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Eu já chorei muito, muito hoje, porque o que eu tô passando eu acho que
ninguém merece. Ser humano nenhum. Porque a escada que caiu, caiu no meu
quintal, no quintal da minha casa. A escada no Morro do Estado. (...) eu perdi
10kg de janeiro pra cá, entendeu? Então, quando chove, a lama, cocô, esgoto,
invade minha casa. Eu tenho crianças dentro de casa, podem pegar até uma
doença. Eu peço socorro. Eu tô pedindo socorro, socorro! Porque eu não estou
aguentando mais viver assim dessa maneira. (...) Até quando eu vou viver assim?
Porque quando o tempo muda, tem uma nuvenzinha, eu já fico preocupada, eu
não durmo, fico acordada a noite toda, a noite toda, vigiando o tempo pra água
não invadir dentro da minha casa, porque a gente tem que estar varrendo a área
para não invadir dentro de casa, poxa. Eles só sabem prometer, prometer,
prometer, mas não fazem nada. Eu sou hipertensa, eu passo mal, eu tomo remédio
de pressão. Eu só vivo passando mal por causa disso porque eu não durmo. Eu
quero saber o que que vocês vão fazer pela gente. Eu não vou perder uma casa
que eu tenho há mais de 40 anos. A gente faz uma casa com maior sacrifício,
paga imposto, pra ter que perder, ter que sair de dentro da nossa casa. Porque
eles só sabem falar que a gente tem que sair da casa. A Defesa Civil vai lá e fala
“ah, vocês têm que sair, a casa tá interditada.” Não é assim. A gente vai fazer o
quê? (...)Mais de um ano pra fazer a parede de contenção no meu quintal.
Infelizmente eu tô passando por isso, gente. Desculpa, entendeu, mas eu tô muito
emocionada porque eu não tô suportando mais o que eu tô vivendo.
Nininha, liderança comunitária do Morro do Estado, em audiência pública.
(Poucos meses depois, Nininha faleceu).

RESUMO
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A invisibilidade da realidade das mulheres negras na cidade de Niterói é o objeto central de
análise desta dissertação. Trata-se de uma cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro,
com um dos maiores índices de Desenvolvimento Humano do Brasil. A cidade já foi apelidada,
inclusive, de “cidade sorriso”. Essas estatísticas escondem, no entanto, profundas desigualdades
sociais, raciais e de gênero. Niterói não está descolada da formação social brasileira, marcada por
uma lógica colonialista e escravista. Subsidiada por autores do campo da teoria social crítica,
este trabalho objetiva problematizar a invisibilidade das mulheres negras em Niterói e analisar a
consequência, para essas mulheres, da tragédia socioambiental que deixou milhares de mortos e
feridos, conhecida como tragédia do Bumba, em 2010. Em nossa pesquisa, analisaremos o
quanto a tragédia desconstruiu a ideia da “cidade sorriso” e o quanto impactou profundamente a
vida das mulheres negras e favelados. Essa análise se dá, principalmente, a partir das vozes de
denúncia dessas mulheres, sete anos depois, em uma audiência pública na Câmara Municipal de
Niterói. A perspectiva decolonial de análise da realidade e a urgência de uma articulação das
dimensões de gênero, raça e classe são parte do esforço desta dissertação.
Palavra-chave: Gênero. Raça. Classe. Mulheres Negras. Niterói. Tragédia do Bumba.
Resistência.

RESÚMEN
La invisibilidad de la realidad de las mujeres negras nacidas en la ciudad de Niterói constituye el
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objeto central de esta disertación. Se trata de una ciudad perteneciente a la región metropolitana
de Rio de Janeiro que tiene uno de los mayores índices de Desarrollo Humano de Brasil, lo que
le valió para ser llamada por el apodo de “Ciudad de la Sonrisa”. Las estadísticas esconden, sin
embargo, las grandes desigualdades sociales, raciales y de género. Niterói no está desvinculada
de la formación social brasileña, marcada por una lógica colonialista y esclavista. Subsidiada por
autores del campo de la teoría social crítica, este trabajo tiene como objetivo problematizar la
invisibilidad de las mujeres negras en Niterói y analizar la consecuencia para esas mujeres de la
tragedia socioambiental que dejó miles de muertos y heridos, conocida como tragedia del
Bumba, en 2010. En nuestra investigación, analizaremos cuánto la tragedia deconstruyó la idea
de la “Ciudad de la Sonrisa” y cuánto impactó profundamente la vida de las mujeres negras y
faveladas. Este análisis se da, principalmente, a partir de las voces de denuncia de esas mujeres,
siete años después, en una audiencia pública en el Ayuntamiento de Niterói. La perspectiva
decolonial de análisis de la realidad y la urgencia de una articulación de las dimensiones de
género, raza y clase son parte del esfuerzo de esta disertación.
Palabra clave: Género. Raza. Clase. Mujeres Negras. Niterói. Tragedia del Bumba.
Resistencia.
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A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele
a cantar. Mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar
dentro do estômago. [...]. Eu escrevia as peças e apresentava aos diretores
ricos. Eles respondiam-me: - É pena você ser preta. Esquecendo eles que eu
adoro minha pele negra e meu cabelo rústico. Se é que existe
reencarnações, eu quero voltar sempre preta.
(Carolina Maria de Jesus, em Quarto de Despejo: diário de uma favelada)

Carolina Maria de Jesus não está por acaso na epígrafe que apresenta nosso texto. Ela é a
expressão do porquê escolhemos o tema do nosso trabalho. Mulher, negra, favelada, mãe de três
filhos criados sem pai ou marido, Carolina foi uma das maiores escritoras do Brasil. No entanto,
suas obras raramente são estudadas na escola, sua história tampouco é contada e sua resistência é
silenciada. Carolina é exemplo da urgência de reflexões sobre o racismo e o machismo que
gritam em nosso país. Eu mesma conheci a obra de Carolina muito depois de formada
professora, ao mesmo tempo da consolidação da minha identidade negra – que também chegou
tão tardiamente.
Levando em consideração esse pequeno, mas tão importante preâmbulo, este estudo
pretende problematizar a invisibilidade das mulheres negras na cidade de Niterói — na região
metropolitana do Rio de Janeiro (RJ) —, desmistificando a ideia construída da cidade de “classe
média”, ideia em boa parte justificada pelo elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
do município. Este estudo se constitui como elemento central para a obtenção da titulação de
mestre no programa de pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional, na
Universidade Federal Fluminense.
A ideia deste debate no mestrado em questão parte do pressuposto que o Serviço Social
se consolidou como uma importante área de conhecimento que prioriza a teoria crítica e conta
com um amplo enraizamento da mesma na graduação e nos diferentes Programas de Pósgraduação. Vale destacar que o debate de raça, classe e gênero para o Serviço Social se consolida
no atual projeto ético-político da profissão1, que se expressa no código de ética profissional, na
lei de regulamentação da profissão2 e nas diretrizes curriculares, apresentando em um dos
1 O Serviço Social tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central – a liberdade
concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre alternativas concretas; daí um compromisso com a
autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Consequentemente, o projeto profissional
vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou
exploração de classe, etnia e gênero (PAULO NETTO, 1999, p. 104‐105).
2 Ver em Código de ética do/a assistente social. Lei nº 8.662/93 de regulamentação da profissão. 9. ed. rev. e atual. [Brasília]:
Conselho
Federal
de
Serviço
Social,
[2011],
disponível
em
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf. Acesso em 9 maio 2018.
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princípios do código de ética o compromisso com a defesa da igualdade de gênero: “opção por
um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem
dominação-exploração de classe, etnia e gênero” (PAULO NETTO, 1999, p. 104‐105). Assim, a
interlocução da minha formação como professora e historiadora com o Serviço Social propicia o
diálogo com distintos campos de produção do conhecimento que fundamentam o debate
proposto.
As motivações para este estudo partem das preocupações que surgiram após os episódios
que expuseram a negligência deliberada do poder público no acolhimento da população após as
chuvas de 2010 na cidade de Niterói. Tais motivações se intensificaram com a construção de uma
campanha eleitoral para vereadora da cidade de Niterói em 2016 com o lema “Por uma Niterói
Negra, Popular e Feminista”, da qual participei coletivamente e fui eleita. Essa questão, ao
mesmo tempo em que se apresentou como grande limitadora de tempo para a elaboração deste
estudo, trouxe elementos motivadores e centrais que redefiniram os rumos deste trabalho,
ressignificando a centralidade das questões que aqui abordaremos.
A relevância deste trabalho deve-se à necessidade teórica e militante de articular as
categorias de raça, gênero e classe, especialmente em um país como o Brasil, colonizado e
marcado por uma formação social escravista, patriarcal e fundamentalista, características
absorvidas e potencializadas pelo nosso capitalismo.3
Assim, partimos da hipótese de que há pouca visibilidade sobre a situação das mulheres
negras na cidade de Niterói. Essa hipótese é impulsionada pela escassa qualificação das
contradições na cidade e, especialmente, sobre quem são os sujeitos atingidos pela forma
desigual de desenvolvimento do município. É considerada uma cidade de elevados índices
indicadores de desenvolvimento e por uma média de distribuição de renda, bem como de acesso
à infraestrutura urbana razoáveis. Em 2011, era a cidade do país que mais concentrava famílias
— 30,65% delas — pertencentes às classes A e B 4. Esses indicadores invisibilizam as
desigualdades sociais da cidade.
3Acreditamos que a questão racial é igualmente estruturante e urgente, pois nos possibilita abordar a grave situação
dos povos indígenas no Brasil. As violações que atingem os povos indígenas, em especial as mulheres indígenas,
merecem reflexões e visibilidade, porém não conseguiremos, neste trabalho, em razão do tempo e do território
analisado, tratar das mesmas.
4 Cf. pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (2011) que apresenta o percentual de pessoas da classe A e B nas cidades
brasileiras,
apontando
Niterói
como
a
mais
“rica”.
Disponível
em:
https://www.cps.fgv.br/cps/bd/nbrics/anexo_RANKINGS.pdf. Acesso em: 11 maio 2018.
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Acreditamos que as mulheres negras são as mais impactadas negativamente com o
modelo de cidade aqui consolidado. Propomos, então, promover uma reflexão sobre o lugar
dessas mulheres em Niterói, especialmente a partir de 2010, ano no qual, pela tragédia sócioambiental se abateu na cidade a partir dos deslizamentos ocorridos em ao menos 23 pontos na
cidade (conhecida como “Tragédia do Bumba”), se tornaram explícitas desigualdades sociais,
raciais e de gênero antes, em nosso olhar, invisibilizadas.
Não há dúvida que a cidade de Niterói é espacial, social e racialmente segregada,
segregação que impacta majoritariamente mulheres negras, mas também produz grandes
resistências. Partimos do pressuposto de que Niterói (RJ) é profundamente desigual, a despeito
das imagens construídas sobre a cidade e que isso esconde ou invisibiliza as mulheres negras.
Assim, nosso objetivo central é analisar os aspectos raciais, sociais e de gênero como elementos
constitutivos da formação social brasileira e que não deixam de determinar a formação específica
de Niterói, verificando se de fato impactam prioritariamente as mulheres negras da cidade. O
fizemos a partir do episódio que expõe abertamente essa contradição e do espaço público
posterior, 7 anos depois, no qual essa questão é institucionalmente tratada.
Pretendemos ainda recuperar, na formação histórica dessa cidade, como se constrói esse
processo de invisibilidade das mulheres negras como parte que sustenta sua formação sócio
territorial desigual, segregada e apartada de direitos, além de identificar em que regiões da cidade
vivem as mulheres negras e em que condições. Verificaremos, também, se as políticas públicas
municipais levam em consideração as realidades específicas das mulheres negras.
Para assegurar a compreensão sobre a complexidade do tema, investimos em
contribuições no campo da teoria social crítica. Nesse sentido, destacamos as marxianas e
leituras marxistas, os estudos críticos sobre colonialismo e abordagens dos feminismos
decoloniais e negros. Cabe pontuar que buscamos reconhecer as diferentes matrizes teóricas,
fundamentos e diálogos que nos permitam compreender essa realidade.
Para articulação com o debate racial foram fundamentais o contato com os estudos
realizados por bell hooks, Angela Davis, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento,
Franz Fanon. Também foram de suma importância para este trabalho as análises sobre a
formação social brasileira realizadas por Florestan Fernandes, Francisco de Oliveira, entre
outros.
Partimos de uma concepção de que é de extrema importância a articulação das
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determinações de nossa formação sem estruturar hierarquias. As dimensões de gênero, classe e
raça devem ser tematizadas nas singularidades que constituem as vivências e experiências dos
sujeitos no mundo. Se é fundamental mediar a compreensão da realidade a partir de leituras
sobre dimensões estruturais que a fundam, como classe, gênero e raça para se compreender a
complexidade das contradições capital-trabalho, do mesmo modo, é fundamental a compreensão
de que o capitalismo se beneficia de uma “suposta” homogeneização do indivíduo.
A articulação entre essas dimensões é fundamental para este trabalho. O projeto
iluminista de construção de uma ideia de ser humano universal, tendo por referência o sujeito
branco, europeu, homem, cristão, heteronormativo, possessivo/proprietário passa a ser a
referência de normalidade. E isso orienta a construção de normas e regulações estatais. Então,
qual o papel e o lugar da mulher negra em um Estado com esses padrões de normalidade e
universalidade? É evidente que a normatização desse Estado impacta na invisibilidade de todas
as pessoas que não se adequam a esse escopo e fortalece a conivência social sobre quais vidas
são ou não relevantes.
Assim, a partir desses pressupostos conceituais e teóricos, utilizamos alguns instrumentos
para subsidiar nossa pesquisa. Priorizamos a análise de documentos produzidos oficial e extraoficialmente sobre mulheres negras e também sobre a cidade de Niterói no período de 2010 a
2017. Inicialmente, tínhamos planejado realizar trabalho de campo, com entrevistas e grupos
focais. Mas, duas questões nos demoveram. A primeira refere-se ao sentido de mexer com essa
dor novamente para fins de elaboração de uma dissertação, sem que nada se produzisse como
uma resposta concreta. A segunda relaciona-se também às condições concretas limitadas de
tempo que possuíamos. Nos centramos, então, na revisão bibliográfica, na análise dos dados
produzidos pelos institutos de pesquisa e, centralmente, na produção de reflexão sobre audiência
pública realizada pelo nosso mandato de vereadora na Câmara Municipal de Niterói em seis de
abril de 2017, que se realizou com objetivo de analisar a situação das/os desabrigadas/os após o
desastre de 2010, mencionado anteriormente. Sete anos depois, muitas/os permanecem sem casas
e com situação precária de vida.
A questão da moradia é algo grave na cidade de Niterói, que tem 20% de pessoas vivendo
em assentamentos precários, embora tenha um alto orçamento e um dos maiores Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. Esta audiência se consolidou como um instrumento
central para escuta da população e para constatar que a maior parte das pessoas impactadas pelo

18

modelo de urbano evidenciado em Niterói é mulher e negra, ou seja, que as desigualdades sociais
na cidade têm gênero e raça.
Nesse sentido, dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE e por instituições públicas, como a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres
(SPMulheres-RJ), a Superintendência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (SUPEV) e
a Superintendência de Políticas Intersetoriais para as Mulheres (SUPIM) e assistência do estado
do Rio de Janeiro foram utilizados. Os relatórios do Dossiê Mulher, produzidos pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, além dos Relatórios Socioeconômicos da Mulher
elaborados pelo Governo Federal, dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Sócio-econômicos - DIEESE, do Instituto Patrícia Galvão e do Centro Feminista de Estudo e
Assessoria - CFEMEA também foram considerados. Além disso, dados produzidos pela
Coordenadoria de Mulheres de Niterói e pela Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos do município subsidiaram os estudos. É importante ressaltar, no entanto, que foi feita
uma análise crítica desses dados oficiais e também analisadas outras fontes não oficiais que
possibilitaram o levantamento de dados que nos permitem aproximar da real condição da mulher
negra na cidade de Niterói. Como recurso metodológico, investimos também em material
empírico da audiência pública realizada na Câmara Municipal de Niterói, em que foi discutida a
situação de habitabilidade da cidade.
Para cumprir o objetivo aqui exposto, estruturamos a dissertação em três capítulos. No
primeiro, apresentamos os debates que envolvem a interlocução entre gênero, raça e classe
social. Aliás, mais do que isso, procuramos elaborar uma argumentação sobre a relevância dessa
abordagem como caminho de compreensão dessas desigualdades historicamente construídas na
formação social brasileira. Pretendemos situar os diferentes feminismos e os embates com as
mulheres negras, tão pouco representadas no feminismo hegemônico, no mundo e no país, de
forma breve. Também abordaremos, a partir de um resgate da formação social brasileira, o lugar
histórico das mulheres negras na periferia do capitalismo.
No segundo capítulo, analisaremos mais especificamente a realidade das mulheres negras
em Niterói, desmistificando o imaginário construído de um município das elites e classe média
branca. Apresentaremos brevemente a história de Niterói, perfil populacional, de renda, Índice de
Desenvolvimento Humano, dados oficiais e estatísticos. Em seguida, o recorte temporal deste
projeto será justificado a partir da contextualização e problematização do marco histórico

19

conhecido como "tragédia do Bumba", em 2010, a partir do qual as desigualdades social, racial e
de gênero em Niterói se tornaram explícitas. Será realizada uma análise crítica desses dados, a
partir da inserção de Niterói no processo histórico de formação social brasileira.
No terceiro capítulo, por fim, trataremos da luta por visibilidade das mulheres negras em
Niterói. Discorreremos neste capítulo, como parte da nossa vivência empírica, a experiência da
campanha eleitoral para vereadora da qual participamos, que teve como eixo central a construção
de uma “Niterói negra, popular e feminista”. A nossa eleição, em 2016, como candidatura mais
votada da cidade, dá visibilidade à existência de demanda e possibilidades concretas de espaço
para as discussões que envolvem as questões de gênero e de enfrentamento ao racismo na cidade.
Neste capítulo, a partir da análise da audiência pública mencionada, pretendemos
contribuir para ampliar as vozes das mulheres negras da cidade, minoria em espaços formais de
poder, mas nitidamente maioria das resistências locais, vinculadas aos territórios. Como
mencionamos no início, nosso envolvimento com as mulheres negras da cidade e nossa relação
com os territórios mais precarizados, majoritariamente negros e femininos, reorientaram os
rumos desta pesquisa.
O mandato de vereadora nos trouxe a possibilidade de conhecer mais a fundo o cotidiano
dessas pessoas, de ouvir mais explicitamente suas vozes e contribuir para articular e fortalecer
movimentos de resistência encampados por essas mulheres. Nesse sentido, junto aos dados
oficiais, produções bibliográficas, articulamos nesse trabalho, como material empírico, registros
que subsidiam a análise de nosso objeto.
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1 GÊNERO, RAÇA E CLASSE: UMA INTERLOCUÇÃO FUNDAMENTAL NA
EXPERIÊNCIA DAS MULHERES NEGRAS
Neste primeiro capítulo construímos e desenvolvemos a argumentação sobre a
relevância e a urgência de realizar, nas abordagens teóricas deste trabalho, a articulação entre
gênero, raça e classe social. Acreditamos que essa interseção é fundamental para o
entendimento das desigualdades historicamente construídas na formação social brasileira e tão
presentes ainda hoje.
Nesse sentido, procuramos fundamentar a importância de sua abordagem a partir da
contribuição dos diferentes feminismos e os embates entre vertentes, bastante impulsionadas
por mulheres negras, tão pouco representadas no feminismo hegemônico, no mundo e no país.
A partir da contribuição desses olhares, procuramos, de forma breve, resgatar o lugar histórico
das mulheres negras no capitalismo a partir da formação social brasileira.
No último período, as temáticas que envolvem os feminismos e as lutas de combate às
opressões como um todo ganharam espaço. Seja nos instrumentos de comunicação, nas
produções acadêmicas, na política ou nas conversas informais e cotidianas, hoje fala-se mais
sobre as questões que afetam as mulheres, as relações entre os sexos e identidade de gênero.
Também, discute-se mais sobre a questão racial enquanto parte do guarda-chuva de opressões,
embora seja importante ressaltar o quanto esta última questão segue de forma quase subalterna,
ainda imensamente isolada das demais. Cabe pontuar, nesse caso, que persiste uma construção
no imaginário social de que não existe racismo num país “miscigenado”. De todo modo, esse
momento é entendido muitas vezes como um ascenso da luta feminista, uma nova onda
feminista ou como a primavera das mulheres.
1.1 Situando o debate e suas contradições: de que mulheres tratam os feminismos?
De fato, o feminismo está mais, como diz o ditado popular, “na boca do povo”. Mas é
preciso considerar algumas questões que qualificam essa projeção. Como os debates em torno
dessas formas de resistência têm sido apresentados para quem não é envolvida(o) nas lutas
feministas? Com quem os feminismos diversos dialogam? Que mulheres estão convencidas
sobre a importância do feminismo - e de qual feminismo? De que mulheres tratam os
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feminismos? Será que houve perda da radicalidade nos feminismos nos últimos tempos? E as
mulheres negras e suas questões? Seguem ainda guetificadas e marginalizadas nos
feminismos? Essas são reflexões importantes suscitadas na contemporaneidade.
A partir desses questionamentos, é importante elaborar algumas considerações. A
primeira diz respeito à real preocupação de como esses temas têm sido aceitos ou não pelo
conjunto da população, visto que o Brasil é um país com características profundamente
conservadoras.

