2019, p. 104). 

 É importante salientar que essas exclusões territoriais não ocorrem somente pelo fator 

socioeconômico, mas também pela cor. Essa exclusão racial é bem ilustrada no documentário 

“Caminhadas e Encontros”, em que a população expulsa da favela da Margem da Linha para o 

conjunto habitacional do Morar Feliz em Tapera, é maioritariamente negra.  A exclusão 

territorial atual em discussão tem raízes no período escravocrata, uma vez que Campos dos 

Goytacazes no século XVII e XVIII possuía a terceira maior população escrava do Rio de 

Janeiro, o que culminou em uma significativa concentração populacional de negros, em 1836, 

59,2% da população da cidade era de escravizados, sendo 21.123 livres e 30.595 escravos. 

Apesar dessa significativa porcentagem, essa população não teve acesso à posse de terras, sendo 

excluída das áreas dotadas de infraestrutura do município, o que persiste até o período atual 

(MAIA; ZAMORA; BAPTISTA, 2018). 

 Como analisado anteriormente, o programa habitacional Morar Feliz contribuiu para a 

expulsão da população pobre da cidade legal. A fim de pesquisar a condição socioeconômica 

com recorte racial da população beneficiada por esse programa, Arruda (2014), aplicou 365 
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questionários em 11 conjuntos habitacionais do programa. Com base nos dados analisados, 

verificou-se que a população desses conjuntos é majoritariamente preta e parda (Figura 27). 

 

Figura 27: População dos conjuntos habitacionais do Morar Feliz por cor 
 

 
Fonte: Arruda, 2014. 

 

 No município, a população negra também é maioria na linha da extrema pobreza. De 

acordo com uma análise das condições socioeconômicas da população negra em Campos dos 

Goytacazes, elaborado pela Superintendência Municipal da Igualdade Racial e pela SMDHS, 

através de dados das famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) – 58.792 famílias, 

equivalente a 159.758 pessoas –, observou-se que do universo analisado, 68% da população 

que vive com uma renda per capita de até R$89,00, é negra. Foi identificado também no 

CadÚnico, que 193 pessoas vivem em situação de rua, destas, 155 são pretas ou pardas, 

podendo-se afirmar que, aproximadamente 80% da população em situação de rua é composta 

por pessoas negras. 

 Vale ressaltar que a diferenciação de renda entre negros e brancos é apenas um dos 

indicadores de desigualdade social, dado que as desigualdades na estrutura social brasileira 

podem ser entendidas pelas diferenças nos campos de possibilidade de ascensão social da 

população negra. Uma vez que, a população negra não é pobre apenas por nascerem pobres, 

mas por serem aprisionados na pobreza por entraves que impossibilitam sua ascensão, não 

podendo se movimentar na estrutura social para extratos mais altos (FRANÇA, 2016). 

 Essas desigualdades na estrutura social são compreendidas por Almeida (2018), como 

racismo estrutural. Ele afirma que as estruturas da sociedade racista solidificam a ordem 

jurídica, política e econômica validando a autopreservação entre brancos, como o 

mantenimento de privilégios, visto que geram condições para a prosperidade de apenas um 

grupo. Isso acarreta também no racismo institucional, dado que as instituições reproduzem o 

racismo presente na sociedade. Para ele, o racismo institucional verifica-se na presença 



92 
 

majoritária da população branca nas instituições legislativas, judiciárias, executivas, reitorias 

de universidades e grandes corporações, para o fortalecimento e manutenção desse grupo 

populacional no poder.  

 Contudo, segundo Almeida (2018), o termo “estrutura” não significa que o racismo seja 

uma situação incontornável, ou que os sujeitos que cometam atos discriminatórios não devam 

ser responsabilizados, uma vez que isso negaria os aspectos sociais, histórico e político do 

racismo. Entretanto, ainda que esses indivíduos sejam responsabilizados, o olhar estrutural a 

respeito das relações raciais demonstra que a responsabilização jurídica não é suficiente para 

que a sociedade deixe de ser um instrumento produtor de desigualdade racial. 

Em consequência disso, Silva (2006), afirma que a população negra em sua maioria, 

habita os piores espaços. Essa situação é vista com naturalidade pela sociedade, dado que a 

ideia de democracia racial naturaliza o racismo, tratando a segregação socioespacial como um 

processo natural.  

 Segundo França (2016), a caracterização da segregação residencial por classe e raça 

possui forte relação com a organização da estratificação social no Brasil. Diante disso, Telles 

(2012) acredita que a sociedade brasileira poderia ser analisada conforme a separação entre a 

classe média e alta branca e, a classe pobre multirracial, em razão da existência de “barreiras 

invisíveis” que atrapalham a entrada dos negros nas classes médias, à medida que a cultura 

racista propaga ideias de que a população negra deveria ocupar posições subalternas.  