.

O contexto internacional apresenta o avanço de setores conservadores, até reacionários.
Partidos de extrema direita ganham força em países europeus como a França, em que Marine
Le Pen, da Frente Nacional, teve relevância na campanha eleitoral em 2017. Nos Estados
Unidos, o presidente eleito pelo Partido Republicano em 2016, Donald Trump, não faz
quaisquer restrições em suas posições e declarações racistas, xenófobas, machistas. Na
Argentina, o atual presidente Maurício Macri, tem fortes características xenófobas. No Brasil,
também é visível o crescimento de um setor de extrema direita, que se apropria de
desigualdades e opressões históricas, enraizadas no imaginário social, e as reforça, como
evidenciou a eleição do presidente Jair Bolsonaro.
Ao olhar para a história brasileira, constatamos características profundamente
conservadoras. As marcas oligárquicas, patrimonialistas e escravocratas de nossa formação
social como colônia dominada (sem desconsiderar todo o processo de resistência, do qual
trataremos mais à frente) pelo modelo cultural, político, religioso e econômico eurocêntrico
ainda persistem no presente. O capitalismo se consolida aqui se apropriando de uma
sociabilidade ainda marcada pelo patriarcalismo e pela escravidão.
O desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro (FERNANDES, 1975) teve
origem no rearranjo da ordem social fundada no latifúndio, no trabalho escravo e no
patriarcalismo (SAFFIOTI, 2013). Não superou, dessa forma, antigos privilégios, mas sim
produziu uma reorganização do uso das instituições oligárquicas no Brasil para viabilizar
novos setores da burguesia e manter privilégios dos anteriores. Apropriou-se de desigualdades
históricas, como o racismo advindo dos séculos de escravidão e do patriarcalismo, e
influenciou a produção de políticas públicas para o Brasil e a reprodução de uma ideologia
conservadora que reservava à mulher, especialmente à mulher negra, um lugar subalterno.
Embora a história aponte novos rumos e costure novas relações sociais, essa ideologia
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conservadora é ainda a dominante. Trata-se de uma ideologia que esbarra frontalmente com as
ideias feministas e de emancipação feminina. É preciso refletir em que medida os feminismos,
que de fato projetam-se com muita força enquanto expressões de denúncia e de resistências às
opressões estruturais, envolvendo mulheres de todos os jeitos, têm dificuldade de alcançar
amplos setores sociais. Este é um debate importante que pretendemos desenvolver, mesmo que
não centralmente, ao longo do nosso trabalho. É necessário, portanto, refletir sobre os limites
do alcance dos feminismos numa sociedade extremamente conservadora, como a brasileira.
Um segundo aspecto está inteiramente ligado ao objeto de estudo desta dissertação de
mestrado. É fundamental pensar que o feminismo pode dar conta da realidade social brasileira.
Para isso, é importante estabelecer a articulação entre classe social, raça e gênero.
Assim, parte-se do ponto de que o Brasil é um país de proporções continentais, com
desigualdades sociais profundas em todo território. Essa marca deve-se a seu processo de
formação. Nesse sentido, cabe lembrar que a colonização avançou sobre os povos indígenas e
seus territórios e que o Brasil foi o último país, do ocidente, a abolir a escravidão de pessoas
negras em 1888.
Não à toa, ficou reservado, historicamente, às mulheres negras e indígenas o lugar
subalterno e marginalizado. Surge, então, uma questão: qual o lugar contemporâneo das
mulheres negras — que estão no centro do objeto da nossa dissertação — nesse país tão
desigual socialmente?
Alguns dados nos dão um pouco dessa dimensão. O assassinato de mulheres negras
cresceu 54% entre os anos de 2003 e 2013, enquanto o de mulheres brancas reduziu 10% 5.
Mulheres negras são maioria entre as vítimas de violência sexual e também entre as mulheres
em situação de violência física, vítimas de lesão corporal dolosa 6. Os salários mais baixos são
os das mulheres negras. E também a maioria dos empregos informais e precários. Análise dos
dados da PNAD/ IBGE mostra que mais de 50% do total de 14,1 milhões de desempregados
em 2017 são mulheres — 63,2% delas são negras. No primeiro trimestre de 2016, o
desemprego atingiu 73% das mulheres. Entre as negras, o percentual foi de 96% 7. Elas também
são minoria nos espaços de poder e decisórios, representando menos 3% na Câmara Federal,
5 Pesquisa realizada pela Flasco Brasil. Disponível em:
http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2015_mulheres.php. Acesso em 15 jun. 2018.
6 Disponível em: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-e-racismo. Acesso em
15 jun. 2018.
7 IBGE
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por exemplo, embora sejam mais de 25% da população8.
Numa realidade marcada por profundas desigualdades sociais, mais que se somam a
desigualdades de gênero e raciais, é impossível não incorporar com centralidade questões
específicas das mulheres negras nos feminismos. Mulher, raça e classe, já lembrava Angela
Davis (2016), são parte de uma interlocução urgente para as mulheres negras.
Qualquer trabalho que objetive discutir a realidade da vida das mulheres e as saídas em
um quadro histórico de opressão vai se deparar com as contradições da diversidade de
feminismos existentes. A luta feminista não está desvinculada das contradições da vida
material, concreta, do mesmo modo que a produção teórica sobre essa temática também não.
Muito do que se reivindica, por exemplo, como narrativa hegemônica do feminismo não
expressa a realidade de todas as mulheres.
Podemos afirmar que os feminismos procuram, de forma mais ou menos comum,
enfrentar opressões e denunciar violências originárias nas relações entre os sexos, porém o
fazem por caminhos e compreensões muito distintas. São movimentos constituídos por sujeitos
mulheres de todos os tipos, lugares, momentos históricos, raças, origem social. Não possuem
homogeneidade e são profundamente dinâmicos, como é o movimento do real.
Ocorre que nem sempre as especificidades de determinadas mulheres, como a das
mulheres negras, são levadas em consideração nas bandeiras encampadas pelos feminismos.
Para Carneiro,
a trajetória das mulheres negras no interior do movimento feminista nacional
revelando a insuficiência prático-teórica e política do feminismo para integrar
as diferentes expressões de sociedades multirraciais e pluriculturais é o que se
pode entender como o princípio de “enegrecer o feminismo”. A questão de
gênero das mulheres negras e indígenas possui demandas que não podem ser
tratadas exclusivamente pela categoria gênero se não levarem em conta suas
especificidades. Por isso, o combate ao racismo é prioritário para as mulheres
negras, na medida em que o racismo produziu gêneros inferiorizados no
tocante aos homens negros, e às mulheres negras em relação à mulher branca
(CARNEIRO, 2003b, p. 118).

Um dos exemplos dessa diversidade e invisibilidade é Céli Pinto (2003), cuja
recuperação histórica da constituição do feminismo no Brasil é bastante centrada na
institucionalidade e nas ondas eurocêntricas dos feminismos. A autora discorre sobre algumas
8 Disponível em: http://www.generonumero.media/camara-dos-deputados-tera-mais-mulheres-brancas-negras-eindigena-e-menos-homens-brancos-em-2019. Acesso em: 10 out. 2018.
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fases do movimento no país. Primeiro, do final do século XIX até as primeiras décadas do
século XX, o feminismo que ela chamou de “bem comportado” teve como foco o movimento
sufragista liderado por Bertha Lutz. Pinto (2003) sinaliza o caráter chamado de conservador
desse movimento, que questionava a estrutura da opressão da mulher. Para ela, a luta para a
inclusão das mulheres à cidadania (tida como a possibilidade de exercitar o conjunto de direitos
civis, como votar, trabalhar e ir e vir sozinhas) não incorporava com centralidade a luta pela
alteração profunda das relações de gênero.
Para a autora, o segundo momento do feminismo no Brasil se deu no pós-1968,
tendência chamada por ela de feminismo “mal comportado”. Essa vertente reúne uma série
mulheres de origens e com papéis diferentes (intelectuais, anarquistas, líderes operárias).
Ampliou-se a luta por participação política, para incluir temas como direito à educação,
debates sobre dominação masculina, temas como sexualidade e divórcio. Há ainda uma terceira
vertente que a autora chama de “o menos comportado dos feminismos”, que se manifesta
especificamente no movimento anarquista e no Partido Comunista, tendo como expoente Maria
Lacerda de Moura.
Sem dúvida, essas manifestações são de extrema importância para a conquista de
melhorias para a vida das mulheres. É preciso que reflitamos, no entanto, sobre o quanto tais
abordagens são insuficientes. No Brasil, a escravidão durou mais de 300 anos, formalmente
sendo abolida apenas em 1888 (PRADO JÚNIOR, 1996). O país foi o último a abolir a
escravidão no Ocidente e a opressão sofrida por mulheres negras durante e mesmo depois da
escravidão merece reflexões muito sérias. Além disso, pouco se visibiliza as formas de lutas e
de resistências das mulheres negras escravizadas nesse período - Teresa de Benguela, Luiza
Mahin, Maria Felipa, Liberata, Anastácia e outras tantas.
Há, portanto, uma demanda de um feminismo que dê centralidade à experiência da
mulher negra, o que não foi feito historicamente. Sueli Carneiro afirma que
no Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos senhores
brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação daí resultante
está na origem de todas as construções de nossa identidade nacional,
estruturando o decantado mito da democracia racial latino- americana, que o
Brasil chegou até suas últimas conseqüências (CARNEIRO, 2003a, p. 19).

A autora lembra-nos sobre o silenciamento das questões que envolvem as mulheres
negras nos feminismos:
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As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o
discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim como
não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida
teve e ainda tem na identidade feminina das mulheres negras (CARNEIRO,
2003a, p. 20).

No momento em que muitas mulheres lutavam, ainda que legitimamente, para poder
trabalhar fora, as mulheres negras já tinham há muito tempo sua força de trabalho explorada
pelo sistema escravista e, posteriormente, pelas relações sociais que derivam dele. As mulheres
negras sempre foram as mulheres trabalhadoras, porém o que faziam não era compreendido
como trabalho - e, em tempos atuais, como sequela da escravidão, muitas vezes ainda se situam
em afazeres mais desvalorizados na divisão social, racial, sexual e técnica do trabalho
(COROSSACZ, 2014)
O trabalho, nesse sentido, para mulher negra, nunca consistiu na libertação nem teve
nada de dignificante. Para as mulheres negras, o trabalho sempre foi elemento de
potencialização da opressão racial, associada à de gênero, por meio da exploração da mão-deobra e de seus corpos (a exemplo do que DAVIS problematiza como realidade na América do
Norte, 2013)
Ao se trabalhar a questão das desigualdades e opressões associadas, feministas
francesas, como Kergoat, em diálogo com Hirata, problematizam as novas modalidades da
divisão sexual do trabalho. Rejeitando o uso do termo “gênero”, qualificam

o
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compreendem na comparação entre as realidades francesa, japonesa e brasileira como se
constroem as “relações sociais entre os sexos”. Porém, chamamos a atenção para o quanto essa
abordagem ainda trata de forma periférica questões relacionadas à raça e, especialmente, às
mulheres negras.
No entanto, gostaríamos de resgatar aqui o que as autoras trazem sobre a análise do
trabalho doméstico, especialmente no que denominam de “modelo de delegação”.
Afirmam que o trabalho doméstico cada vez mais é delegado a outras mulheres em
situação precária no momento em que mais mulheres assumem determinados postos de
trabalho. Se refletirmos sobre a realidade brasileira, a pergunta, de fácil resposta, é: quem é
responsável pela reprodução das condições do doméstico, raras vezes em um fazer
compreendido como trabalho, quando as mulheres, em sua maioria brancas, estão no mercado
de trabalho?
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O trabalho doméstico remunerado no Brasil é expressão, sem dúvida, das profundas
desigualdades raciais e de gênero que construíram nossa sociabilidade, constituindo-se muitas
vezes através de práticas de exploração calcadas nas referências escravistas de nossa formação.
As trabalhadoras domésticas estão sujeitas às relações de trabalho mais precárias no Brasil do
“quarto de empregada”, com dificuldade de regulação desse trabalho e a constante ideia de que
a pessoa tem que servir a qualquer horário remetendo à escravidão, assim como a imposição de
silêncio em torno de abusos sexuais das trabalhadoras.
É, também, exemplo das disputas dos rumos dos feminismos brasileiros, que precisam
dar conta das especificidades das mulheres, especialmente as mulheres negras. Essa questão
ainda não encontra centralidade nas lutas feministas hegemônicas – e necessitou ser fruto de
mobilização de mulheres negras e dos movimentos de trabalhadoras domésticas – para passar a
ser considerada, conforme aponta Suely Carneiro (2003a; 2003b).
A lenta conquista dos direitos das(os) trabalhadoras(es) domésticas(os) é um exemplo
do que significa essa profissão em nosso país. Do ponto de vista legal e jurídico, somente a
aprovação da Emenda Constitucional nº 72, de 2013, vem “corrigir” a desigualdade estrutural
imposta ao segmento. No mesmo caminho, a Instrução Normativa nº 110 do Ministério do
Trabalho e Emprego, de seis de agosto de 2014, dispõe sobre os procedimentos de fiscalização
do cumprimento das normas relativas à proteção ao trabalho doméstico.
Mas o importante e que merece destaque aqui é o nítido recorte de gênero e de raça
quando tratamos de trabalhadores/as domésticos/as. O trabalho doméstico remunerado é uma
das ocupações em que são mais explícitas as desigualdades que afetam as mulheres negras.
Segundo o Relatório Sócio Econômico do Governo Federal (BRASIL, 2012),
Em 2012, de um total de mais de 6 milhões de pessoas de 16 anos ou mais de
idade ocupadas no trabalho doméstico, mais de 92% eram mulheres. Além
disso (...), 63,4% delas eram negras. No que tange à escolaridade, elevada
proporção das mulheres empregadas no trabalho doméstico (20,1%) tinha
menos de quatro anos de estudo (...). As mulheres empregadas domésticas estão
em situação mais precária que os homens na mesma ocupação, o que é
evidenciado pelo alto grau de informalidade. Somente 28,4% das mulheres que
eram empregadas domésticas tinham carteira assinada. Em contraste, 50,2%
dos homens na mesma ocupação a tinham, evidenciando um claro padrão de
desigualdade. As empregadas domésticas negras recebiam, em 2012, 86% dos
rendimentos médios das empregadas domésticas brancas: R$ 546,15, frente a
R$ 637,305. Os homens, por sua vez, tinham rendimentos superiores aos das
mulheres: R$ 848,45, em oposição a R$ 579,81 – as mulheres empregadas no
trabalho doméstico percebiam, assim, 68% do rendimento médio dos homens
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com a mesma ocupação. (p. 32)

É nítido, portanto, que a defesa do direito ao trabalho não abrange a todas as mulheres.
Muitas outras questões se desdobram ainda a partir desse debate. Essas mulheres negras,
trabalhadoras domésticas, muitas vezes também realizam uma delegação de parte do trabalho
doméstico e familiar a outras mulheres, mas com consequências muito diferentes sobre a
vivência dessas mulheres e de seus filhos. Muitas vezes, para que possam cuidar da casa de
outras pessoas, essas trabalhadoras contam ou com redes de solidariedade ou com o cuidado
de, por exemplo, filhas mais velhas para cuidar da casa e das crianças. Isso tem uma
consequente rede de problemas para essas mulheres, majoritariamente negras, e suas famílias.
A partir do exposto, este trabalho compactua com o pensamento de Sueli Carneiro
(2003a) de que os feminismos clássicos não conseguem avançar em muitos aspectos que
compõe a realidade das mulheres negras e a questão do “direito ao trabalho” é expressão disso.
Como visto, em que pese o avanço que significa o ingresso das mulheres no mercado de
trabalho, é nítido que isso não se refere às mulheres negras. As desigualdades raciais
obstaculizam as mulheres negras na divisão social e sexual do trabalho. Uma pergunta não
pode ser secundarizada na luta feminista: o que significou a expansão do mercado de trabalho
paras as mulheres em geral e para as mulheres negras?
Todas as mulheres sofrem com a opressão sexista, mas segundo bell hooks (2015) há
pouca indicação de que isso forje um vínculo comum entre todas as mulheres. As mulheres
negras cumprem um papel específico na divisão sexual do trabalho. É importante
delimitarmos, assim, o ponto de referência que adotamos para examinar o impacto do sexismo
na vida das mulheres. bell hooks afirma que
as mulheres brancas que dominam o discurso feminista atual raramente
questionam se sua perspectiva sobre a realidade da mulher se aplica às
experiências de vida das mulheres como coletivo. […]. As mulheres brancas
que dominam o discurso feminista — as quais, na maior parte, fazem e
formulam a teoria feminista — têm pouca ou nenhuma compreensão da
supremacia branca como estratégia, do impacto psicológico da classe, de sua
condição política dentro de um Estado racista, sexista e capitalista (hooks,
2005, p. 195).

Para a autora, o sofrimento não é necessariamente uma experiência fixa e universal que
possa ser medida com uma régua única e sim está relacionado a situações, necessidades e
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aspirações. Ela afirma também que é preciso haver alguns parâmetros históricos para que
possam ser estabelecidas prioridades políticas e se possa dar mais atenção a diferentes formas e
graus de sofrimento. Muitas mulheres que não se opõe ao patriarcado, ao capitalismo, ao
classismo e ao racismo se intitulam feministas e contribuem, inclusive, para a cooptação de
parte das pautas das feministas pelo patriarcado capitalista dominante. O debate interseccional
se mostra fundamental para essa reflexão. (CRENSHAW).
bell hooks (2015) problematiza a priorização da luta pelo direito ao trabalho afirmando
que quando as feministas lutam por algo a “mais” que marido, filhos e casa - luta esta legítima
- esquecem de discutir quem seria chamado para cuidar dos filhos e manter a casa se mais
mulheres como ela própria fossem libertadas do trabalho doméstico e tivessem o mesmo
acesso a profissões que têm os homens brancos. Para a autora,
É essencial para a continuação da luta feminista que as mulheres negras
reconheçam o ponto de vista especial que a nossa marginalidade nos dá e façam
uso dessa perspectiva para criticar a hegemonia racista, classista e sexista
dominante e vislumbrar e criar uma contra-hegemonia. Estou sugerindo que
temos um papel central a desempenhar na construção da teoria feminista e uma
contribuição a oferecer que é única e valiosa. A formação de uma teoria e uma
práxis feministas libertadoras é de responsabilidade coletiva, uma
responsabilidade que deve ser compartilhada (hooks, 2015, p. 208).

Há uma demanda real da realização de estudos acadêmicos que considerem as
determinações das questões de gênero, de raça e classe social, que tanto contribuem para
constituição dos diferentes feminismos. Primeiro porque são temas que envolvem a vida
cotidiana, carregada de violência, de tantas mulheres. Muitas dessas questões envolvem
elementos que estruturaram a sociabilidade em que estamos inseridas/os. Segundo, porque a
teoria crítica, historicamente secundarizou as questões de raça e gênero. Terceiro porque os
feminismos clássicos também não consideraram a questão racial.
Para as mulheres negras, isso é parte de um duplo problema. Por um lado, os
movimentos negros não davam centralidade às questões de gênero, por outro o debate de
gênero não dava a devida centralidade à pauta racial. A dupla opressão sexista e racista não era
contemplada, e muitas vezes ainda não o é, nas diferentes lutas. Para Carneiro,
a percepção das múltiplas contradições intragênero e entre gêneros que a
racialidade aporta.[...]. O feminismo esteve, também, por longo tempo, preso à
visão eurocêntrica e universalizante das mulheres. Dessa forma, as vozes
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silenciadas e os corpos estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de
opressão além do sexismo, continuaram no silêncio e na invisibilidade. […]. A
consciência de que a identidade de gênero não se desdobra naturalmente em
solidariedade racial intragênero conduziu as mulheres negras a enfrentar, no
interior do próprio movimento feminista, as contradições e as desigualdades
que o racismo e a discriminação racial produzem entre as mulheres,
particularmente entre negras e brancas no Brasil. O mesmo se pode dizer em
relação à solidariedade de gênero intragrupo racial que conduziu as mulheres
negras a exigirem que a dimensão de gênero se instituísse como elemento
estruturante das desigualdades raciais na agenda dos Movimentos Negros
Brasileiros (CARNEIRO, 2003b, p. 125).

É preciso questionar a concepção universalista de mulher que é parte do feminismo
clássico, que tem seu paradigma na mulher branca ocidental. É urgente articular o racismo às
questões mais amplas das mulheres, mas sem esquecer que o aspecto racial é estruturante, o
que pode ser justificado, entre outros elementos, com indicadores sociais baixos que, muitas
vezes, atingem mais homens negros que mulheres brancas. Citando mais uma vez Carneiro,
a diversificação das concepções e práticas políticas que a ótica das mulheres
dos grupos subalternizados introduzem no feminismo é resultado de um
processo dialético que, se , de um lado, promove a afirmação das mulheres em
geral como novos sujeitos políticos, de outro exige o reconhecimento da
diversidade e desigualdades existentes entre essas mesmas mulheres
(CARNEIRO, 2003b, p. 119).

Para Lélia Gonzalez (2008), as concepções do feminismo brasileiro não contemplam as
mulheres negras pelo seu viés eurocêntrico que ignora a centralidade da raça nas “hierarquias
de gênero presentes na sociedade” e também ao tratar como universal a cultura ocidental, sem
dar conta do quanto a sua consolidação no Brasil tem como marca a violência, a dominação, a
exploração de corpos negros e, acrescentamos aqui, indígenas. De acordo com a autora, é
perigoso ver como determinadas concepções de feminismo reforçam o mito da democracia
racial e se distanciam da realidade das mulheres negras. Nessa linha, reforça Carneiro:
um feminismo negro, construído num contexto de sociedades multirraciais,
pluriculturais e racistas - como são as sociedades latino-americanas - tem como
principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero,
uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas sociedades
(CARNEIRO, 2003a, p. 81).

O feminismo precisa ser, portanto, necessariamente diverso, dando conta das diversas
determinações que constituem os diferentes grupos de mulheres. Nesse sentido, é fundamental
que incorpore com centralidade as especificidades das demandas das mulheres negras.
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Aqui cabe mencionar um aspecto que deve ser incorporado às lutas feministas, embora
não seja objeto deste trabalho. Assim como para as mulheres negras, para as mulheres
indígenas a realidade brasileira e latino-americana em geral é de segregação e marginalização.
Lugones (2012) aponta caminhos na sua reflexão sobre a necessidade de um feminismo
decolonial.
No Brasil, o avanço do agronegócio, do modelo extrativista da monocultura somados a
uma série de retrocessos na luta pela demarcação das terras indígenas e quilombolas mostram a
necessidade do nosso feminismo incorporar a luta por um outro modelo de desenvolvimento
que enfrente a predatória lógica produtivista e de expropriação da terra e território de povos
originários, tão parte do modelo colonial.
A consolidação do sistema capitalista está imbricada com a invasão e dominação dos
territórios latino-americanos, uma dominação dá origem a um padrão de poder que tem a
distinção de raça como um dos seus elementos fundamentais, padrão que permanece até os dias
atuais. Nessa linha, há uma outra questão também fundamental para as discussões dos
feminismos e da realidade das mulheres negras. Se constatamos que a maior parte das mulheres
negras vive em condições sociais e econômicas subalternas, consideramos fundamental
articular a luta feminista com a luta de enfrentamento ao capitalismo.
É importante refletir sobre o crescimento, nessa nova onda dos feminismos, do resgate
de uma abordagem liberal das questões de gênero, o que vai na contramão da perspectiva
teórico-metodológica do nosso trabalho e também da concepção de feminismo que
reivindicamos. Frigga Haug (2007) aponta que os sexos são constituídos socialmente de forma
diferente e essa diferença influencia diretamente novas formações. As relações de gênero,
então,
se convertem em relações reguladoras fundamentais em todas as formações
sociais que conhecemos e são absolutamente centrais para perguntas referidas à
divisão trabalhista, dominação, exploração, ideologia, política, lei, religião,
moral, sexualidade, corpos-sentidos, e linguagem etc., ao mesmo tempo em que
transcendem cada um destes âmbitos (HAUG, 2007, p. 43; grifos do original)

Estudar, portanto, qualquer questão da vida humana pressupõe estudar gênero.
Nenhuma área poderá ser pesquisada sem pensar como as relações de gênero a moldam.
Haug (2007) afirma que a complexificação das relações sociais por um lado é
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influenciada pelas relações no seio da família, por outro, muda as relações no próprio seio da
família. Como a família influencia as relações sociais fora dela e como é influenciada pelas
relações sociais para além dela?
A desigual distribuição quantitativa e qualitativa do trabalho e de seus produtos
encontra sua primeira forma na família, na qual mulheres e crianças são escravas do homem.
Marx e Engels (1984) vão apontar que a escravidão (o direito a dispor da força de trabalho dos
outros) é a primeira forma de propriedade e por mais que latente na família, lá está presente.
Engels (1984) também considera o fato de que a primeira divisão social do trabalho é a
divisão sexual do trabalho. Os processos de complexificação do mundo do trabalho — entrada
das mulheres no ‘mercado de trabalho’, informalidade, desemprego, precarização geral dos
empregos e maior demanda da participação da mulher no trabalho para além do doméstico —
mudam pouco o papel da mulher nas tarefas domésticas.
A questão da divisão sexual do trabalho é elemento central para discussão de um
feminismo que dê conta da maioria das mulheres, nas suas diversidades. É preciso refletir
sobre as desigualdades de condições enfrentadas pelas mulheres no mercado formal e informal
do trabalho. O privado reservado à mulher como elemento de controle do seu corpo e da sua
força de trabalho e o quanto isso se apresenta como necessário para produção e reprodução da
vida. E neste privado, o que recai sobre a mulher? A primeira divisão do trabalho é a divisão
sexual do trabalho. Quais as implicações dela na família? Fora da família? Da construção
social do papel da mulher (HIRATA; KERGOAT, 2009, p. 599)?
Ainda referenciada em Haug (2007): o homem exerce controle sobre a força de
trabalho na produção dos meios de vida, o que leva a um crescimento populacional, que por
sua vez potencializa os meios de vida, que por sua vez promove aumento populacional. Este
mesmo homem precisa exercer controle sobre a força trabalhista da mulher, mas também sobre
sua capacidade reprodutiva e seus corpos sexuais, sendo isso necessário para controlar a força
de trabalho na produção dos meios de vida.
No campo do privado e se já existe uma divisão sexual do trabalho na família, a lógica
do capital só faz perpetuar e potencializar a exploração e opressão dessa mulher, no privado e
fora dele. A mulher é a maior responsável pela produção e reprodução da força de trabalho, ao
mesmo tempo se vai pra fora ganha menos, que contribui para o rebaixamento de salário de
toda classe trabalhadora.
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O entrelaçado da exploração capitalista e uma específica divisão do trabalho em
relações de gênero históricas mostram que entre outros tipos de opressão, a produção
capitalista se apoia na opressão da mulher. Sabe-se que a opressão da mulher é necessária para
a exploração capitalista: alguém para reprodução da força de trabalho, alguém que ajuda a
rebaixar todo o salário da classe trabalhadora. Na medida em que as relações de gênero
produzem a vida e os meios de vida, é impossível pensar quaisquer práticas na sociedade que
não são determinadas pelas relações de gênero. Por isso também, o feminismo é uma
necessidade.
E com uma formação social brasileira determinada por uma escravidão ainda não abolida
plenamente — foram quase dois milhões de pessoas sequestradas para cá nos mais de 300 anos
de sistema escravista —; em um país que tem a construção do seu Estado marcada pelo saqueio e
extermínio dos povos originários deste território, é impossível desassociar o nosso feminismo da
questão racial. Assim, as dimensões raça, gênero e classe fazem parte da formação social,
econômica e política brasileira e devem ser levadas centralmente em consideração na construção
de nossos feminismos.
1.2 O lugar da mulher negra na formação social brasileira

A formação da sociedade brasileira foi marcada por desigualdades sociais, étnicoraciais e de gênero, as quais podem ser verificadas ainda nos dias atuais. Nos mais de 300 anos
de escravidão, o predomínio de uma elite agrária e branca como grupo social dominante
produziu profundas violências para as mulheres e especialmente para as mulheres negras e
indígenas. O patriarcalismo e escravidão são constitutivos da sociabilidade burguesa,
possuindo expressões específicas em sociedades capitalistas de países como o Brasil
(SAFFIOTI, 2013).
A consolidação do sistema capitalista no mundo está imbricada com a invasão e
dominação dos territórios latino-americanos, uma dominação que dá origem a um padrão de
poder que tem a distinção de raça como um dos seus elementos fundamentais. Esse padrão, como
apresentaremos ao longo deste trabalho, segue evidente nos dias atuais.
Para além de uma estrutura econômica capitalista, há a imposição no continente
americano no final do século XVI de um modelo de ser humano universal moderno que consistia
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no homem, branco, patriarcal, cisgênero, heterossexual, cristão, proprietário. O encontro, o mau
encontro, desse “homem universal” - apresentado com superioridade, com os povos que aqui
habitavam, cujas culturas e modos de vida destoavam desse universalismo e, mais do que isso,
confrontavam o embrionário modelo capitalista - não poderia ter piores consequências para quem
aqui já vivia. Essa suposta superioridade justificaria, a partir de um ‘dever civilizatório, o
saqueio, o extermínio, e a exploração dos povos originários. Justificaria também o sequestro de
milhões de pessoas pertencentes a diferentes povos do continente africano para serem mão-deobra escravizada no Brasil (MBEMBE, 2014) e (QUIJANO, 2005)
Mesmo com fim histórico da colonização, esse modelo de “universalidade” persiste a
partir do que Quijano (2005) nomeia como “colonialidade de poder e de saber”, na passagem do
colonialismo para a consolidação da colonialidade. Os grupos sociais que assumiram o poder nos
processos de independência latino-americanos representavam, em geral, a minoria branca e
proprietária da sociedade. Mesmo sendo minoria social, e isso era muito evidente aqui no Brasil,
passaram a exercer o poder em oposição e a partir da permanência de uma lógica de dominação
sob a maioria populacional de negros e indígenas. Esses grupos também tinham profunda
identidade política e cultural com os antigos colonizadores europeus. Isso explica, em grande
medida, em que pese, obviamente, as peculiaridades de cada país, porque na América Latina,
durante o século XIX, os grupos dominantes articularam seus interesses aos seus pares, à
burguesia branca que representava perfeitamente o modelo de ‘homem universal’, localizada na
Europa, especialmente Inglaterra e França e, posteriormente, nos Estados Unidos. (QUIJANO,
2005)
O fato é que o regime colonial foi rompido, mas não houve ruptura com as relações
coloniais de poder e a estrutura que fundamenta nossa formação. A colonização, elemento central
para consolidação do capitalismo, instituiu no Brasil um mito irracional de legitimação da
violência. A civilização moderna, que, pelas bases iluministas orientadas para o progresso, estaria
em estágio superior de desenvolvimento, teria um dever moral de expandi-lo, levando-o aos
povos então entendidos como “primitivos” e “bárbaros”, como o povo das terras colonizadas.
Era como se houvesse um caminho já trilhado pelo europeu a ser seguido e, enquanto dever
moral, o processo civilizatório devesse ser levado a cabo mesmo que pelo uso de violência. O
povo dito bárbaro que se opusesse à civilização se apresentava como obstáculo ao
desenvolvimento, à tal missão civilizatória, o que justificava o uso da violência. Estava
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consolidada a crença de que havia povos e raças inferiores que deveriam ser guiados, tutelados,
ou, em última instância, massacrados, conforme aponta Dussel (1993).
Se a Igreja Católica, nos idos de 1500, era quem anunciava essa missão civilizatória
(FEDERICI, 2017), hoje existem mecanismos atualizados que continuam a dizer ao Brasil e a
outros países da América Latina qual modelo seguir. Subordinados por uma dívida pública, esses
países, caracterizados em décadas passadas como países subdesenvolvidos, seguem a cartilha de
“desenvolvimento” ditada pelo Banco Mundial, uma cartilha que interessa tanto à elite financeira
internacional, quanto à elite interna desses países. Essa elite é muito semelhante à elite colonial e
também à elite estabelecida pós-independência.
Esse modelo societário que organizou historicamente o Brasil reservou para as
mulheres em geral um lugar, em certa medida, subalterno. Mesmo as mulheres brancas
carregavam na sua experiência objetiva diferenciações por serem mulheres, tinham a vida
restrita ao lar e à família, menos acesso aos estudos e à vida pública. Também subalternizou os
homens negros escravizados e mesmo os posteriormente livres, submetidos a toda violência
física e simbólica intrínseca ao sistema escravista e ao “ser negro” numa sociedade racista. E,
Para as mulheres negras, as quais damos maior centralidade em nosso trabalho, restava, além
do estigma da escravidão, da negritude e, na maior parte das vezes, da pobreza, também a
opressão.
A opressão de gênero impactava profundamente todas as mulheres daquela sociedade,
mas possuía impacto específico e maior sobre as negras e indígenas. É fundamental, portanto, a
demarcação de que a associação da pobreza, do racismo e da opressão de gênero impôs à
mulher negra um determinado lugar na nossa história.
Saffioti (2013, p. 236) afirma que “o papel representado pela mulher negra tinha caráter
corrosivo e que cabia à escrava, além de uma função no sistema produtivo de bens e serviços,
um papel sexual, via uma maior reificação”.
Ao refletir sobre a sociedade escravocrata estadunidense, Davis (2016, p.25) mostra
que “a violação era uma arma de dominação, uma arma de repressão, cujo maior objetivo era
extinguir a vontade das mulheres escravas em resistir, e nesse processo, desmoralizar os seus
homens”. Embora haja particularidades, a afirmação de Davis é pertinente para se pensar no
Brasil.
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Essas características históricas foram, no processo de consolidação do capitalismo, por
ele apropriadas, reproduzidas e aprofundadas, a partir da conciliação entre os diferentes setores
da burguesia nacional e mundial e da tentativa de silenciar, para manter oprimida e explorada, a
classe trabalhadora.
Em suma, o patriarcalismo e a escravidão constituem de forma estrutural a formação
social do Brasil e também a formação do capitalismo em países colonizados como o Brasil.
Nesse sentido, cabe pontuar que quaisquer estudos sobre realidade brasileira que ignorem a
centralidade destas questões esbarram em muitos problemas.
As particularidades do capitalismo nos países periféricos, como o Brasil, denominado
capitalismo dependente por Florestan Fernandes (1975), possibilitaram a construção de uma
sociedade em que o moderno — associado ao mundo liberal, supostamente democrático e de
cidadãos livres — convivesse com elementos profundamente conservadores. Oliveira (2003)
trata dessa questão compreendendo o arcaico e o moderno como uma relação dialética, não
como uma dualidade.
A manutenção de elementos característicos de uma “ordem conservadora” foi
necessária para garantir os privilégios dos diferentes setores da elite dominante. Dentre os
elementos conservadores apropriados pelo capitalismo brasileiro, podemos elencar como
fundamentais o machismo e o racismo. Nosso capitalismo foi estruturado pelas noções de
escravidão/racismo e patriarcalismo/sexismo.
Assim, o Brasil entrou no século XX como uma sociedade extremamente estratificada,
tanto social quanto racialmente. Reforçam essas desigualdades a de gênero, que reservava para
as mulheres, especialmente pobres e negras, um lugar subalternizado. O Brasil se
"modernizou" com a maioria dos brasileiros – composta por negros e negras, na altura
“libertos” – analfabeta e sem participação social e política. As mulheres negras carregavam,
além do estigma da raça e, na maior parte das vezes, da pobreza, o encargo de serem mulheres
numa sociedade fundada na desigualdade racial e de gênero. Eram oprimidas e exploradas
pelos homens brancos, mas também se viam subalternizadas na família e no imaginário
coletivo marcado pelo racismo e pelo machismo.
O poder se distribuiu de uma determinada forma na sociedade escravocrata brasileira
— consolidando-se inclusive depois da Abolição — que lá se formaram certos complexos
sociais justificados até hoje em nome da tradição. É importante ressaltar, inclusive, que o
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processo abolicionista não se deu apenas pelas pressões econômicas e da necessidade de
integração à dinâmica capitalista internacional, mas o quanto os diversos processos de
resistência, como os quilombos, tornaram inviável a escravidão. Sem dúvida, embora as
marcas da escravidão permaneçam vivas e a abolição nunca tenha sido plenamente concluída,
também estão vivas as expressões históricas de resistência.
O bairro do Cubango, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, cidade objeto
da nossa dissertação, provavelmente foi um quilombo. Quando houve a proibição da
comercialização de escravos, Niterói foi um entreposto do tráfico negreiro. Conta-se que um
escravizado fugiu e fundou o quilombo do Cubango, palavra que remete a uma importante
região da Angola. O bairro é um dos que possui maior número de pessoas negras na cidade de
Niterói, mesma cidade que carrega índices altíssimos de desigualdades raciais, os quais vamos
abordar ao longo do trabalho.
Esse processo histórico contribuiu para a inserção de mulheres, ainda hoje, em
determinados papéis e ocupações tradicionalmente construídos como femininos. Segundo
Saffiotti (2013), todo o processo de socialização da mulher encaminhava para submissão. Para
as mulheres negras e indígenas, essa marginalização e submissão são ampliadas.
O desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro (FERNANDES, 1975) teve,
assim, origem na desagregação e no rearranjo da ordem social fundada no latifúndio, no
trabalho escravo e no patriarcalismo (SAFFIOTI, 2013). Não superou, dessa forma, antigos
privilégios, mas sim produziu uma reorganização do uso das instituições oligárquicas no Brasil
para viabilizar novos setores da burguesia e manter privilégios dos anteriores. Ele se apropriou
de desigualdades históricas, como o racismo advindo dos séculos de escravidão e do
patriarcalismo, e influenciou a produção de políticas públicas para o Brasil e a reprodução de
uma ideologia conservadora que, como já mencionamos, reservava à mulher, especialmente à
mulher negra, um lugar subalterno.
Compreender e reconhecer o protagonismo da colonização e das relações coloniais de
poder na formação da sociedade brasileira e do Estado que aqui se consolida é fundamental para
qualquer reflexão. Essas relações são estruturantes e se evidenciam na produção do
conhecimento, do pensamento e na explicação do mundo e nas suas justificativas.
Mesmo os autores que trazem uma perspectiva crítica para análise da nossa realidade
ainda são fortemente marcados pela visão ocidental e eurocêntrica da história. Lander (2005)
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afirma que
enfrentar o profundamente excludente e desigual mundo moderno exige um
esforço de desconstrução do caráter universal e natural da sociedade capitalistaliberal. Isso requer o questionamento das pretensões de objetividade e
neutralidade dos principais instrumentos de naturalização e legitimação dessa
ordem social: o conjunto de saberes que conhecemos globalmente como
ciências sociais. (p. 8)

É preciso compreender o mundo e, em nosso caso, a realidade brasileira materializada
na cidade de Niterói (RJ), a partir da realidade concreta. Muitas vezes, a própria lente teórica,
científica que escolhemos para fazer a leitura da realidade, em si mesma, já é um afastamento
da expressão real do objeto analisado. É preciso escolher novas lentes. E novas lentes não são
menos científicas ou menos embasadas teoricamente. Ao contrário, são lentes que, rompendo
com a ideia de universalidade, se aproximam mais da realidade. Mais uma vez, Lander (2005)
nos dá pistas desse caminho, ao colocar que
para além do legado de desigualdade e injustiça sociais profundos do
colonialismo e do imperialismo, já assinalados pela teoria da dependência e
outras, há um legado epistemológico do eurocentrismo que nos impede de
compreender o mundo a partir do próprio mundo em que vivemos e das
epistemes que lhes são próprias (p. 3)

Quijano (2005) nos dá a chave de nossa formação específica no contexto do sistemamundo moderno-colonial: na América Latina o fim do colonialismo não significou o fim da
colonialidade. Infelizmente, as consequências da permanência de elementos conservadores são
muito explícitas no Brasil contemporâneo. A colonialidade sugerida por Quijano permanece
viva nos indicadores sociais, raciais e de gênero.
Ainda hoje, as mulheres são as maiores responsáveis pelo cuidado da casa e da família, pelo
trabalho doméstico tão necessário para a produção e reprodução da vida. As mulheres negras são
maioria entre trabalhadores domésticos assalariados e ocupam funções subalternizadas nos
setores de bens e serviços. A inserção da mulher, especialmente das negras e pobres, na
sociedade de classes se dá, lamentavelmente, com salários mais baixos e profissões mais
desvalorizadas.
É evidente que o capitalismo dependente que aqui se consolidou elevou ao máximo as
contradições econômico-sociais anteriores a ele, o que produziu condições muito adversas à
mulher negra: no plano superestrutural se manteve a ideia de superioridade masculina e branca
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e no estrutural, na medida em que se desenvolveram as forças produtivas, a mulher negra foi
colocada cada vez mais em lugares periféricos da produção. O modo de produção capitalista,
portanto, não só expõe os fatores que dividem a sociedade em classes, como se apropria da
tradição para justificar a marginalização de alguns setores, como as mulheres, especialmente as
mulheres negras (SAFFIOTI, 2013).
Essa afirmação, sem dúvida, auxilia a compreender como se expressa a realidade
estatística do Brasil e, especialmente, a realidade de Niterói a partir das características tão
segregadoras social e racialmente desta cidade. Entendemos Niterói como “um mini emblema”
da conformação desse país, pois abriga grandes desigualdades sociais, alto grau de urbanização
e, ao mesmo tempo, não acesso a direitos fundamentais. É habitada por camadas médias bem
conservadoras e famílias tradicionais, com características que correspondem ao padrão do
homem ‘moderno universal’ do padrão eurocêntrico. As desigualdades raciais, de gênero e de
classe na cidade de Niterói estão seguramente interligadas.
Cabe pontuar que há uma demanda pela realização de estudos acadêmicos que envolvam
a interseção das questões de gênero, de raça/etnia e classe, que tanto contribuem para
constituição dos diferentes feminismos. Primeiro porque são temas que dizem respeito à vida
cotidiana, carregada de violência, de tantas mulheres. Muitas dessas questões envolvem
elementos que estruturaram a sociabilidade em que estamos inseridas/os. Segundo porque a
teoria crítica historicamente secundarizou as questões de raça e gênero. Tem crescido uma
abordagem liberal das mesmas, o que vai na contramão da perspectiva teórico-metodológica que
optamos em nosso trabalho.
Analisar o lugar das mulheres negras nas cidades também exige uma releitura da
história brasileira e também do nosso ponto de partida do tempo presente. É preciso
descolonizar o nosso olhar sobre a história brasileira - ela em si tão colonizada - e também a
nossa produção de conhecimento, exemplo da permanência da colonialidade.
Tratando da crítica ao universalismo, Lugones (2014) reforça que as mulheres negras
não são contempladas nas nossas categorias de análise. Ela apresenta a urgência de avançarmos
para além das categorias de análise que hoje utilizamos, que colocam negros e mulheres dentro
de uma universalidade e homogeneidade inexistentes.
A modernidade organiza o mundo ontologicamente em termos de categorias
homogêneas, atômicas, separáveis. A crítica contemporânea ao universalismo
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feminista feita por mulheres de cor e do terceiro mundo centra-se na
reivindicação de que a intersecção entre raça, classe, sexualidade e gênero vai
além das categorias da modernidade. Se mulher e negro são termos para
categorias homogêneas, atomizadas e separáveis, então sua intersecção mostranos a ausência das mulheres negras – e não sua presença (LUGONES, 2014, p.
935).