 Essas “barreiras invisíveis” produzidas pela cultura racista, podem ser observadas no 

afastamento entre os grupos raciais desenvolvidas nas relações horizontais das classes médias 

e altas que mantêm os negros afastados (FRANÇA, 2016). 

 As características fenotípicas são determinantes em todos os aspectos da vida social da 

população negra, em que, quanto mais retinto dentro do colorismo16 da pele negra, mais difícil 

é a sua aceitação na sociedade, sendo empurrados para fora dos lugares ocupados por brancos.  

Pierson (1945) afirma que, a situação da pobreza causada pelas consequências da 

escravidão justifica a segregação socioespacial. Para ele, “embora a Bahia esteja dividida de 

modo definido em classes ‘superiores’ e ‘inferiores’, que ocupam áreas bastante distintas da 

cidade, e estas classes e divisões geográficas tendam a corresponder aproximadamente às 

divisões de cor, pode-se notar algumas exceções importantes, cujo aparecimento indica antes 

classe que raça, como base da organização social”. Apesar disso, ele afirma que a presença de 

vizinhos negros em bairros interpretados como bairros de brancos incomoda muito, 

 
16 Termo usado para distinguir as diversas tonalidades da pele negra. 
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principalmente porque o bairro pode ser visto como inferior (PIERSON, 1945, apud SILVA, 

2006, p. 71). 

De acordo com Batista (2020), os séculos de escravidão e o racismo estrutural 

estabeleceram as classes médias e altas em uma situação privilegiada, dado que o passado 

escravocrata se metamorfoseou e subsiste como parte da estrutura social brasileira. A tentativa 

de embranquecer a população brasileira iniciada com a introdução dos imigrantes no período 

do desenvolvimento industrial persiste de novas formas, onde se expulsam os negros e pobres 

da cidade legal para que esta tenha uma imagem “limpa”.  

Esse processo de expulsão iniciado na Reforma de Pereira Passos no século XX, perdura 

até hoje, sendo repetido cotidianamente, desconsiderando os direitos da população negra, como 

ocorreu na remoção da favela da Margem da Linha, em que a justificativa do “risco” para a 

retirada dos moradores era contraditória devido a não existência do mesmo, sendo contestada 

pela população que reivindicava sua permanência na favela, levando o poder público a criar 

uma Lei municipal para respaldar legalmente a sua justificativa do risco. Essa ação elucidou o 

caráter autoritário e opressor do poder público, demonstrando sua facilidade em se “livrar” do 

grupo racial que os incomoda.  

 Deste modo, a superação da segregação socioespacial só será possível no momento em 

que a população negra possuir as mesmas oportunidades que a população branca. À vista disso, 

é notório que a continuidade das desigualdades representa um desafio para a sociedade 

brasileira, que ainda vende uma imagem de democracia racial e de oportunidades iguais para 

todos. Entretanto, a rotina das violências e desigualdades expõem a distância para a conquista 

de democracia para todos, principalmente pela tentativa de camuflar a verdadeira face do Brasil, 

um país racista e nas mãos de poucos (FERNANDES, 1971). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo buscou elucidar o processo desigual da urbanização das cidades 

brasileiras, que excluiu socioespacialmente a população pobre e negra, acarretando na formação 

de periferias e de moradias cada vez mais precárias. Colocando essa população cada vez mais 

à margem da sociedade, excluindo-os de forma autoritária e ofensiva das cidades. 

O cenário exposto evidenciou que a moradia como direito social através da trajetória da 

política habitacional brasileira foi marcada por inúmeras dificuldades para o acesso da 

população pobre e negra, em que a falta de habitações dignas intensificou o processo de 

construções ilegais em áreas periféricas e geralmente de risco. 

A admissão da habitação como direito social, atribuiu ao Estado a responsabilidade pela 

oferta desta. Contudo, esse ordenamento da atuação estatal obedece a lógica de flexibilização 

das políticas públicas, concebida pela política neoliberal adotada pelo país na década de 1990, 

em que há uma minimização da ação estatal com relação às políticas sociais, e a predominância 

da sociedade do capital. 

É importante ressaltar, que a política de Assistência Social como segmento do sistema 

de proteção brasileira, é ofertada a todos que dela necessitam, no entanto, sua interface com a 

política habitacional acentua a exclusão social, dado que os programas e unidades habitacionais 

repassadas pelo poder público Federal, Estadual e Municipal, concentram-se maioritariamente 

fora da cidade legal, o que impulsiona a segregação socioespacial.  