E continua reforçando o processo de desumanização de negros e negras e indígenas no
processo de colonização.
Só os civilizados são homens ou mulheres. Os povos indígenas das Américas e
os/as africanos/as escravizados/as eram classificados/as como espécies não
humanas – como animais, incontrolavelmente sexuais e selvagens. O homem
europeu, burguês, colonial moderno tornou-se um sujeito/ agente, apto a decidir,
para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão,
um ser de mente e razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como
seu complemento, mas como alguém que reproduzia raça e capital por meio de
sua pureza sexual, sua passividade, e por estar atada ao lar a serviço do homem
branco europeu burguês. A imposição dessas categorias dicotômicas ficou
entretecida com a historicidade das relações, incluindo as relações íntimas
(LUGONES, 2014, p. 936).

Nesse ponto, é importante ressaltar que se Haug (2007), conforme apontamos
anteriormente, reforça o papel estruturante do gênero, mais fundamental é a compreensão do
quanto a construção social da raça e do racismo determinaram as relações nas sociedades
colonizadas. Nesse sentido, pensar o papel das mulheres negras na cidade de Niterói (RJ),
objeto da nossa dissertação, é impossível sem que seja dada centralidade aos aspectos raciais
na formação social brasileira. O pensamento descolonial, assim, contribui imensamente para
nossa análise. Para Lugones,
Diferentemente da colonização, a colonialidade do gênero ainda está conosco; é
o que permanece na intersecção de gênero/classe/raça como construtos centrais
do sistema de poder capitalista mundial. Pensar sobre a colonialidade do gênero
permite-nos pensar em seres históricos compreendidos como oprimidos apenas
de forma unilateral (LUGONES, 2014, p. 939)

Voltar aos tempos da escravidão não é fugir da realidade atual das mulheres negras. As
mulheres escravas eram, primeiro, trabalhadoras a tempo inteiro para o seu dono e depois,
apenas depois, esposas, mães, donas de casa. Tendo em conta que no século XIX a ideologia de
feminilidade enfatizava os papéis de mães cuidadoras, companheiras dóceis e donas de casas
para os seus maridos, as mulheres negras eram praticamente uma anomalia no conjunto das
mulheres (DAVIS, 2013).
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Nas revistas de mulheres e novelas românticas, as mulheres brancas foram vistas como
habitantes de uma esfera separada do domínio do trabalho produtivo. A separação entre a casa
e a economia pública, trazida pelo capitalismo industrial, estabeleceu a inferioridade feminina
mais firmemente do que nunca antes. “Mulher” tornou-se um sinônimo da propaganda
prevalecente de “mãe” e de “dona-de-casa”, e ambas “mãe” e “dona-de-casa” eram uma marca
fatal de inferioridade. Mas, entre as escravas negras, essa questão nunca teve lugar. A exaltação
ideológica da maternidade, por exemplo, não se estendia às escravizadas. De fato, aos olhos
dos donos de escravos, as mulheres escravizadas não eram mães em absoluto; eram
simplesmente instrumentos que garantiriam o crescimento da força de trabalho escravo.
Assim, este estudo se torna relevante na medida em que compreendemos que as
mulheres são as maiores impactadas por modelos de cidade como Niterói. A construção do
urbano também acompanha a lógica colonial. Achamos fundamental essa abordagem, pois a
ideia de urbano industrial como expressão da modernidade foi imposta às colônias – seu
desenho de moradia, modelo de cidade. Essa construção hegemônica do urbano se constituiu
como um elemento devastador do capitalismo e imposto aos lugares que foram colonizados. A
leitura decolonial e feminista desse processo é de imensa importância, afinal quais foram/ são
as pessoas mais impactadas?
A maioria é chefe de família e vivendo em habitações inadequadas, portanto mais
atingidas pelas remoções e pelas consequências do aprofundamento da especulação imobiliária.
Acabam por, já que ficam mais distantes de espaços de empregabilidade e de possibilidades de
trabalho, não possuir acesso a equipamentos e serviços urbanos como o emprego, creches e
escolas para seus dos filhos – a despeito do propagado alto índice de urbanização da cidade.
É preciso esforço teórico para este debate interseccional e que leve em consideração a
realidade histórica brasileira e o que funda a sociabilidade capitalista e se enraíza como racismo
estrutural (ALMEIDA, 2018). Mais do que isso, é preciso o reconhecimento desse silêncio,
dessa secundarização e dessa história pregressa (Crenshaw, 2016). Interseccionalidade não é
somatório de dimensões.
Consideramos que vivemos um momento da história em que as lutas que envolvem os debates
no campo das chamadas “opressões” têm ganhado centralidade. Há, para nós, uma necessidade
crescente de disputar uma concepção de feminismo e de luta antirracista que leve em
consideração as especificidades das experiências das mulheres negras, pensando essas mulheres
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na nossa formação social.
Para isso, é necessário um exercício teórico e prático que formule sobre os rumos
dessas nossas lutas. As lutas contra as opressões históricas da formação social brasileira são
fundamentais e é preciso fazê-las numa perspectiva classista. Do mesmo modo,
compreendemos que há uma lacuna histórica e potencializada por uma conjuntura de avanço
do conservadorismo de incorporar as questões de gênero e racial com centralidade nos nossos
debates teóricos. Precisamos tratar de uma classe trabalhadora composta pela heterogeneidade
de seres humanos, não como uma categorização abstrata, uma classe trabalhadora que se faz na
sua experiência concreta. A classe trabalhadora, composta por distintos sujeitos e segmentos,
tem no Brasil uma ampla maioria de mulheres negras, portanto os estudos de gênero e racial
são imprescindíveis para qualquer trabalho acerca da classe trabalhadora.
Nesse sentido, é fundamental que, neste trabalho, nos debrucemos sobre as saídas
apresentadas para este quadro. Por isso, a crítica ao feminismo clássico, que ignora as
especificidades das mulheres negras e parte de uma perspectiva eurocêntrica e
universalizante das mulheres, é fundamental. Algumas pesquisadoras e militantes feministas
que encampam com centralidade e seriedade a luta antirracista têm apostado no que chamam
de feminismo decolonial. Espinosa-Minoso (2013) afirma que
En primer lugar debo decir que para mí el feminismo descolonial es ante todo y
sobre todo una apuesta epistémica. Se trata de un movimiento en pleno
crecimiento y maduración “que se proclama revisionista de la teoría y la
propuesta política del feminismo dado lo que considera su sesgo occidental,
blanco y burgués […]. Partimos por reconocer que ese pensamiento feminista
clásico ha sido producido por un grupo específico de mujeres, aquellas que han
gozado del privilegio epistémico gracias a sus orígenes de clase y raza. El
feminismo descolonial elabora una genealogía del pensamiento producido
desde los márgenes por feministas, mujeres, lesbianas y gente racializada en
general; y dialoga con los conocimientos generados por intelectuales y
activistas comprometidos con desmantelar la matriz de opresión múltiple
asumiendo un punto de vista no eurocentrado. (p. 38)
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2 NITERÓI (RJ) COMO PALCO DAS HISTÓRICAS DESIGUALDADES RACIAIS E
DE GÊNERO
Como vimos anteriormente, o espaço urbano brasileiro é historicamente organizado a
partir de determinações a partir das quais a parcela mais pauperizada da população fica
destinada a acompanhar esse processo dessa condição de país colonialista, escravista e
periférico. Essa formação combinou, como aponta Oliveira (2003), a articulação entre “o
arcaico e o moderno”. Neste capítulo, pretendemos analisar os dados e indicadores de Niterói
que mostram a mencionada cidade não está descolada dessa formação histórica.
2.1 A questões racial e de gênero: breve e dramático diagnóstico
Nos estudos de Ermínia Maricato (2008), a cidade é compreendida como o lugar da
reprodução da força de trabalho, onde o capital busca adequar o ambiente às suas necessidades
de acumulação. Dessa maneira, a cidade não se limita ao seu valor de uso, que a princípio é o
que interessa para os trabalhadores, que necessitam de serviços públicos como moradia,
infraestrutura e transporte mais baratos e de melhor qualidade para a sua reprodução.
Num país em que as questões de gênero e racial orientam a desigualdade social, é
notável quais pessoas ficam à margem deste modelo de cidade. Atualmente, segundo dados do
IBGE, cerca de 85% dos brasileiros vivem nas áreas urbanas que constituem as cidades e desse
percentual a maioria são mulheres. As cidades brasileiras são a expressão urbana de uma
sociedade que não conseguiu superar sua herança colonial para construir uma sociedade que
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distribuísse de forma menos desigual as riquezas. Sua construção foi marcada pela concentração
de terra e poder, pelo exercício do coronelismo de patrimonialismo. Com o rápido processo de
urbanização fruto da industrialização, espaços diferenciados e segregados são produzidos
demarcando nas cidades os espaços e territórios desiguais.
A atual formação social na qual estamos inscritos, para além de produzir mercadorias e
relações sociais que reproduzem e sustentam um modo de vida afinado com o capitalismo,
constrói necessariamente espaços e territórios desiguais, como a formação de espaços
populares, periferias e favelas. Nesse sentido, o capitalismo não pode se desenvolver sem seus
ajustes espaciais, assim recorrendo à reorganização geográfica como solução para suas crises e
impasses.
Segundo Harvey (2013), o capitalismo constrói uma geografia marcada pela
desigualdade que facilita a acumulação do capital nas suas diferentes fases. Isso significa
produzir territórios proletarizados, destituídos de bens e serviços de qualidade, em locais onde
reside uma parcela significativa da população destituída dos meios de produção da vida; e
outros territórios ocupados por aqueles que, na lógica tradicional da conformação das classes,
são ocupados por quem compra força de trabalho, ávidos por produção de mais valor/mais
valia.
Harvey (2013) trabalha com uma compreensão da dimensão espacial da geografia
histórica de acumulação do capital, dimensão esta que, segundo o autor, promove o
desenvolvimento de espaços geográficos desiguais, próprios da globalização do capital. Entre o
final do século XVIII e primeira metade do século XIX, quando os processos de
industrialização e de imposição da propriedade privada se combinam, os trabalhadores sem
propriedade da terra, ou seja, os que não possuíam os meios de vida e que contavam somente
com a venda da força de trabalho para sobreviver, iniciam sua migração, em grande número,
para cidades e nelas permaneciam, reproduzindo, por gerações, sua condição de despossuídos
(MENEGAT, 2006).
É nesse sentido que podemos afirmar que a maioria dos trabalhadores que vive nas
cidades se constitui como uma massa de não-proprietários, que possui exclusivamente sua
força de trabalho disponível para sobreviver. E, num país com um Estado marcado pela
colonização, em que a colonialidade ainda permanece viva (LANDER), essa “massa” de nãoproprietários é negra e, muitas vezes, mulher.
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Um exemplo desse modelo de urbano na atualidade é a cidade do Rio de Janeiro, capital
do estado e vizinha da cidade de Niterói. No último período, com os grandes eventos
realizados na cidade — a Copa do Mundo em 2013, a preparação para as Olimpíadas de 2016,
os jogos Paraolímpicos e Militares, o Encontro Mundial da Juventude com o Papa em 2014
(Jornada Mundial da Juventude) — foram realizadas um conjunto de ações que reforçaram um
modelo de cidade profundamente inserido na lógica desenvolvimentista e segregadora que
sustenta a expansão do capital para atender as demandas da expansão do capitalismo. Para
Lefebvre
o crescimento quantitativo da economia e das forças produtivas não provocou
um desenvolvimento social, mas, ao contrário, uma deterioração da vida social
(…) a urbanização da sociedade é acompanhada de uma deterioração da vida
urbana: explosão dos centros, a partir de então privados de vida social, pessoas
segregativamente repartidas no espaço. Estamos diante de uma verdadeira
contradição. Eu a chamo de uma contradição do espaço. De um lado, a classe
dominante e o Estado reforçam a cidade como centro de poder e de decisão
política, de outro, a dominação dessa classe e desse Estado faz a cidade
explodir (LEFEBVRE, 2008, p.149)

As cidades do estado Rio de Janeiro se consolidam como cidades mercadorias,
organizadas para a expansão e realização do capital, em detrimento de um modelo de cidade
que garanta os direitos da maioria da população que nelas moram. Maricato (2008, p.162)
afirma que “o eleitor é tomado como consumidor, a mercadoria vendida é a imagem ou o
cenário”.
A “cidade mercadoria” chega ao seu auge no capitalismo global neoliberal (HARVEY,
2013). O neoliberalismo, que tem como um de seus marcos importantes o Consenso de
Washington, de 1989, e pretende a concentração de poder nas mãos de cada vez menos
indivíduos, se concretiza na política urbana pelo abandono do administrativismo e a adoção de
um modelo empreendedor de planejamento .
Esse empreendedorismo vem acompanhado de um discurso de racionalidade do mercado
de modo que a cidade passa a ser gerida como se empresa fosse, e estivesse em constante
competição com outras no mercado global pela atração de capitais e investimentos.
Este novo planejamento, chamado de planejamento estratégico, apresenta como
inevitável a associação entre interesse público e privado. Mais do que isso, passa a ser papel do
gestor local estabelecer uma relação amigável com potenciais investidores, o que passa de um
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lado pela flexibilidade das normas para atender a seus interesses, e de outro pela garantia do
consenso na opinião pública (COMPANS, 2005).
Outra ferramenta importante do empreendedorismo urbano é o “city marketing”, pelo
qual a cidade é vendida a partir de seus símbolos, seus pontos turísticos, e uma imagem positiva
construída sobre si. Não à toa, esse modelo de gestão das cidades prioriza investimentos na
paisagem, na criação de símbolos, de estruturas arquitetônicas, no lugar de investimentos que
contribuam diretamente para a qualidade de vida das pessoas na região (HARVEY, 2013).
O que já foi justificado por uma missão civilizadora, hoje continua a se justificar, dentre
outras formas, pela retórica do desenvolvimento, que pretende apontar, no caso, os rumos que as
cidades devem seguir para conseguirem se destacar no cenário global e atrair investimentos. E os
exemplos vêm comumente dos centros geopolíticos para as periferias do capitalismo. Mas essa
importação não é mecânica. Há uma comunhão de interesses entre a nossa elite local, colonial e
os

dirigentes

dessas

instituições

supranacionais

que

determinam

as

“cartilhas

de

desenvolvimento” a serem adotadas. Do outro lado desta comunhão de interesses, estão aqueles
especialmente aquelas que habitam as cidades e que nela trabalham.
Conforme aponta Maricato, a urbanização brasileira se constitui um caminho para
modernização, mas “tem contrariado aqueles que esperavam ver nesse processo a superação do
Brasil arcaico […]. O processo de urbanização recria o atraso através de novas formas, como
contraponto à dinâmica da modernização” (MARICATO, 2008, p.15). Pode parecer curioso
pensar a cidade como espaço de reprodução das desigualdades racial e gênero, uma vez que o
meio urbano comumente é associado à modernidade, o que implicaria rompimento com valores
e tradições conservadores (OLIVEIRA, 2003). O processo de urbanização brasileiro, no
entanto, é carregado de rupturas e continuidades e revela a permanência de elementos
históricos que contribuem para reprodução da subalternização das mulheres e das pessoas
negras.
Maricato afirma que “a tragédia urbana brasileira não é produto das décadas perdidas,
portanto, tem suas raízes muito firmes em cinco séculos de formação da sociedade brasileira”
(MARICATO, 2008, p.23). É explícita a dominação masculina, racista, elitista, militarista nos
métodos de organização do espaço capitalista urbano brasileiro. As cidades não foram
construídas sob o olhar da experiência concreta e material das mulheres, das pobres, das
negras. Elementos conservadores que subalternizam a mulher são evidentes. Ainda hoje, como
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já dito, as mulheres são as maiores responsáveis pelo cuidado da casa e da família, pelo
trabalho doméstico tão necessário para a produção e reprodução da vida. Elas são maioria entre
trabalhadores domésticos assalariados e ocupam funções subalternizadas nos setores de bens e
serviços. A inserção da mulher, especialmente das negras e pobres, na sociedade de classes se
dá, lamentavelmente, com salários mais baixos e profissões mais desvalorizadas, evidenciando
a permanência da colonialidade. E esse quadro apresenta grandes implicações na construção
dos espaços urbanos e também é potencializado por ele.
Quando o direito à moradia é violado, por exemplo, as mulheres são as mais impactadas.
Entre os anos de 2009 e 2013, mais de 65 mil remoções foram efetivadas na capital do estado o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes promoveu mais despejos do que Pereira Passos e
Carlos Lacerda juntos (FAULHABER; AZEVEDO, 2015). Essas remoções violam o direito à
cidade das famílias, mas especialmente das mulheres, maiores responsáveis pelo cuidado da
casa e da família ainda hoje. Nesse sentido, quando uma família é removida de sua moradia, na
maior parte das vezes à revelia de seus desejos e direitos, passa a morar em áreas mais
precárias e os impactos disso no cotidiano das mulheres são enormes. Afinal, os investimentos
em infraestrutura se dão justamente nas áreas das quais é expulsa a população mais
empobrecida. Isso significa ter mais dificuldades para levar e buscar os filhos na escola, levar
idosos e familiares nos hospitais e postos de saúde, já que a proteção social da família
historicamente foi “destinada” às mulheres.
A remoção normalmente leva essa família e essas mulheres para longe das áreas
centrais. A ausência de infraestrutura adequada nas cidades, especialmente nas periferias para
as quais são “transferidas” essas moradias, também se expressa na possibilidade de as mulheres
terem menos acesso a transportes públicos, que circulam em menor quantidade, mais cheios e
com trajetos menores nesses territórios. Essas mulheres muitas vezes circulam ou esperam
esses transportes públicos em ruas mal iluminadas, potencializando a insegurança nesse
urbano. Não por coincidência, os maiores índices absolutos de violência contra as mulheres no
estado do Rio de Janeiro se expressam em áreas com menos investimentos públicos, como as
cidades da região metropolitana da capital, como Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita e de São
Gonçalo; conforme apresentam os dados do Dossiê Mulher produzido em 2015 pelo Instituto
de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
Além das questões apresentadas, o modelo de segurança militarizado que dá sustentação
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à expansão do capital no urbano brasileiro é produtor de violências diversas para as mulheres.
Dos 30 mil jovens assassinados anualmente no Brasil, 77% são negros, majoritariamente
moradores de áreas de favelas e periferias, conforme dados da Anistia Internacional. O
assassinato desses jovens é também violência paras as suas famílias, especialmente para as
mulheres mães, ainda maiores ‘responsáveis’ pelo lar. A culpa e a solidão produzidas nessas
mulheres aprofundadas por esse modelo de urbano militarizado (SOUZA, 2012) são violências
profundas que, embora simbólicas e psicológicas, não são menores.
Segundo o Dossiê Mulher, produzido pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de
Janeiro (ISP), as mulheres são maioria em quase todas as formas de violências analisadas.
Dentre os casos de homicídio, lesão corporal dolosa, violência sexual, moral, patrimonial e
psicológica denunciados à polícia no estado do Rio de Janeiro em 2014, as mulheres só não são
ampla maioria quando se trata de homicídios. Nesse caso, quem morre mais são os jovens
negros. Em todas as demais formas de violência, mulheres são maior número absoluto e
percentual. Segundo o dossiê, houve um aumento de 20,7% de homicídios dolosos de mulheres
do ano de 2012 para 2013 no estado do Rio de Janeiro. De 2013 para 2014, ainda aumentou em
18% o assassinato de mulheres, sendo quase 70% dessas negras. Só no ano de 2014, mais de
56 mil mulheres foram agredidas fisicamente no estado do Rio de Janeiro. São 4.669 agressões
por mês. Ao menos 155 mulheres são agredidas por dia no estado. Além disso, 4725 mulheres
foram estupradas, correspondendo a 83,2% do total de pessoas estupradas. Nada menos que 13
mulheres por dia sofrem violência sexual no estado do Rio de Janeiro. Esses dados, que são
baseados apenas em denúncias em instituições policiais, são possivelmente mais brandos que a
realidade.
A privatização do espaço urbano, que leva à precarização de serviços públicos essenciais
como os de saúde e educação, também é expressão da opressão das mulheres negras na cidade.
Cisne afirma que "a classe irá determinar como essas mais variadas expressões de opressões
irão ser vivenciadas por esses sujeitos. Com certeza, de modo “bastante diferenciado entre a
classe trabalhadora e a dominante” (CISNE, 2012, p.124), a falta de creches públicas, por
exemplo, numa realidade em que mulheres ainda são mais responsáveis pelo ‘cuidado’,
contribui para a maior informalização do trabalho feminino e também para o aumento do
desemprego entre mulheres. Segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher lançado
em 2014 pelo Governo Federal, entre as mulheres registra-se um índice muito maior de
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desemprego. Em 2012, segundo o mesmo documento, a taxa de atividade das mulheres de 16 a
59 anos era de 64,2%, bastante inferior à dos homens, que era de 86,2%.
As desigualdades raciais apontadas são relevantes. As menores taxas de atividade foram
verificadas entre mulheres negras (62,2%) e as maiores entre homens brancos (86,5%). O
mesmo relatório aponta que 48,4% das mulheres negras estavam em trabalhos formais, frente a
64,6% de homens brancos. O relatório também apresenta dados que demonstram a necessidade
de melhorias nas ofertas de serviços públicos: a sobrecarrega das mulheres com os afazeres
domésticos e de cuidado, dificulta ainda hoje o acesso e a permanência no mercado de
trabalho.
A precariedade na oferta de creches tem impacto profundamente negativo na vida das
mulheres mães. Em 2012, somente 20,3% das mulheres com filhas/os de 0 a 3 anos tinham
todas/os as/os filhas/os em creche. Em 2015, ano em que mais uma grave crise econômica se
consolidou no país, esse cenário se confirma. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostram que as mulheres são as maiores vítimas da recessão. De janeiro a
novembro do ano passado de 2015, a taxa de desocupação feminina chegou a 7,9% – enquanto
a média geral foi de 6,8%. Se considerarmos apenas as mulheres negras, o desemprego
acumulado amplia para 11%.
Conforme já abordamos no primeiro capítulo, a formação do Estado brasileiro foi
marcada por profundas desigualdades sociais, raciais e de gênero. O Estado do Rio de Janeiro
evidencia essas desigualdades com muita nitidez, assim como Niterói, cidade localizada na
região metropolitana do Rio de Janeiro, objeto da nossa análise. Para além, porém, de analisar o
quanto o município de Niterói reproduz essas características, é importante ressaltar o momento
político, social e econômico mais recente no Brasil, que tem produzido uma sistemática piora de
vida da população mais pobre brasileira.
Vivemos um grave período no Brasil, com ataques sistemáticos à democracia, nos termos
de Oliveira (2003). Vale ressaltar que nossa democracia nunca se completou, é jovem e não
chegou nas favelas, subúrbios, periferias, em especial para os negros e negras. O Estado
brasileiro teve menos tempo de democracia formal do que de “ausência” de democracia, se
analisarmos de forma factual a história da República Brasileira.
A proclamação da República em 1889 não significou a consolidação da democracia. Em
um primeiro momento, militares no poder na que foi conhecida como República da Espada.
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Depois, o domínio dos coronéis na chamada República do Café com Leite. Soma-se a isso o
Estado Novo de Getúlio Vargas com quase 15 anos sem eleições e posteriormente mais de 20 de
ditadura militar. Desde o processo de redemocratização e da Constituinte de 1988, havia um
desejo enorme de se aprofundar a democracia brasileira. O que se vê, neste momento, é um
caminho contrário.
A jovem e incompleta democracia brasileira tem dado sinais de fragilidade. Setores do
Judiciário são extremamente seletivos, as instituições policiais, em especial no Rio de Janeiro,
comentem sistemáticas violações aos direitos da população e a velha política coronelista ainda
segue predominando os parlamentos. Aquelas/es que optam por enfrentar essa formação histórica
do Estado brasileiro são cotidianamente silenciados. Só em 2017, 71 ativistas e defensoras/es de
direitos humanos foram executadas/os no Brasil, segundo a Comissão Pastoral da Terra.
Amargamos o grave título de país que mais assassina defensores de direitos humanos do
mundo. A brutal execução política da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco — mulher,
negra, militante dos direitos humanos, da luta das mulheres e da população negra e de favela — é
exemplo desse quadro. Irmã Dorothy, Chico Mendes e tantos (as) outros (as) antes dela. Não é
exagero afirmar que a ousadia de assassinar a quinta vereadora mais votada de uma das mais
importantes capitais brasileiras reflete um processo de retrocesso democrático gravíssimo, como
ocorre também em muitos países da América Latina. Os representantes de bandeiras e pautas
reacionárias crescem de representação. O presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi eleito (nas
eleições presidenciais de 2018) com 55,13% dos votos válidos, com eixos mobilizadoras que vão
desde propostas para armar toda a população (mesmo com o número absurdo de 910 mil pessoas
mortas por perfuração de armas de fogo no país entre 1980 e 2016) até ataques às feministas, às
mulheres, aos povos quilombolas9. Um exemplo disso foi o massacre de Eldorado dos Carajás
em 17 de abril de 1996, em que a polícia assassinou 19 ativistas ligados à luta pela terra. Na
época, o então deputado Jair Bolsonaro afirmou que o crime ocorreu em legítima defesa desses
agentes do Estado.
Paralelamente a isso, o Brasil segue liderando rankings de violência contra LGBTs. O
país tem um dos mais altos índices de assassinato e violência contra pessoas LGBT 10, desde
morte e estupro corretivo de mulheres lésbicas, passando pela negação do direito de viver
9 Ver mais em https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/justica-condena-bolsonaro-por-quilombolas-naoservem-nem-para-procriar/
10 Dados em https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/pessoas-trans-assassinadas/
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livremente sua sexualidade de gays e pessoas bissexuais. Transexuais e travestis têm expectativa
de vida de 35 anos, muitas vezes não têm a identidade de gênero garantida e 90% estão na
prostituição. O Brasil é o país que mais assassina pessoas trans do mundo. Em Niterói, só no ano
de 2018, tivemos notícia de dezenas de travestis agredidas e/ou assassinadas.
As desigualdades de gênero são muito relevantes no Brasil. Mulheres recebem em média
no Brasil 30% a menos que os homens, diferença que é de 15% na Europa. A inserção no
mercado de trabalho formal é mais precária. De acordo com a Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) de 2014, a permanência das mulheres no mercado de trabalho formal é menor.
Elas ficam em média 37 meses no mesmo trabalho, homens 41,7 meses.
No Brasil, o custo da maternidade também recai até sobre as mulheres sem filhos. Dos 25
aos 35 anos, a taxa de desemprego das mulheres aumenta muito. A taxa de desemprego das
mulheres, em geral, é muito maior: em 2015, era de 11,6%, diante de apenas 7,7% para os
homens. O desemprego também atinge mais as mulheres. No último trimestre de 2016, eram
12,3 milhões de pessoas segundo o IBGE. A taxa de desocupação das mulheres era de 13,8%,
enquanto a de homens 10,7%.
A questão racial é muito fundamental para refletir a respeito do mercado de trabalho. A
taxa de desemprego de pretos e pardos é, segundo o mesmo índice, de 14,4% e de brancos 9,5%.
O rendimento médio salarial de negros é de R$ 1.441. De brancos, R$ 2.660. Se cruzarmos os
dados que envolvem gênero e raça, facilmente constataremos o lugar da mulher negra no
mercado de trabalho brasileiro. O Relatório Sócio Econômico do Governo Federal produzido em
2014 aponta que as desigualdades raciais são relevantes e que as menores taxas de atividade
foram verificadas entre mulheres negras (62,2%) e as maiores entre homens brancos (86,5%). O
mesmo relatório revela que 48,4% das mulheres negras estavam em trabalhos formais, frente a
64,6% de homens brancos.
No estado do Rio de Janeiro, as mulheres são vítimas em 70% dos atendimentos
notificados como agressões físicas nas redes de saúde, em dados extraídos do DATASUS entre
janeiro de 2013 e junho de 2016.
Apesar do número expressivo, os casos notificados por hospitais, clínicas e unidades de
pronto-atendimento são inferiores aos registrados em delegacias. Dados indicam que 81,5% dos
casos notificados são de espancamento. Além disso, a maioria não tem motivação declarada
(89%), mas quando consta a informação, a principal causa é sexismo (24,6%), seguindo de
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conflito geracional (13,7%) e situação de rua (3,6%). Em 5% dos casos, a vítima é gestante.
30,6% delas têm entre 20 a 29 anos. 31,4% delas se declaram pardas, 29,8% se declaram brancas
e 14,1% se declaram pretas, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que abrange apenas
as vítimas de violência física que usaram o serviço de saúde em toda e qualquer unidade de
saúde localizada no Estado do Rio de Janeiro, incluindo unidades privadas, federais, municipais
e estaduais.
O Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de feminicídio, conforme dados da
Organização das Nações Unidas11. O número de casos registrados dos homicídios contra a
mulher teve um acréscimo de 15,5%, acumulando um total de 4645 mortes só em 2016. Não é
possível dizer que todos esses casos são feminicídio (Segato, 2006)12, tipo penal em que a mulher
é morta pelo fato de ser mulher. Isso porque o Sistema de Informações sobre Mortalidade, base
de dados usada na pesquisa, não fornece essa informação. Mas, diante de uma sociedade
marcada pela lógica patriarcal, não temos dúvida de que a questão de gênero certamente é
motivadora de muitos assassinatos de mulheres.
A desigualdade social no país também se reflete nas estatísticas da violência contra a
mulher brasileira. É o caso da questão racial: no Brasil, a taxa de homicídios contra mulheres
negras é 71% maior do que contra mulheres não-negras. Mulheres negras sofrem com 5,3
assassinatos para cada cem mil mulheres, enquanto as brancas são vítimas de 3,1 casos. A
diferença se aprofunda caso levada em consideração a passagem do tempo: nos dez anos
analisados, a taxa de assassinatos aumentou em 15,4% contra as mulheres negras. Entre as
mulheres não-negras, porém, o número chegou a cair em 8%, segundo o Mapa da Violência de
201513.
Aqui no Brasil, ainda temos índices altíssimos de mulheres estupradas. Foram 22.918
casos de estupro registrados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2016. As polícias
registraram 49.497 casos. O IPEA estima que são cerca de 400 mil estupros anuais no Brasil.
68% dos registros no sistema de saúde se referem a estupros de menores de idade e quase um
terço dos agressores das crianças (até 13 anos) são amigos e conhecidos da vítima e outros 30%
são familiares mais próximos, como pais, mães, padrastos e irmãos. Quando o algoz era
conhecido da vítima, 54,9% dos casos tratam-se de estupros que já vinham acontecendo e 78,5%
11 Disponível em http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio.pdf
12 Definição de feminicídio pode ser encontrada em https://www.nodo50.org/codoacodo/enero2010/segato.pdf
13 Disponível em https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
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dos casos ocorreram na própria residência. 50,9% dos casos registrados de estupro em 2016
foram cometidos contra menores de 13 anos de idade. Além disso, 32,1% dos casos vitimam
adultos e 17% adolescentes. Cerca de 10,3% das vítimas de estupro possuíam alguma
deficiência, sendo 31,1% desses casos deficiência mental e 29,6% transtorno mental. São índices
inaceitáveis.
O diagnóstico acerca da questão racial é também assustador. Temos também índices de
homicídios altíssimos. Homicídios representam quase 10% do total das mortes no país. Segundo
Atlas de Violência 2018, 153 pessoas são assassinadas por dia, sendo 71% por armas de fogo.
Temos a triste estatística de 30 pessoas assassinadas para cada 100 mil habitantes. Isso é 30 vezes
mais do que na Europa. E é muito importante reforçar um elemento: quem são esses
assassinados?
Essa realidade absurda não atinge a todos da mesma forma. A cada 10 homicídios, sete
são de pessoas negras, ou seja, negros são 71,5%. Se separarmos a taxa de homicídios entre
brancos e negros, veremos a grande discrepância. Entre brancos, a taxa é de 16 a cada 100 mil.
Entre negros, sobe absurdamente para 40,2 assassinados a cada 100 mil. E mais: 56,5% dos
óbitos são de jovens de 15 a 29 anos. Para essa faixa etária, a taxa de homicídios sobe para
absurdos 280,6 mortos a cada 100 mil habitantes. É inaceitável o que acontece com a juventude
brasileira. Aliás, é inaceitável o genocídio que acomete a juventude negra brasileira. De 2006 a
2016, enquanto a taxa de homicídio de negros cresceu 23,1%, a taxa entre não negros teve
redução de 6,8%.
Não são estatísticas vazias e frias. São vidas. Desde 2006 até 2016, foram 324.967 jovens
assassinados no Brasil. Assusta quando constatamos que, se focarmos no Rio de Janeiro,
veremos que o Estado é um dos maiores responsáveis pelos homicídios. Se a polícia do Estado é
a que mais morre no Brasil, é muito grave constatar o quanto ela mata. Ainda segundo o Atlas da
Violência de 2018, no estado do Rio de Janeiro, o Estado, por meio de intervenção policial,
matou 3.301 pessoas de 2006 a 2016. A cada 30 horas, o Estado através das suas instituições
policiais mata uma pessoa, segundo o Atlas da Violência 2018. Se ampliarmos o recorte
temporal, os dados são ainda mais alarmantes, já que de 2008 a 2012 houve uma drástica redução
de homicídios. Os dados retirados das publicações do Instituto de Segurança Pública do Estado
do Rio de Janeiro (ISP) mostram que 13.348 foram executadas pelo Estado de 2003 até 2017 no
Rio de Janeiro, por meio das polícias civil e militar. Ao menos 70% são negros. De janeiro de
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2003 a dezembro de 2017, foram 439 policiais mortos em serviço no RJ (ISP). Só em 2017,
foram 1.124 pessoas mortas pela polícia e 35 policiais mortos em serviço (ISP) no estado do Rio
de Janeiro.
A política de drogas do Brasil segue como justificativa para um modelo de (in)segurança
pública sangrento. (BATISTA, 2007)14 Com a justificativa de enfrentar as drogas, a crescente
militarização da vida, da política, da segurança pública provocam esses números inaceitáveis. Os
investimentos na área são quase integralmente em repressão, operações violentas e ineficazes em
favelas, subúrbios e periferias. Sobre essa temática, Oliveira (2014) apresenta uma importante
reflexão como se inscrevem as práticas racistas na produção do urbano do Rio de Janeiro.
Em 2016, o Rio de Janeiro gastou R$ 26 mil em inteligência em um orçamento de mais
de R$ 9 bilhões destinados à segurança pública. Em 2017, o orçamento do Estado para segurança
pública foi o único que cresceu, sendo que nenhum real foi investido em inteligência. As polícias
do Estado do Rio permanecem trabalhando de forma precária e inseridas numa lógica de matar
ou morrer.
A intervenção federal militar na segurança pública do Rio de Janeiro desde fevereiro de
2018 aprofundou essas violências. Desde a intervenção militar federal no Rio de Janeiro houve
um aumento de 30% dos assassinatos e um acirramento da ação violenta da polícia nas favelas.
Nos dois meses de atuação da intervenção federal no Rio de Janeiro, o número de chacinas
dobrou na comparação com o mesmo período de 2017. No ano passado, foram seis episódios que
resultaram na morte de 22 pessoas. De 16 de fevereiro a 15 de abril de 2018, foram registradas
12 chacinas, com a morte de 52 pessoas, segundo dados divulgados pelo Observatório da
Intervenção.
Cabe aqui ressaltar que, se é verdade que são jovens negros do sexo masculino os que
mais morrem vítimas de homicídio no Brasil e, especialmente no Rio de Janeiro, vítimas da
violência policial do Estado, é preciso refletir sobre o impacto desse genocídio para as mulheres
negras. Em um país em que ainda há uma profunda desigualdade de gênero, são as mulheres as
maiores responsáveis pelo cuidado da casa, da família, dos filhos. O trabalho doméstico segue
sendo predominantemente responsabilidade da mulher. Segundo os indicadores sociais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016, as mulheres dedicavam, em
14 Vera Malaguti Batista discute essa questão em
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/1053773b21eb7cc6e5600f16cc0663e4.pdf
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média, 18 horas semanais a afazeres domésticos, 73% a mais do que os homens (10,5 horas).
Essa diferença chegava a 80% no Nordeste (19 contra 10,5). 90,6% das brasileiras realizam
afazeres domésticos, enquanto entre os homens o percentual fica em 51,35%. Elas dedicam em
média 21,35 horas semanais ao trabalho doméstico sem remuneração e eles menos da metade
desse total, 10 horas. Se homem e mulher começarem a trabalhar aos 22 anos, para se aposentar
aos 65, a mulher terá trabalhado 7,8 anos a mais que o homem, é o que revela a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2014. E mais: o considerado trabalho doméstico
para os homens, muitas vezes é a jardinagem e os pequenos consertos, ou levar o filho na escola.
Os outros trabalhos continuam com as mulheres.
Para uma mulher, mãe, que normalmente leva o filho na creche, na escola; leva no
hospital quando o filho está doente; negocia com a vizinha ou a filha mais velha para cuidarem
do filho para que possa trabalhar - muitas vezes para fazer o trabalho doméstico na casa de
alguém e sustentar esse mesmo filho - o que é a perda de um filho assassinado pelo Estado?
As mulheres negras são vitimadas junto com seus filhos quando esses são assassinados. A
necessária articulação entre gênero, raça e classe se faz muito presente quando tratamos do
genocídio da juventude negra. Em um país estruturado pela escravidão e pelo patriarcalismo, por
relações coloniais de poder que não se encerraram com o fim da colonização (LANDER, 2006),
é imprescindível que o feminismo incorpore como pauta importante o enfrentamento ao
genocídio (SOUSA, 2017) desses jovens, filhos de mulheres negras.
Também vitima as mulheres negras o atual sistema penal brasileiro. O Brasil é o terceiro
país do mundo em número absoluto de presos, com mais de 720 mil pessoas encarceradas. A
população carcerária brasileira explodiu nos últimos anos, segundo o Departamento
Penitenciário Nacional (Depen) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Eram 90 mil presos em
1990; depois, 232.755 em 2000, um aumento de 158,61%. Em 2010, o número saltou para
absurdos 496.251, o que significa um aumento de 451,39% em relação a 1990 e de 113,20% em
comparação a 2000. Em termos proporcionais, em 1990 o Brasil possuía 105 presos para cada
100 mil habitantes, 137,1 em 2000 e 260,2 em 2010. Finalmente em 2016, passamos a ter o
inaceitável número de 726.712 pessoas encarceradas, ficando atrás apenas dos EUA (2,2
milhões) e da China (1,65 milhão). São 352,6 presos para cada 100 mil habitantes. É preciso que
façamos a mesma pergunta que fizemos em relação aos homicídios. Quem é preso no Brasil? E
por quê? Em que condições?
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Primeiro, é chocante saber que 40% das pessoas encarceradas no Brasil não foram
julgadas e, segundo o Ipea, cerca de 40% dos presos provisórios são absolvidos ou recebem
penas restritivas de direito ao final do processo, ou seja, nunca deveriam ter sido presos. A taxa
de ocupação dos presídios é de 197%. Ou seja, o sistema opera com o dobro de sua capacidade.
E o mais trágico é que a maioria dos presos, cerca de 55%, são jovens que têm entre 18 e 29 anos
e 64% são negros (pretos e pardos), além de 76% só terem concluíram até o ensino fundamental.
Ou seja, os encarcerados têm, em geral, o mesmo perfil dos jovens, filhos das mulheres
negras, assassinados pelo Estado. E a maioria presa pelo mesmo motivos que o Estado mata
esses jovens: 65% estão presos por tráfico, roubo e furto. Menos de 10% por crimes mais graves
como estupro e homicídio. Nas filas dos presídios masculinos em dias de visitas, vemos
mulheres, majoritariamente negras, passando por uma série de constrangimentos para verem seus
filhos, maridos, irmãos. Isso sem contar os adolescentes em conflito com a lei. De acordo com a
11ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2014, 24.628 adolescentes estavam
submetidos a medidas privativas de liberdade.
Se é verdade que as filas dos presídios masculinos estão cheias de mulheres, o mesmo
não ocorre nos presídios femininos. As mulheres encarceradas estão sujeitas a uma vida de
solidão, são esquecidas quando são presas. Além disso, contam com um sistema carcerário que
não reconhece quaisquer especificidades das mulheres. Falta até absorventes nas prisões
brasileiras femininas. E, mais uma vez, também são as mulheres negras as mais impactadas.
(DINIZ, 2015)
No Brasil, são 42.355 mulheres privadas de liberdade. Somos o 4º país do mundo que
mais encarcera mulheres, se levarmos em consideração o número absoluto de presas. Destas,
62% estão presas por tráfico de drogas, muitas vezes, inclusive, cumprindo papel secundário na
atividade. Se somarmos crimes de roubo e furto, chegamos ao total de 82% das presas, ou seja, a
ampla maioria das presas cumprem pena acusadas de pequenos delitos. Nem mesmo a
maternidade é assegurada para elas: 74% das mulheres encarceradas são mães de pelo menos um
filho e muitas são separadas deles precocemente ou estão em celas sem qualquer preparação para
amamentação. E qual a cor dessas mulheres? 68% são negras.
2.2 A construção do urbano em Niterói
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Como abordamos acima, cidades de todo o mundo tiveram seu processo de
mercantilização acelerado na década de 90 com o advento do neoliberalismo, passando a se
portar como competidoras no mercado global pela atração de capital. Niterói, ex-capital do
Estado da Guanabara, não é uma exceção a esse fenômeno. Sucessivas gestões têm assumido um
compromisso com os interesses de potenciais investidores.
O governo de Jorge Roberto Silveira, eleito em 1988, foi o primeiro a trilhar os passos
para esse caminho de transformação de Niterói em uma vitrine de negócios. Sua eleição marca a
ascensão de um grupo político ao poder que, se utilizando de um ideário de resgate de um
sentimento de pertencimento, dá início a obras de infraestrutura voltadas às áreas da cidade
concentradoras de maior poder aquisitivo, e transformações na paisagem, típicas do “city
marketing”, como a construção do Museu de Arte Contemporânea (MAC) — projeto de Oscar
Niemeyer (BIENENSTEIN et al., 2017).
Dando um salto para o período mais recente, a eleição de Rodrigo Neves em 2012, pelo
Partido dos Trabalhadores, manteve um modelo de gestão empresarial alinhado aos interesses de
empreiteiras, construtoras e grandes lojistas. Entre os símbolos importantes desse novo projeto
de cidade estão a proposta de requalificação da área central da cidade através de uma Operação
Urbana Consorciada, o Planejamento Estratégico intitulado “Niterói Que Queremos”, prevendo
ações prioritárias para 2013-2033, dentre elas o Corredor Viário Transoceânico, o Plano
Urbanístico Regional de Pendotiba (2015), e finalmente o processo de discussão do novo Plano
Diretor da Cidade (2015-2018) (BIENENSTEIN et al., 2017)
A OUC Niterói, aprovada em 2013, é uma das grandes contradições dos últimos tempos.
Para sua aprovação, mobilizou-se justamente o discurso de que, diante da crise financeira
instaurada, esta seria uma oportunidade única de recuperar o Centro da cidade a partir de uma
parceria com o setor privado (SOUZA, 2017).
A exemplo da OUC do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e da revitalização da área
portuária de Buenos Aires, Puerto Madero, com a diferença de que estas foram experiências
implementadas de fato, o projeto da OUC-Niterói se justifica a partir de uma argumentação de
subutilização do potencial turístico e atraente para negócios da área central. O grupo de empresas
do setor imobiliário que compõe essa operação inclusive é o mesmo que apoiou o Projeto Porto
Maravilha (Andrade Gutierrez, Odebrecht e OAS).
Outra semelhança é que, assim como no Rio de Janeiro e na capital da Argentina, apesar
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da operação contemplar uma região com a presença de diversas moradias populares, no caso de
Niterói, incluindo o maior complexo de favelas da cidade (morros do Estado, Arroz e Chácara), o
uso da área para habitação de interesse social não é tido como objetivo central do projeto. Ao
contrário, não houve previsão de destinação do recurso obtido com a venda de potencial
adicional de construção para urbanização dos assentamentos existentes e construção de novas
casas. Cabe aqui ressaltar que a proposta de utilização de parte destes recursos para a
regularização fundiária do Morro do Estado foi vetada no Conselho Municipal de Política
Urbana sob o argumento de que os investimentos públicos nessas áreas deveriam estar
condicionados a uma maior contribuição fiscal dos moradores dali (SOUZA, 2017), como se a
moradia não fosse um direito básico a ser garantido pelo Estado.
O que todos esses casos têm em comum é a apresentação dessas localidades como
degradadas, espaços sem vida, que precisam ser recuperados, com o aporte financeiro do capital.
Todavia, embora vendida como instrumento de coesão social, uma vez que essas áreas passam a
contar com melhor infraestrutura urbana e mais acesso a serviços antes negligenciados, ela tem
como seu reverso necessário o fenômeno da gentrificação, ou seja, a expulsão da população
histórica dessas áreas, geralmente através da remoção direta e da remoção indireta caracterizada
pela sua excessiva valorização (ARANTES, 2002).
Em verdade, a substituição de habitantes lidos como menos ou não rentáveis por
habitantes de classe média e classe média alta é a nova estratégia urbanística em voga nas
cidades movidas pela competição global.
Conforme identifica o geógrafo Neil Smith (2006) em sua análise sobre o fenômeno na
cidade de Nova Iorque, o uso corrente do termo, aqui adaptado para “reabilitação/renovação
urbana” é prova de como a gentrificação se institucionalizou e deixa de ser uma consequência
pontual para tornar-se objetivo central dos gestores da cidade.
Em que pese as diferenças entre os contextos dos cenários urbanos observados pelo
geógrafo e a realidade brasileira, é inegável que cidades como o Rio de Janeiro, inserido na
corrida das cidades globais, e sua vizinha Niterói estejam hoje enfrentando problemas muito
parecidos com os diagnosticados pelo autor.
Sendo assim, cumpre trazer aqui considerações por ele feitas, tais como a de que a
gentrificação pode ser considerada atualmente como uma aliança sistemática e estratégica do
urbanismo público e do capital, que se desenvolve nas municipalidades com a presença de dois
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atores centrais, o Estado e as empresas, e de uma nova ferramenta – a parceria público-privada.
Mais ainda:
É a lógica do mercado e não mais os financiamentos dos serviços sociais o novo
modus operandi das políticas públicas. Os projetos imobiliários se tornam a peça
central da economia produtiva da cidade, um fim em si, justificado pela criação
de empregos, pela geração de impostos, pelo desenvolvimento do turismo e pela
construção de grandes complexos culturais, além de enormes conjuntos
multisetoriais e templos do consumo nos novos centros urbanos (SMITH, 2006,
p.79).