Em Campos dos Goytacazes, a política habitacional segue esta mesma lógica, o 

distanciamento dos conjuntos habitacionais da parte da cidade dotada de infraestrutura, o que 

descumpre os preceitos constitucionais do direito à cidade e a propriedade. Concomitante a isso, 

observa-se que o município ao equipar de formas desiguais áreas distintas da cidade, reforça 

seu papel de agente causador da segregação. 

Vale salientar que, os programas habitacionais do município tendo como justificativa da 

remoção a exposição a algum tipo de risco além de corroborarem com a exclusão territorial, 

agravam o quadro da vulnerabilidade social dessa população à medida que os realocam em 

locais com baixa infraestrutura, distantes de escolas e dispositivos de saúde, além da destituição 

dos vínculos sociais e afetivos. Além disso, em alguns casos ainda geram conflitos de origem 

territorial provocado pelas facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas por colocarem em 

um mesmo conjunto pessoas de facções distintas, ou pela retirada da população de uma favela 

com uma facção e realocada em um conjunto habitacional em uma área de facção diferente. 
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Isso comprova que a política habitacional vem sendo conduzida sem a realização de um 

levantamento detalhado prévio das condições sociais da população a ser beneficiada. 

A atuação dos proprietários fundiários – muitos deles donos de vazios urbanos – e dos 

agentes imobiliários, também contribui para o aumento da segregação do município, dado que 

seus interesses estão direcionados para a aquisição de lucros, considerando a lógica hegemônica 

da prática do valor de troca em detrimento do valor de uso, o que confere a cidade o status de 

fonte de acumulação de capital. Nota-se então, a violação do direito à moradia digna, dado que 

o acesso ao solo urbano na cidade capitalista acontece mediante a propriedade privada, o que 

explica as recorrentes práticas de ocupações irregulares no cenário urbano. 

 Transformada em mercadoria, a moradia foi introduzida no mercado da compra e venda, 

no qual seu acesso depende da capacidade do sujeito de pagar. Do mesmo modo, a renda 

recebida pelo trabalhador está subordinada aos dispositivos das relações capitalistas de 

produção, em que a redução salarial da classe trabalhadora é acentuada em tempos de 

neoliberalismo. Assim, entende-se que a exclusão social e a concentração de renda estabelecem 

marcas viscerais ao processo de urbanização brasileira. Em consequência disso, o debate sobre 

a habitação deve ser feito impreterivelmente como expressão da questão social mais ampla e 

histórica, que se apresenta cada vez mais complexa frente à realidade capitalista.  

Atrelado ao processo de transformação da moradia em mercadoria, verifica-se a nova 

estratégia do capital, a valorização e circulação da riqueza por meio da privatização, 

mercantilização e abertura de áreas centrais e periféricas em detrimento da especulação 

imobiliária. Para a aplicabilidade desse processo, faz-se necessário a expropriação da classe 

subalterna em uma prática higienista e segregadora socioespacialmente. Isso ocorre sob o 

discurso das periferias se localizarem em áreas de risco, acarretando em remoções forçadas da 

população. 

Deste modo, compreende-se a favela da Margem da Linha como uma materialização da 

luta pelo acesso à terra e à moradia urbana em virtude da sua mobilização e resistência contra 

as remoções autoritárias e pela reivindicação dos seus direitos fundamentais. Conforme afirma 

Carvalho (2019), a ação coletiva dos moradores da favela revelou que o cotidiano pode ser 

ressignificado e reinventado, principalmente quando se refere a destituição dos direitos 

humanos sob o discurso das áreas de risco social, aproveitando-se de uma medida ambiental de 

proteção para as populações em situação de desastre, calamidade e/ou alagamento. 

 É importante ressaltar que a favela da Margem da Linha foi a única no município que 

lutou contra a remoção forçada para atender aos interesses do poder público. Esta resistência é 

justificada também pelo apoio do CJSP, das Universidades e do Sistema Jurídico. 
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 A partir disso, compreende-se a importância da mobilização social, não somente da 

população acometida pela violação de direitos, mas da sociedade como um todo. Reconhece-se 

também a importância da participação popular na tomada de decisões, formulação e 

implementação das políticas públicas, para que suas necessidades sejam escutadas e para que 

possam lutar de forma efetiva pelos seus direitos. Observa-se também a necessidade de 

esclarecimentos do poder público sobre a aplicabilidade das políticas públicas que 

maioritariamente favorecem apenas as elites.   
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