Essa estratégia se concretiza por meio de um discurso ideológico de “regeneração”, que
ressalta a retomada dos centros urbanos, mas não revela quem é o destinatário desse chamado,
fazendo ignorar também a existência de antigos habitantes dessas áreas, e, portanto, o fato de que
possivelmente serão deslocados para que se faça possível essa retomada
De fato, o tipo de habitação que se quer atrair a partir deste projeto não é uma habitação
de interesse social. Os investidores esperados pelo governo somente negociariam a compra de
potencial construtivo se vislumbrassem um retorno financeiro apropriado, o que não contempla
construção de moradias populares. Dessa forma, a revitalização urbana que se promove não é
revertida em benefício para as camadas pobres da cidade, mas sim em privilégio para as elites
urbanas.
Fechado este parêntesis sobre a Operação Urbana Consorciada de Niterói e sua relação
com as demais experiências de revitalização de áreas centrais no Brasil e no resto do mundo,
cabe passar ainda rapidamente por mais dois projetos relevantes que marcaram os últimos anos
da cidade. O primeiro deles, o PUR Pendotiba, foi aprovado em 2016 passando por cima dos
anseios dos moradores por melhorias para a região, abrindo-a à verticalização, sem priorizar
iniciativas voltadas à mobilidade e a regularização fundiária das moradias existentes
(BIENENSTEIN et al., 2017).
Já a discussão do Plano Diretor, iniciada em 2015 com a contratação da Fundação Getúlio
Vargas para elaboração de um diagnóstico, diretrizes e propostas, foi marcada pelo conflito entre
o projeto de cidade mercadoria e o projeto de cidade para as pessoas.
Na sua redação inicial, acompanhada dos primeiros mapas enviados pela Prefeitura à
Câmara de Vereadores em fevereiro de 2017, era evidente a diferença de tratamento dada às
ocupações consolidadas em áreas de risco e áreas de proteção ambiental, e aos terrenos
localizados em áreas com as mesmas características, porém cobiçados pelo mercado imobiliário.
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De um lado, proibia-se o reconhecimento de comunidades tradicionais e a demarcação de
Zonas de Especial Interesse Social nessas áreas colocando em risco comunidades como a da
Beira da Lagoa de Piratininga, da Praia do Sossego, e a Colônia de Pescadores da Praia Grande.
Esta última inclusive aparecia no Plano como Área de Especial Interesse Turístico. De outro
lado, o entorno da Lagoa de Itaipu, um terreno alagadiço que deveria estar protegido de novas
ocupações, e que hoje é cobiçado pelo mercado imobiliário, não constava como Área de
Preservação Permanente.
O argumento da proteção ambiental fica, portanto, relativizado para condomínios de luxo,
ao mesmo tempo que é usado para remover pessoas que muitas vezes são justamente as
responsáveis pela preservação dos recursos naturais dos lugares onde vivem.
Outro caso emblemático é o do Morro do Gragoatá. O Morro conta já com uma
vegetação preservada e está num processo de reflorestamento, fruto de um projeto de
recuperação da área, coordenado pela bióloga Janie Garcia e financiado pelo Ministério do Meio
Ambiente. O terreno foi desapropriado da construtora Planurbs pelo governo federal há mais de
quarenta anos em favor da UFF, para ali a universidade ampliar seu campus universitário. No
entanto, recentemente a UFF acordou em audiência com a presença do reitor Sidney Mello, a
Planurbs, a Girassol Incorporadora e pelo prefeito Rodrigo Neves a devolução desse terreno.
Pelo acordo, a empresa teria garantias da construção de empreendimento imobiliário, dando
contrapartidas ao município e à universidade. A área, que tem no total mais de 60 mil metros
quadrados, daria lugar a um condomínio residencial de oito prédios de seis andares e área de
lazer para uso exclusivo dos moradores do condomínio.
Hoje este conflito está em suspenso, uma vez que este acordo foi desfeito, mas a proposta
de emenda ao projeto - que acolhia a demanda de parte da sociedade de transformação da área
em Parque Urbano, assegurando a continuidade dos projetos hoje desenvolvidos pela UFF - foi
destacada por um vereador representante da base do governo e rejeitada pela maioria dos
parlamentares da casa.
2.3 A invisibilidade das mulheres negras em Niterói: dados e indicadores a serem
enfrentados
Em Niterói, as graves estatísticas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil também podem

60

ser confirmadas. Quem anda pela Rua São Sebastião, no centro da cidade, pode avistar no topo
do Niterói Plaza Hotel a frase: “Niterói, 4ª cidade em qualidade de vida”. A afirmação
provavelmente se refere ao lugar de Niterói no IDH. De 1991 até 2010, a cidade sempre figurou
entre os sete primeiros lugares. Se nos afastarmos um pouco menos de 1km do local e subirmos o
morro da Chácara, encontraremos famílias habitando casas de pau a pique e sem saneamento
básico. Ali perto, na Rua Padre Anchieta, há pouco mais de um ano, depois de uma forte chuva,
caiu uma escada que é o principal acesso ao morro do Estado. De ambos os locais, é possível
chegar em dez minutos até a Prefeitura, ao Plazza Shopping ou à Câmara Municipal. Ou seja,
logo na área central da cidade, já estão evidentes as contradições que marcam a “cidade-sorriso”.
Como é possível Niterói ostentar posições tão boas nesse tipo de ranking e condições de vida tão
desumanas em suas favelas e bairros populares?
Niterói é um dos municípios que compõe a Região Metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro, em uma área de quase 135 km², ao leste da Baía de Guanabara, vizinha dos municípios
São Gonçalo e Maricá. Está dividida em cinco regiões (Praias da Baía, Região Norte, Oceânica,
Pendotiba e Leste), compreendendo 52 bairros. Quase 3% da população do estado está na
cidade e, segundo o censo do IBGE, Niterói está entre os municípios mais ricos do Brasil.
Apesar do alto índice de desenvolvimento no município, a existência de desigualdades regionais
é evidente.
No censo de 2010, a cidade contava com 487.562 pessoas, sendo 261.724 mulheres e
225.838 homens, respectivamente 53,7 % e 46,3% do total populacional. A maior parte da
população se declara branca. Há cerca de 35,8% de negros, segundo o IBGE, que também
estima um crescimento populacional para 511.786 pessoas em 2018.
Partimos do pressuposto de que a desigualdade social de Niterói - que, veremos, se
expressa de inúmeras formas - estão extremamente atreladas à desigualdade racial e de gênero.
Aspectos básicos da vida do/da niteroiense evidenciam isso. Desde enormes diferenças no
acesso à moradia e salário dignos, até estatísticas das vítimas de homicídio e violência contra a
mulher, vemos as categorias de gênero, raça e classe entrelaçadas na maioria do que vivem à
margem de vários direitos.
Há algumas evidências. Do total de pessoas de 15 anos ou mais que não sabem escrever,
por exemplo, 3.086 são brancas e 6.041 são negras (pretas ou pardas), quase o dobro. Aliás, a
despeito de ser a cidade com Alto Índice de Desenvolvimento Humano, Niterói tem a menor
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rede de educação pública do Estado e uma das maiores redes privadas do Brasil. Isso por si só
também expressa essa cidade segregada social e racialmente. Que famílias, afinal, frequentam e
podem pagar um ensino privado?
Essa desigualdade também está explicitada nas diferenças salariais. Também segundo o
IBGE, o vencimento médio de pessoas brancas é de R$ 3.292, de pardas R$ 1.553 e de pretas
R$ 1.181. Se analisarmos por sexo, veremos que homens ganham em média R$ 3.166 e
mulheres R$ 2.176. Sem a menor dúvida, o cruzamento das médias salariais de pessoas negras e
mulheres traria um dado escandaloso, evidenciando o racismo e a desigualdade de gênero na
cidade.
Em 2016, o salário médio mensal do niteroiense era de três salários mínimos, com uma
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total de 40,3%. Isso colocava o
município numa situação boa em relação a outros no Estado e no Brasil, ocupando a posição 9
de 92 (em relação ao salário médio) e 5 de 92 (em relação ao percentual de pessoas ocupadas).
Na comparação das cidades de todo o país a posição é a 167 de 5.570 e 166 de 5.570,
respectivamente. Mas esses dados escondem uma grande desigualdade entre ricos e pobres. Os
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa correspondem a
29,5% da população. Nesse caso, Niterói ficaria na 91 de 92 dentre as cidades do estado,
segundo o IBGE.
Há um aspecto da cidade de Niterói que evidencia ainda mais essas desigualdades no
município: a questão habitacional. Oliveira (2003, p. 61) afirma que “as cidades do mundo
globalizado tornaram-se o alvo preferencial para a reprodução das distintas formas de
dominação, exploração e opressão que tem produzido espaços ainda mais desiguais e
conflituosos”.
Em 2010, fortes chuvas atingiram o estado do Rio de Janeiro e Niterói viveu uma das
maiores tragédias de sua história, conhecida como Tragédia do Bumba. Pessoas morreram e
outras ficaram desabrigadas com deslizamentos ocorridos em diferentes favelas da cidade. Ao
contrário do que muitos afirmam, não se tratou de um episódio imprevisível, fruto de uma
intempérie ambiental. A Tragédia do Bumba foi um desastre socioambiental e tirou da
invisibilidade toda a pobreza — majoritariamente feminina e negra — da cidade até então vista
como rica, branca, de elite.
O IBGE, em que pese toda a problematização conferida aos dados produzidos por essa
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instituição, já indica as profundas desigualdades no acesso à moradia em Niterói. Dos 169.331
domicílios particulares ocupados, 24.286 são declarados “aglomerados subnormais”. Segundo
esses dados, portanto, há 14% de moradias precárias na cidade. O percentual de moradias
precárias em Niterói chega a estar acima do percentual do estado do Rio de Janeiro, que é de
pouco mais de 11%.
Nos domicílios particulares ocupados, vivem 485.191 pessoas. Destas, ao menos 79.623
estão (sobre)vivendo em assentamentos precários, um percentual de 16,41% pessoas, sendo
38.444 homens e 41.179 mulheres, percentual também acima do estadual, que é de 13,81%.
Como é possível notar, mulheres são maioria das moradoras de favelas e áreas precárias.
Não é apenas a desigualdade de gênero que se explicita quando vemos quem mora em
áreas precárias no município de Niterói. A questão racial está evidente. Há um total de 308.627
pessoas brancas, 127.604 pessoas pardas e 45.578 pessoas pretas vivendo nos domicílios
particulares ocupados da cidade. Pretos e pardos somados (população negra) chegam a 173.182
pessoas. Das pessoas brancas, 25.287 vivem em assentamentos precários, o que corresponde a
cerca de 8%. Entre as pessoas pardas, o número é de 36.112, ou seja, mais de 28%. Das pretas,
são 36.112 nessa situação, ou mais de 38%. Se juntarmos a população parda e preta, ou seja,
contabilizando toda a população negra, teremos mais de 30% niteroienses vivendo em condições
precárias de moradia, enquanto há apenas 8% de pessoas brancas na mesma situação. A
desigualdade racial no acesso à moradia em Niterói ultrapassa e muito à do estado do Rio de
Janeiro. No Estado, 9% das pessoas brancas e 17% de pessoas negras vivem em favelas e
assentamentos precários, os chamados pelo IBGE de “aglomerados subnormais”.
Como mostram as estatísticas, a pobreza na cidade tem gênero e cor. É feminina e negra.
Essa desigualdade também está territorialmente distribuída. A região Praias da Baía, que
concentra o maior percentual populacional e também a região com maior índice de renda mensal.
A região concentra bairros com rendimento médio acima de quatro salários mínimos. Os bairros
nesta região que apresentam rendimentos menores, entre um e dois salários mínimos, são
Cachoeira, Ponta da Areia e Viradouro, com perfis bem diferenciados da região.
Dois bairros apresentam profundas diferenças com os demais da região: Morro do Estado
e Jurujuba, que são constituídos por famílias com renda mensal de até um salário mínimo. O
primeiro é uma grande favela da cidade e o segundo, tem forte presença de colônias de
pescadores. A segunda região com maior densidade populacional é a Norte. Tem como
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característica a numerosa existência de favelas e a menor taxa de rendimento do município. Já a
região Oceânica, que contempla as praias oceânicas, apresenta diferenças de renda. O Jacaré, por
exemplo, comunidade de grande extensão territorial na região, apresenta rendimento de até um
salário mínimo, enquanto há bairros riquíssimos como Itacoatiara. Há ainda a região de
Pendotiba e a Leste. Esta última possui apenas três bairros, com baixa representatividade
populacional, características ruralistas e seu rendimento mensal está entre um e dois salários
mínimos mensais.
Enquanto nas regiões com maior infraestrutura da cidade, como as praias da Baía e
Região Oceânica, a renda per capita dos moradores é de mais de R$ 2.100, nas regiões mais
precárias, como Zonas Leste e Norte, não chega a R$ 900. Se destrincharmos a análise por
bairros, a desigualdade ficará ainda mais notável. Há bairros com renda per capita de R$ 3.820,
como Boa Viagem, R$ 3.707 como Itacoatiara, 3.222, como Icaraí e 3.202 reais, como
Camboinhas. Ao mesmo tempo, Morro do Estado, Ititioca, Baldeador, Viçoso Jardim, Caramujo
contam com renda per capita de 400, 444, 472, 484, 493 reais, respectivamente.15
E, reforçando nossa hipótese, as áreas com menor renda per capita são as áreas com
maior percentual de população negra. As regiões das Praias da Baía e Oceânica têm,
respectivamente, 71,36% e 63,76% de pessoas brancas e 27,84% e 35,53% de pessoas negras.
Enquanto as regiões Norte e Leste, com baixíssima renda per capita, contam com,
respectivamente, 52,2% e 54,5% de pessoas brancas e 47,2% e 44,8% de pessoas negras.
Se analisarmos quais áreas foram mais afetadas com as chuvas de 2010, sem dúvida
veremos que se tratam das áreas com menor renda per capita e maior percentual de pessoas
negras. Como vimos, há uma profunda desigualdade no acesso ao trabalho, moradia e renda na
cidade de Niterói. Não é diferente se analisarmos as estatísticas de violência, especialmente
cometidas pelo Estado.16 O estado do Rio de Janeiro, por meio da violência policial, mata mais
que a queda de um Airbus A380 com lotação máxima (o maior avião do mundo, com capacidade
para 853 pessoas) por ano. Em 2018, o braço armado do Estado já foi responsável por matar
mais que a última guerra ocorrida no continente americano (Guerra das Malvinas, que matou 904
pessoas).
Em Niterói especificamente, a realidade não é diferente. 38,85% dos homicídios
15 Relatório “Diagnóstico da criança e do adolescente do município de Niterói”, elaborado pela empresa Ecos e
divulgado em 2017 pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Niterói.
16 Sobre terrorismo de Estado, ver RODRIGUEZ (2015) EM https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v13n2/art08.pdf
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registrados na cidade entre janeiro e outubro de 2018 foram praticados pela polícia (61 mortes
provocadas pela Estado, por meio da instituição polícia militar, em um universo de 157 mortes
por letalidade violenta). Não houve registro de policial morto em serviço, segundo o Instituto de
Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP/RJ).
De maneira geral, no estado do Rio de Janeiro como em Niterói, os demais índices de
letalidade violenta (homicídios dolosos e latrocínio) estão diminuindo, enquanto as mortes
provocadas pela polícia, os chamados autos de resistência, estão crescendo. Comparando janeiro
a outubro de 2018 com o mesmo período do ano passado, roubos em Niterói caíram 0,93%,
furtos caíram 5,4%. Homicídios dolosos e latrocínios caíram 6,79% (103 no ano passado contra
96 agora), enquanto autos de resistência cresceram 56,41% (foram de 39 para 61), segundo o
ISP. Dos 41 Batalhões, o 12º é o sexto mais violento do estado.
O perfil das pessoas mortas pelo Estado corresponde aos mesmos que sofrem com tantas
desigualdades no acesso ao trabalho, à escola à moradia. Dos mortos pela polícia em Niterói no
ano passado, 88% eram negros, 66% entre 12 e 29 anos. Sete dos oito adolescentes mortos pela
polícia em eram negros. A questão racial fica está explícita. Numa cidade que tem um dos
menores percentuais de negros (36,8%), é ainda mais gritante que o cenário nacional o racismo
institucional existente no município de Niterói.

3 A URBANIDADE PARA AS MULHERES NEGRAS EM NITERÓI: A LUTA POR
VISIBILIDADE 17
17 O título deste capítulo foi inspirado nos estudos de Vera Telles.
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Como vimos nos capítulos anteriores, em um país com a formação social, política e
econômica como a do Brasil, é muito importante articular as dimensões de raça, gênero e classe
social para a verdadeira compreensão das questões sociais. Na produção das cidades brasileiras,
essa necessidade também está explícita. (TELLES, 2010)
Após apresentarmos estatísticas sobre áreas como segurança pública, violência contra as
mulheres, salário e também moradia, optamos, neste terceiro capítulo, por analisar uma situação
empírica da cidade de Niterói.
Em abril de 2010, depois de fortes chuvas, Niterói viveu uma das maiores tragédias da
sua história, conhecida como “Tragédia do Bumba”. O morro do Bumba, na Zona Norte da
cidade, foi o mais atingido, mas na verdade foram mais de 23 pontos com mortes e
desabamentos. Mesmo depois do desastre socioambiental que matou mais de 100 pessoas e
deixou milhares de desabrigadas (os números não são precisos), quem é pobre segue vivendo em
áreas mais precárias e sujeito a muitos riscos. E a maioria das pessoas responsáveis por essas
moradias precárias é de mulheres e negras. Nesse sentido, torna-se fundamental para
aprofundamento das reflexões propostas por este trabalho a análise da audiência pública
realizada no dia seis de abril de 2016 na Câmara Municipal de Niterói. Vale ressaltar que a
audiência foi presidida por mim, na época em que estive vereadora compondo um mandato
coletivo18, cujas iniciativas servirão, também, como objetos de análise deste capítulo.
3.1 A tragédia do Bumba: quem são as(os) atingidas(os) e como se desmonta a “cidade
sorriso”
“O Morro do Bumba, que nem sequer estava na lista de locais de risco da
Prefeitura de Niterói, é emblemático. De forma trágica, tornou-se o símbolo do
descaso do poder público com as ocupações irregulares no Brasil. ‘Até então,
nunca se cogitou tirar aquelas pessoas dali’, admite o prefeito Jorge Roberto
Silveira (PDT). Não se entende tal omissão, já que seu antecessor, Godofredo
Pinto, encomendou um estudo à Universidade Federal Fluminense, que
diagnosticou a possibilidade da tragédia. Nada foi feito. Da pior forma, a
imprudência da população e do poder público cobrou seu preço. ‘Meu primo
morreu soterrado quando estava na igreja. Agora estou procurando minha mãe’,
explicava, desorientado, o comerciário Valdeir Fonseca, 38 anos, sem se dar
conta de que antes mesmo das chuvas da semana passada ele já vivia a tragédia
18 A partir deste tópico, tomaremos a liberdade de usar a primeira pessoa, já que a autora deste trabalho presidiu a
audiência pública sobre habitabilidade, objeto de estudo deste capítulo.
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de ter sua casa construída sobre um aterro sanitário”. (IstoÉ, publicado em 14
de abril de 2010)19

A epígrafe deste tópico revela uma Niterói que se deseja esconder. Os dados do Atlas de
Desenvolvimento Humano divulgados em 2010 mostram uma cidade com índices próximos aos
melhores, indicando elevado grau de desenvolvimento humano. No entanto, ainda no mesmo
ano, a queda de diversas encostas pela cidade leva a público uma situação até então
negligenciada: a gritante desigualdade social e racial do município e o projeto político do poder
público com os mais pobres, em sua maioria mulheres negras.
Tal desigualdade se mostra na divisão sócio espacial da cidade e na consequente
desatenção do Estado com essas regiões. Ou seja, na medida em que existem e crescem na
cidade, bairros populares, comunidades e favelas e que o executivo municipal negligencia esses
espaços se agudiza a situação das pessoas que habitam esses territórios.
No capítulo anterior, apresentamos dados relativos às regiões da cidade. E fica explícito
que as regiões mais afetadas são aquelas com maior número de população pobre e negra. As
mulheres, conforme também explicitam os dados, são maioria dos que vivem em assentamentos
precários (cerca de 42 mil mulheres em 79 mil assentamentos precários segundo o IBGE) e
também são mais responsáveis pelo cuidado da casa, vide a tamanha desigualdade de gênero
que constitui nossa história.
Como consequência, observa-se o maior número de atingidos pela tragédia nessas regiões
(MELLO, 2013). Nesse sentido, é necessário desnaturalizar a ideia de desastre, tido como
natural, uma vez que, se por um lado as chuvas são catalisadoras da tragédia, por outro os
diferentes graus de investimento em infraestrutura em cada região podem ser vistos como causa
e também como amplificador das consequências.
Em termos práticos, o poder público, sem qualquer intervenção urbanística e pela
ausência de um plano de habitação para saldar o grave déficit de moradia 20 do município,
possibilita a construção de moradias sobre um antigo lixão. Isso foi tão causador dessa tragédia
quanto as chuvas. Obviamente, como se notará a seguir, ao analisar os locais onde ocorreram
deslizamentos com óbito, fica explícito quem são as(os) atingidas (os). Reportagem publicada
no portal G1 em 8 de abril de 2010 revela que foram registrados óbitos no Morro Boa Vista,
19 Disponível em: https://istoe.com.br/64153_A+MORTE+NO+LIXAO. Acesso em: 23 set. 2018.
20 Entende-se moradia como direito a viver com dignidade, com acesso a transporte, saneamento, lazer.
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Tenente Jardim, Ponta da Areia, Martins Torres, Morro Cova da Onça, Morro do Bumba,
Estrada da Cachoeira, Estrada Fróes e Travessa Beltrão. Dos locais citados, todos fazem parte
de espaços populares e/ou favelas de Niterói, exceto a Estrada Fróes, que é uma via importante
de ligação entre bairros nobres da cidade, onde se observou uma morte, retrato bem diferente
dos demais. Para efeito de análise, é notável que, se excetuando uma morte, todas as demais se
deram em regiões pobres. Essas regiões, segundo dados do IBGE apresentados no capítulo
anterior, são as regiões com maior percentual de pessoas negras e pobres do município.
Ainda hoje não se pode dizer com precisão o número de mortes naquela tragédia, uma
vez que diferentes meios divulgam informações diferentes. No entanto, é possível afirmar que
cerca de 10.000 pessoas ficaram sem moradia. Mais uma vez, os desabrigados são quase que
totalmente originários desses bairros e favelas negligenciados pelo Estado.
Mais agravante para a consciência de que essa tragédia tem causas humanas oriundas do
descaso é notar que, tanto antes quanto depois das chuvas de abril de 2010, se observa a inércia
de parte do poder público em relação às denúncias contabilizadas. É ainda mais grave a
constatação de uma tragédia mais que anunciada, prolongada. Maricato afirma que:
a tensão existente entre a cidade formal e a cidade ilegal é dissimulada.
Tradicionalmente, os investimentos públicos (...) estão concentrados nas áreas
de “primeiro mundo”. Os serviços de manutenção das áreas públicas, de
pavimentação, da iluminação, do paisagismo, aí são eficazes. Embora os
equipamentos sociais públicos se concentram nos bairros de baixa renda, sua
manutenção é sofrível. A gestão urbana e os investimentos públicos aprofundam
a concentração de renda e a desigualdade (MARICATO, 2008, p. 159)

Esse aprofundamento da desigualdade a partir da gestão urbana mencionado por Maricato
(2008) se explicita em um histórico de descaso.
Em 1983, o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da UFF (NEPHU)
surge com o objetivo de desenvolver pesquisas, alertar e recomendar a melhor forma de construir
projetos de habitação sem riscos de deslizamentos de encostas para as comunidades locais. Esse
núcleo esteve em diversos lugares onde ocorreram deslizamento em 2010, como a Garganta,
Ititioca, Viradouro, Rua Castro Alves e em diversas favelas. Duas pesquisas elaboradas pelos
departamentos de Geociências, de Arquitetura e de Engenharia Civil da UFF, uma em 2004 e
outra em 2007 (que teve o apoio do Ministério das Cidades), apontaram riscos de deslizamento
em 142 localidades, em 11 regiões da cidade. Em cinco das áreas apontadas houve
deslizamentos, mas a Prefeitura de Niterói, na altura em que foi notificada, ignorou os alertas.
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Em um triste episódio que marcou a cidade de Niterói, em seis de abril de 2010, depois
de fortes chuvas, desabamentos e deslizamentos atingiram o Morro do Bumba e outras diversas
favelas e áreas mais pobres da cidade. Foi a realização da maior tragédia socioambiental da
história de Niterói, como anunciado anteriormente, com um número significativo de mortos e
cerca de 10 mil famílias desabrigadas. Lamentavelmente, da tragédia o que se verifica é a
continuidade da dor e do descaso.
Apenas um mês depois, o aluguel social começou a ser pago pela Prefeitura, mas em
número de benefícios bem inferior à demanda e com valor diminuto, na época R$ 400. Quem,
depois de perder suas famílias, seus vínculos com seu território, seus pertences, viveria com R$
400? Outra medida adotada pelo executivo municipal foi a criação de abrigos improvisados no 4º
Grupo de Companhias de Administração Militar (4º Gcam), no Barreto, e no 3° Batalhão de
Infantaria (3°BI), em Venda da Cruz. Estive algumas vezes nesses abrigos e a realidade dessas
moradias improvisadas, impostas para essas famílias, compostas majoritariamente por mulheres
negras, era no mínimo absurda.
Por anos, as famílias desabrigadas viveram separadas por paredes improvisadas com
tábuas de madeira, em locais com janelas lacradas, cheios de rachaduras e infiltrações. A falta de
coleta adequada de lixo provocou doenças, como tuberculose e pneumonia em algumas crianças.
Houve relatos de mortes de recém-nascidos. Em uma entrevista um ano depois da tragédia, uma
moradora, chamada Selma, disse "Estamos abandonados. Os banheiros não têm vasos, o esgoto
vive entupido. Semana passada vieram capinar aqui, mas fazia dois anos que não apareciam.
Aqui tem tudo: hepatite, sarna, dengue e ratos. A água é contaminada". Havia uma piscina com
água parada e esgoto a céu aberto. Os poucos banheiros não tinham porta nem chuveiro elétrico.
Não havia médico no abrigo e a maior parte das mais de 150 crianças que estavam vivendo
nessas condições ainda não tinha voltado para escola. Moradores relatavam ainda restrições ao
direito de ir e vir, com limite de horário para entrada e para recebimento de visitas. Além de tudo,
o cardápio apresentado pela Prefeitura não era compatível com o que servia. Na época, foram
muitas denúncias de quentinhas estragadas e falava-se em desvio de recursos.21
A iniciativa de uma CPI dos desabrigados para investigar essas graves questões não foi

21 Sobre os abrigos, ver em https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2013/03/21/e-o-minha-tabuaminha-vida-diz-desabrigado-3-anos-apos-tragedia-do-bumba.htm e também em https://veja.abril.com.br/brasil/odrama-dos-desabrigados-de-niteroi/
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acatada pelo conjunto de vereadores da Câmara Municipal de Niterói. 22 Em fevereiro de 2011, as
famílias que conseguiram acessar o abrigo provisório do 4ºGCAM tiveram que se mudar, pois a
prefeitura decidiu concentrar todas as vítimas das chuvas de 2010 no 3º BI, na Venda da Cruz, o
que piorou ainda mais a realidade de vida dessas pessoas.
O descaso com pessoas que perderam seus parentes, seus vínculos com seus territórios,
seus bens e pertences nos faz compreender que, para o poder público, alguns corpos não são
entendidos como humanos. O corpo pobre, negro, de mulher, mãe, favelada, como Carolina de
Jesus, faz parte de um conjunto de corpos sistematicamente desumanizados. Todos que não se
inserem no padrão de “ser humano universal” é entendido como não passível de direitos, de
dignidade, de humanidade. Para Fanon, “a desgraça e a desumanidade do branco consistem em
ter matado o homem em algum lugar. Consiste, ainda hoje, em organizar racionalmente essa
desumanização” (FANON, 2008, p. 190). Enquanto isso, “o branco incita-se a assumir a
condição de ser humano”. (FANON, 2008, p. 27)
E no caso da tragédia do Bumba, é insistente o processo de desumanização. Três anos
após a tragédia, em março de 2013, dois blocos do conjunto habitacional Zilda Arns, que
estavam sendo construídos para abrigar as vítimas dessa tragédia, foram demolidos antes da
entrega por conta de problemas estruturais. A obra tinha previsão de entrega para julho de 2013
e, com isso, as famílias seguiram abrigadas no 3° BI. O provisório, portanto, passou a ser regra.
Tão regra quanto a imposição de uma condição não humana aos corpos majoritariamente negros
e femininos negligenciados pelo poder público.
Somente no último mês de 2014, quase quatro anos após os deslizamentos, os primeiros
apartamentos começaram a ser sorteados pela prefeitura. Um mês depois, observou-se a
desativação do abrigo do 3º BI. As famílias vítimas das chuvas de 2010, que estavam no local,
passaram então a receber um auxílio extra para deixar o abrigo enquanto aguardavam a entrega
dos prédios do Zilda Arns e em agosto do mesmo ano, a prefeitura começou a entrega das
chaves. Com isso, os até então desabrigados passam a ocupar os apartamentos do Conjunto
Habitacional Zilda Arns, localizado na Zona Norte de Niterói.
É importante dizer que a entrega das chaves, anos depois, se deu a partir de muita pressão
dos moradores, em especial as mulheres, maiores impactadas com a negligência da prefeitura. A
22 Mais informações em http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/08/ato-publico-em-niteroi-pedira-criacao-dacpi-dos-desabrigados

70

mobilização daquelas mulheres coloca a política no lugar de onde nunca deveria ter saído: a
vida do povo. bell hooks (2013) vai afirmar que é necessário criar estratégias de
empoderamento no cotidiano, em nossas experiências habituais no sentido de reivindicar nosso
direito a humanidade. Era exatamente isso que reivindicavam aquelas mulheres. No entanto,
lamentavelmente, os relatos de problemas nos apartamentos por parte dos novos moradores
eram muitos.
Estive ao menos três vezes no Conjunto Habitacional Zilda Arns, duas já enquanto
vereadora após denúncias que chegaram na Comissão de Direitos Humanos, da Criança e do
Adolescente de Niterói, que passei a presidir a partir de 2017. As visitas confirmaram aquilo já
constatado pela também Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), que se fez representada no local em junho de 2016. Os prédios
estavam tomados por rachaduras crescentes; afundamento de solo; terreno instável; infiltrações;
obra feitas com materiais de baixíssima qualidade ou ainda as falhas graves de acabamento.
Diante de um processo de anos de existência em tragédia, os moradores, temerosos que o
prédio pudesse ruir, passaram a buscar soluções mais efetivas e aprovaram o envio de
representação ao Ministério Público Federal solicitando a abertura de Ação Civil Pública e
medidas urgentes para a garantia da segurança e da moradia digna. A medida trouxe resultados e
o procurador da república Wanderley Dantas, do MPF, decidiu entrar com Ação Civil Pública
(nº 20165102084965-6) contra a Caixa Econômica e a Prefeitura de Niterói. Dantas determinou
perícia técnica independente no Conjunto Habitacional Zilda Arns e que se fossem confirmados
os altos riscos e a necessidade de obras, deveria ser garantida às famílias a transferência para
uma moradia digna. Em julho do mesmo ano, se observou o início das obras de reforma no
Zilda Arns.
Sete anos após os deslizamentos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal
de Niterói, presidida por mim, realizou uma audiência pública sobre habitabilidade na cidade.
Nela, estavam presentes representantes do Bonfim, Estado, Chácara, Arroz, Teixeira de Freitas,
Lazareto, Casarão, Mama África, ocupação da Ponta da Areia, Engenhoca, Iara, Largo da
Batalha, Cachoeira, Beltrão e do Conjunto Zilda Arns. A Caixa Econômica Federal, responsável
pela obra, e a prefeitura de Niterói faltaram a audiência pública.
Mesmo depois do prazo inicial das obras de reformas, os problemas nos prédios
continuaram e outros até se agravaram. Como encaminhamentos dessa audiência, foi
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deliberada, entre outras ações, a vistoria ao Zilda Arns por um grupo de trabalho envolvendo o
legislativo municipal, estadual e o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da
UFF – NEPHU, além de representações dos próprios moradores. A nova visita ao Zilda Arns
confirmou a permanência da negligência com os moradores, embora as obras de reparação anos depois - tivesse sido iniciada.
Em setembro do mesmo ano, matéria publicada em O Globo Niterói apontou que a
Vetorial Serviços - responsável pela obra - deixaria o espaço até dezembro, pois "o contrato
original com a empresa, firmado em 21 de junho de 2016 era para ter durado apenas seis meses,
mas acabou se estendendo por um ano e meio". Na mesma matéria, observa-se a indignação dos
que ali viviam: “Moradores contam que os consertos feitos pela construtora não duram”.
Outra reportagem também do jornal O Globo Niterói, publicada em 18 de novembro de
2017, informa: “empresa que fazia obra de reparos deixou o local sem concluir o serviço”. Em
seguida, são listados diversos problemas graves que persistem no empreendimento. Tanto na
reunião da Caixa Econômica com a comissão parlamentar, quanto na matéria publicada em 1º
de setembro, a previsão era as obras seguirem até dezembro. Mas a empresa saiu antes.
A realidade observada e intensificada a partir da tragédia exposta neste item revela,
portanto, a dicotomia presente em Niterói, como aponta Pinto:
A retórica da ‘Cidade Sorriso’ e da ‘Cidade Qualidade de Vida’ passam a ser
questionadas e ganha visibilidade em abril 2010 padrões de conflitos ligados ao
acesso à moradia digna. As reivindicações de moradores de favelas passavam a
se tornar pauta da agenda pública e política da cidade. A imagem da “Cidade
Sorriso” transformava-se na “Cidade do Choro”, lágrimas que se encontravam
em quase todas as partes da cidade. Quem sabe ao longo de muitos anos este
sorriso não foi muitas vezes forjado (PINTO, 2011, p. 96).

Diferente da cidade do Rio de Janeiro, já conhecida pela segregação, Niterói se
consagrou, a partir de algumas narrativas, como a Cidade Sorriso. Problematizar esse título é
objetivo deste trabalho, assim como o fez Pinto, como revela citação acima. Para isso,
utilizaremos como objeto de análise a audiência pública de habitabilidade, instrumento de escuta
da população, proposta pelo mandato “Negro, Popular e Feminista” que estávamos construindo.
3.2 A materialidade das denúncias e da dor em espaços institucionais
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A situação da cidade de Niterói no que se refere à desigualdade e ao descaso racial,
sobretudo, como acredita esta dissertação, com as mulheres negras sempre esteve no centro da
militância política de muitas de nós. Ao longo do ano de 2016, nas reuniões do Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL), ao qual sou filiada, esta temática esteve mais presente. Somase a esse fator, a falta de representatividade feminina na Câmara Municipal da cidade
mencionada. Em virtude disso, mulheres de Niterói desejavam uma campanha própria, da qual
fossem protagonistas e na qual fossem debatidas, com profundidade, questões relativas à
existência feminina e negra. Foi quando, em 2016, fui indicada para ser parte de uma
candidatura coletiva por um grupo de militantes, concorrendo a vereadora no município de
Niterói. Construímos uma campanha muito vinculada aos territórios populares da cidade e às
mulheres negras.
Era sabido que a cidade estava polarizada. Havia bastante rejeição ao PSOL,
principalmente depois da votação do Plano Municipal de Educação 23, o que não impediu e, pelo
contrário, até estimulou a adoção da radicalidade nas pautas defendidas pela nossa campanha,
cujo foco era necessidade de um mandato popular, feminista, antirracista e anti-lgbtfóbico. Para
surpresa de todos, fomos eleitas com 5.121 votos, sendo a candidatura com mais votos em 2016
para o cargo de vereador (a). Mantendo o slogan da campanha “Por uma Niterói Negra,
Feminista e Popular”, assumimos o mandato.
Uma das primeiras conquistas foi a presidência da Comissão de Direitos Humanos, da
Criança e do Adolescente de Niterói, que serviu como instrumento de visibilidade às questões
que envolvem mulheres, moradores de favelas, o combate ao genocídio do povo negro e a
LGBTfobia.
A experiência na presidência da Comissão de Direitos Humanos, da Criança e do
Adolescente da Câmara Municipal de Niterói (CDHCA) possibilitou uma série de constatações
e nos colocou em contato com denúncias de sistemáticas violações aos direitos na cidade, desde
a falta de creches nas áreas mais empobrecidas - vide que Niterói tem a menor rede pública de
23 Houve uma tentativa de retirar do plano municipal de educação as orientações para debate sobre gênero,
diversidade sexual e orientação sexual nas escolas. Em Niterói, aprovou-se uma emenda ao plano com essa
proibição.Em uma cidade marcada por posições hegemônicas conservadoras, a ideia de que simplesmente era
importante debater desigualdades de gênero na escola, foi transformada em uma série de mentiras. Afirmavam que o
PSOL e quem defendia essa educação marcada pela criticidade queriam “ensinar sexo” na escola ou ensinar os
estudantes a serem gays. Essa questão absurda não é menor para pensar a dinâmica mais geral da cidade. Ter um
mandato popular, contribuindo para desconstruir esse perigoso discurso hegemônico foi muito importante, afinal a
educação é um poderoso instrumento de transformação da realidade. E nossa realidade é marcada por morte e
violência contra mulheres e LGBTs, sendo a escola importante instrumento para enfrentar esse quadro.
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educação do Estado - até reclamações de violência policial e falta de acesso à transporte
público.
É possível afirmar, no entanto, que a questão da moradia estava entre as maiores
reclamações de quem procurava a Comissão. Vale ressaltar que, por muitas vezes, essas
moradias eram em locais onde faltavam creches, transporte e tinham alto índice de violência do
Estado. Trazendo assim, uma soma de denúncias; eram próximos ou em locais de riscos. Muitas
das demandas vinham de pessoas que perderam a casa com a tragédia de 2010 e viviam ainda
sem aluguel social ou não receberam quaisquer formas de assistência do Estado.
Nessa linha, cabe pontuar que a tragédia de 2010 expôs uma cidade marcada por
profundas desigualdades sociais e raciais. Cerca de sete anos depois, a demanda por moradia,
nos termos apontados por Raquel Rolnik (2010), seguiu sendo uma reivindicação central de
quem vivia nas áreas mais pobres da cidade de Niterói. O projeto político do poder público com
as famílias vítimas dessa tragédia socioambiental era explícito a cada atendimento feito pela
Comissão. Comumente as denunciantes - majoritariamente mulheres e negras - eram vítimas da
referida tragédia. Ao realizar um estudo dessa tragédia em dissertação de mestrado, Pinto afirma
que
Os pobres, nesta versão, não constroem enraizamentos e referências de
pertencimento. Os investimentos materiais e simbólicos eram desmerecidos. Se
a máquina (no caso, a casa) está ruim joga-se fora e cria-se outra em outro lugar.
Os pobres que tentavam demonstrar qualquer relação afetiva e/ou vínculo com o
lugar que viveram uma vida inteira, com objetos e pertences que construíram
com sacrifício ou mesmo tentativas de permanecer em suas casas à beira de
abismos eram culpabilizados dos deslizamentos, eximindo o poder público de
qualquer responsabilidade (PINTO, 2011, p. 72)

Ao pobre, esquecido pelo Estado, sem saúde, emprego, sem acesso à educação e tantos
outros direitos, é negado também o direito de pertencer a um território, o que implica também na
própria construção de identidade. Uma rápida pesquisa nas publicações da imprensa sobre a
tragédia de 2010 nos anos que a sucederam reforça o descaso do poder público.
Em entrevista à Agência Brasil de Notícias24, a aposentada Arlete Cordeiro, moradora do
bairro Barreto, afirmou, um ano depois da tragédia, ter que voltar pra casa e viver com riscos, já
que nunca recebeu uma casa ou aluguel social da Prefeitura. O mesmo aconteceu com a
niteroiense Maria Angelina Pureza, do bairro Baldeador, também um ano após o desabamento.
24 Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-04-06/protesto-de-moradores-marca-umano-da-tragedia-do-morro-do-bumba-em-niteroi. Acesso em 10 de fev. 2019.
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O quadro continuou gravíssimo dois anos depois, como relatado em matérias da UOL e
do G1. A reportagem da UOL25 mostra que parte das vítimas ainda estava abrigada em um
precário abrigo improvisado pelo município e outras tantas, como é o caso de Marilene,
passaram a viver em situação de rua.
O G1, também em abril de 2012, traz a história de Dona Lúcia, que também perdeu sua
casa na tragédia. De acordo com ela, a perda vai além da moradia:
Aqui tem gente que perdeu a autoestima, se perdeu. Pessoas que perderam sua
identidade, pessoas que tinham uma estrutura emocional que já não têm mais.
Eu acho que eles (governantes) estão mais usando a gente para se promover,
para em um momento de eleição, campanha, dizer "eu fiz isso" "eu fiz aquilo".
Nós não somos cobaias, nós queremos respeito e dignidade. Me trate como um
ser humano, não como bicho. Aqui as pessoas estão com a mente vazia, a vida
ficou parada, estão sem certeza, perdeu o seu lar. Acho que o abrigo está sendo
uma fábrica de delinquentes. Eles (governantes) estão facilitando. Se já tivessem
dado as casas, muita coisa não estaria acontecendo.26

Dona Lúcia esteve na audiência pública promovida pelo nosso mandato, na Câmara
Municipal de Niterói, seis anos depois de seu depoimento dado ao jornal, oito anos após a
tragédia. Dona Lúcia é mulher negra, assim como a maioria das denunciantes que estiveram na
Câmara Municipal de Niterói na referida audiência. Foram as sistemáticas denúncias relativas à
moradia que nos fizeram constatar a necessidade de realizar uma audiência pública para escutar
essas pessoas e obter respostas do poder executivo municipal.
Numa cidade em que 20% de pessoas habitam em assentamentos precários, a audiência
foi urgente. Em virtude da relação das denúncias com a tragédia de 2010, a opção foi por fazer a
audiência no dia seis de abril de 2017, exatos sete anos depois da tragédia do “Bumba”. Essa
seria uma forma de também homenagear os familiares das vítimas e lembrar dos mortos e
desaparecidos.
O requerimento de pedido da audiência afirma que o objetivo era “debater as condições
de habitabilidade e de ameaças à vida nas favelas e comunidades do município”. O documento
pautava sua justificativa
na medida em que se observa o nível de precariedade das condições de habitabilidade
25 Disponível em https://tvuol.uol.com.br/video/tragedia-no-morro-do-bumba-completa-2-anos04028D193364D4B12326/. Acesso em 10 de fev. 2010.
26 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/tragedia-no-bumba-completa-2-anos-commais-de-300-desabrigados-no-rj.html>. Acesso em 10 de fev. 2019.
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nas localidades com diversas denúncias de falta de saneamento básico, de coleta de lixo
irregular e, em especial, de obras de prevenção dos risco de desabamentos, bem como
de moradias e urbanização adequada no que concerne ao atendimento dos direitos
básicos da população.27

A previsibilidade da tragédia também está explicitada no pedido da audiência, ao apontar
que, em função da “sazonalidade da incidência de desabamentos e deslizamentos nas regiões
mais pobres, especialmente favelas do município, é possível afirmar o caráter de previsibilidade
de tragédias como a que resultou na morte de mais de 170 pessoas em abril de 2010”, ainda
conforme o requerimento.
O documento ressalta ainda que é necessário reconhecer a ineficácia de políticas públicas
para prevenir tragédias como a do Morro do Bumba e denuncia a situação do Morro do Estado.
Na época, famílias estavam, há dois meses, com suas casas interditadas por conta de uma
escadaria que desabou em cinco de janeiro de 2017. É fundamental destacar que, embora alvo de
diversas denúncias do nosso mandato parlamentar e da Comissão de Direitos Humanos, da
Criança e do Adolescente de Niterói, o problema da escadaria do Morro do Estado e o risco que
isso leva aos moradores do entorno segue sem solução ainda em 2019.
A previsibilidade de tragédias sugeridas na justificativa do requerimento da audiência
pública também se confirmou, lamentavelmente, na recente tragédia que matou 15 pessoas com
o desabamento do Morro da Boa Esperança, também no município de Niterói. A cobrança de
uma atualização do mapeamento das áreas de riscos na cidade é algo que vem sendo feito há
bastante tempo. No entanto, não houve retorno e essa questão ainda permanece sem avanço.
3.3 A audiência pública como momento institucional que sintetiza o processo
No dia seis de abril de 2017, mais de 300 pessoas representando aproximadamente 20
favelas, bairros e comunidades participaram de uma audiência pública na Câmara Municipal de
Niterói. A data escolhida não foi por acaso. Ela marcou os sete anos em que uma realidade de
dor, de pobreza e de ausência de políticas públicas habitacionais e de outros direitos na cidade
surgiram por debaixo dos escombros do Morro do Bumba. A tragédia ocasionada pelas chuvas e
27 Requerimento de audiência pública apresentado na Câmara Municipal de Niterói em 2017 pela então vereadora
Talíria Petrone.
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pelo descaso social matou dezenas de pessoas e deixou outros milhares de famílias
desabrigadas.
No início da audiência, foi feito um minuto de silêncio em memória às pessoas que se
foram e também àquelas que perderam tudo na tragédia. À Mesa da Casa estiveram nomes do
Legislativo municipal e estadual (como o deputado estadual Flávio Serafini, do Psol, também
representando a Comissão de Direitos Humanos da Alerj), de uma única representação do
Executivo municipal, através da subsecretaria de Meio Ambiente, e da sociedade civil, como
Dona Lúcia, do conjunto Zilda Arns. O protagonismo da audiência, contudo, foi assumido por
mulheres negras que relataram um cotidiano de muitas dificuldades, resultado do abandono do
poder público, do racismo estrutural e histórico.
Contudo, houve muitas ausências importantes de representantes do Executivo. Ressaltei
que a omissão de algumas secretarias foi agravada pelo fato de que as demandas apresentadas
pela população transcendem uma ou outra secretaria, foram temas que abarcaram diversos
órgãos da administração municipal. Os problemas relatados estão no âmbito do transporte
público, da moradia, do saneamento básico, da precariedade da saúde, do meio ambiente, da
defesa civil, além de outros aspectos. Esses órgãos da Prefeitura de Niterói foram notificados a
respeito da data previamente estabelecida para o encontro.
O objetivo principal da audiência foi o de escutar quem acompanhou e acompanha de
perto as tragédias que ocorrem em Niterói, uma cidade que espelha a contradição de ter um dos
maiores IDHs do Brasil, ao mesmo tempo em que quase 30% da população vive com até meio
salário mínimo28. E, mais do que isso, escutar quem vive a realidade de estar em áreas precárias,
em áreas onde há uma demanda de política de urbanização, de contenção de encostas, áreas com
riscos eminentes de novos deslizamentos. Morro do Estado, Chácara, Arroz, Preventório, Largo
da Batalha, Atalaia, Bonfim, Caramujo, Jurujuba, Ponta d’Areia, Casarão, Mama África, Morro
do Bumba, Conjunto Zilda Arns (ZA), Cafubá, Cubango, Engenhoca, Beltrão, Boa Vista e Sapê
foram algumas das localidades representadas na audiência. Militantes do Movimento dos Sem
Teto também participaram. Nesse sentido, parlamentares e representantes do Executivo tiveram
falas mais breves no encontro, a fim de que se ouvisse com maior atenção demandas das
pessoas dos bairros, favelas e comunidades.
Moradora do Zilda Arns, Dona Lúcia lembrou que o conjunto habitacional foi um dos
28 IBGE
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primeiros a surgir logo após a tragédia do Bumba. Nos anos que se seguiram à criação do ZA,
houve e ainda há falta de comprometimento do poder público em relação a estes moradores.
“Eles nos tratam como lixo”, ela disse. A desumanização imposta ao corpo pobre, feminino e
negro está nítida na fala da moradora. Dona Lúcia relatou interdições e até mesmo condenação
do conjunto como local de moradia pelas autoridades.
foi uma obra inacabada, uma obra sem estrutura. O solo não foi feito a
pavimentação de forma adequada. Logo após a conferência das cidades, onde
nós tivemos levando os problemas do ZA...eu costumo dizer que nós ficamos
num deserto.(...) Continuamos ilhados, afastados Aí entram os
empreendimentos, a construção que foi feita...

Dona Lúcia explicou que a Prefeitura não cumpriu a promessa de levar às proximidades
do ZA alguma linha de ônibus e que nem mesmo um trajeto feito por bicicleta era possível.
Segundo Dona Lúcia, as casas construídas contêm rachaduras e infiltrações e a própria
Prefeitura admitiu, depois, que o trabalho de terraplanagem foi realizado de forma inadequada
porque o valor liberado para a construção não cobriria a despesa da dívida.
Mas o engenheiro que tá lá, o dono da empresa... tudo que fala que dá um
jeitinho. Só que eu tô falando o seguinte: uma obra com vícios, que desde a
construção já teve rachadura, já teve demolição, já teve condenação, como vai
ser dado pra um pessoal que tem baixa renda, onde não tem poder aquisitivo,
muitos nem pra pagar 70 reais de condomínio?

Dona Lúcia é mulher, negra e pobre, vivendo numa cidade que esconde atrás do índice de
desenvolvimento humano a desigualdade social e o racismo. Dona Lúcia também afirma que é
militante. “militante dos desabrigados de 2010”, afirma ela. O feminismo nos moldes
apontados por bell hooks (2013) tem seu lugar na voz de Dona Lúcia, que provavelmente não se
identifica enquanto feminista.
A Região Norte, parte da cidade onde fica localizado Condomínio Zilda Arns, tem o
maior contingente populacional de pessoas negras e a menor renda per capita (47, 2 % de
negros, enquanto a região mais rica - Praias da Baía - conta com percentual de 27, 84% de
pessoas negras). Enquanto a renda per capita nas Praias da Baía chega a R$ 2.100, na região
Norte não chega nem a R$ 900 reais. Dado óbvio numa cidade que, embora tenha como média
salarial três salários mínimos, conta com quase 30%, como abordamos antes, de pessoas que
não ganham nem meio salário. 29
29 IBGE
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Também mulher negra e mãe “solteira” de uma menina de 10 anos a época, Fabiana
também morou no Bumba e mudou-se para o Zilda Arns após o deslizamento. Seu apartamento
no conjunto habitacional, no entanto, pegou fogo enquanto ela trabalhava e tinha a filha dentro
de casa. Fabiana recorreu diversas vezes à Prefeitura em busca de ajuda, mas nunca teve um
pedido atendido. Na audiência, a moradora contou que precisou ela mesma pintar o apartamento
após o incêndio. Diante de tantos problemas, Fabiana ainda perdeu o emprego quando precisou
se ausentar por alguns dias para cuidar de sua saúde mental. Na audiência, relatou:
Ficaram de dar um cheque para ajuda de custo. Nunca deram. Me virei sozinha,
com minha filha. Foi como se falassem pra mim: ‘ah, eu não sabia’. Mas eles
sabiam dos meus problemas. Mesmo assim, não fizeram nada. Tive que parar no
médico porque estava sem condições psicológicas para trabalhar. Fiquei 10 dias
afastada do meu trabalho e simplesmente fui mandada embora do serviço.

A análise da desumanização, dor e violência a qual essas mulheres negras estão
submetidas, reforça urgência da articulação de gênero e raça ao abordarmos as questões que
envolvem desigualdades sociais no Brasil. A nossa formação social brasileira marcada pelo
escravismo e pelo colonialismo está explícita na negação da existência dessas mulheres negras,
no município de Niterói.
A sobrecarga psicológica sobre as mulheres que precisam administrar suas casas em
condições precárias, muito em razão da negligência do poder público, também afetou Nininha,
do Morro do Estado. Problemas de ordem material fizeram com que a moradora perdesse 10
quilos em apenas três meses, conforme o relato dela. Durante a audiência, Nininha contou que a
escada que dá acesso ao Morro do Estado desabou e os escombros caíram dentro do seu quintal.
Emocionalmente abalada e sem conseguir dormir com tranquilidade diante da expectativa de
novas tragédias causadas por chuvas fortes, Nininha pediu socorro. “Quando chove, lama, cocô,
esgoto invadem a minha casa. Tenho crianças dentro de casa e elas podem pegar doenças. Vivo
isso já há um ano e não aguento mais. Estou muito nervosa, já chorei muito hoje”. Segundo
Nininha, a Prefeitura chegou a entregar um documento com a promessa de construção de uma
parede de contenção junto à moradia onde ela residiu por 40 anos, mas nada foi feito.
Eles só sabem falar que a gente tem que sair da casa. A Defesa Civil vai lá e fala
‘ah, vocês têm que sair, a casa está interditada’. Não é assim. A gente vai fazer o
quê? A gente vai pra onde, pra uma escola, pra um abrigo? A família toda, com
criança com tudo? Depois de ter a nossa vida? Depois de trabalhar, vai ter que
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largar tudo pra viver a vida que eles querem? Porque eles querem nossa vida
assim. E se eles quisessem que a gente vivesse muito bem, eles não deixavam a
gente passar por isso. Mais de um ano pra fazer a parede de contenção no meu
quintal. Infelizmente, tô passando por isso, gente. Desculpa, mas eu tô muito
emocionada porque não suporto mais o que eu tô vivendo

Nininha, também mulher, negra, moradora de favela, faleceu meses depois da audiência,
vítima de um infarto. Na sua fala, Nininha pede socorro: “Eu tô pedindo, socorro, gente. Eu tô
pedindo socorro”. Faleceu sem ver as escadas da sua favela serem reconstruídas pelo poder
público. É também em memória de mulheres como Nininha que os feminismos precisam ter
vínculos com os territórios populares e com as lutas que tantas mulheres negras já fazem sem
mesmo se identificarem enquanto feministas.
Em situação igualmente incompreensível para uma cidade que se orgulha em divulgar seu
alto índice de desenvolvimento, o Morro do Arroz não tem energia elétrica adequada há oito
anos e não tem saneamento. “Temos problemas com a Ampla, temos problemas com a Águas de
Niterói”, contou Caroline, que representou na audiência o Morro da Chácara e do Arroz. A
moradora chamou a atenção para o fato de o morro estar às vistas da Prefeitura. “Eu pago meus
impostos como todo mundo aqui, então acho que não é justo. O que está sendo feito com esse
dinheiro? Não é possível ter que andar na lama, andar no meio do esgoto”, reclamou Caroline.
Os efeitos desse processo político do poder público também ao meio ambiente foram
levados à audiência por Sônia, presidente da Associação de Mulheres dos Povos D’água.
Representada da luta de pescadores e maricultores, ela disse que há dois cenários contrastantes,
o da “baixada maravilha”, ponto turístico cheio de restaurantes, e o do morro, que é “onde a
coisa pega”. Sônia enumerou alguns pontos problemáticos para a comunidade de Jurujuba. O
primeiro deles é o assoreamento da Baía de Guanabara causado pelas cascas de mariscos e que
estão sendo feitas construções sobre esse sedimento. “O pessoal da Secretaria de Meio
Ambiente, que está aqui hoje, foi lá, viu, reviu e até agora não fez nada”. A região também não
tem saneamento básico, segundo a representante. “A Águas de Niterói vai e diz que está tudo
com rede de esgoto. Claro, nós colocamos a rede de esgoto. O problema é que essa rede de
esgoto vai pra Baía de Guanabara. E o que acontece na Baía de Guanabara? Nós temos vida
marinha”. A média salarial dos moradores de Jurujuba é de menos de um salário mínimo,
segundo o IBGE.
Representante do Sapê, Fabíola frisou sua condição de mulher negra falando em um
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ambiente composto majoritariamente por homens brancos.
São homens brancos que estudaram o assunto, mas homens brancos que não
vivem a nossa realidade, que não sabem o que é morar na comunidade, ter
esgoto a céu aberto, passar meia hora no ponto esperando por um ônibus que
não vem. Homens brancos que não sabem o que é acordar de madrugada e não
ter transporte para o trabalho, ter que levar o filho nas costas até um posto de
saúde para conseguir atendimento. Por isso, queria parabenizar as pessoas que
vieram pra essa audiência, essa quantidade de povo que vive a cidade, pessoas
que fazem a cidade.

Fabíola disse, ainda, que visitou o conjunto Zilda Arns e que com o dinheiro que se
investiu lá poderiam ter construído moradias de melhor qualidade e mais dignas. “Vocês são
representantes do povo, trabalham para o povo. Não é o povo que trabalha pra vocês, não é
dessa forma que funciona”. A dor, a raiva, o descontentamento com uma política institucional
tão pouco representativa da maioria do povo estavam muito evidentes nas falas na audiência.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e pesquisadora
do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais Urbanos (NEPHU), da UFF, Regina Bienenstein
contou, na audiência, que já foi diversas vezes procurada por órgãos da Prefeitura para elaborar
planos e propostas para solucionar os problemas de moradia, mas que os projetos dificilmente
saem do papel. Nesse sentido, ela disse que não estranhava a ausência do prefeito na audiência.
“Essa prefeitura fez uma opção clara logo que assumiu a gestão da cidade. E a opção dela é
pelos ricos. Ela mostra isso cotidianamente”.
Segundo a pesquisadora, dois momentos exemplificam as opções do poder público. O
primeiro foi quando a Prefeitura propôs a revitalização do centro de Niterói, mas, ao ser
questionada sobre os investimentos no Morro do Estado, admitiu que não haveria recursos para
a localidade. O Morro do Estado é a região mais pobre da cidade de Niterói, com uma média
salarial de R$ 400.
Em outra situação, o programa de política urbana chamado Região Oceânica Sustentável
não contemplou a comunidade da Beira da Lagoa de Piratininga, população majoritariamente
pobre. Esses fatos reforçaram a importância da audiência pública que estava em curso na
Câmara. “Há muito tempo que não vou a uma audiência pública que é realmente uma audiência
pública, onde se escuta o que o povo tem pra falar”.
A pesquisadora da UFF acrescentou, ainda, que por essas razões Niterói não tem motivos
para se queixar de índices de violência:
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A violência explode nas cidades onde você tem muitas pessoas muito pobres e
pessoas muito ricas. E este é o retrato de Niterói. Quase 30% da população de
Niterói mora em assentamentos precários. Isto aqui é uma aula de urbanismo, é
uma aula de cidade, é uma aula de cidadania. Vocês que ocupam terrenos, que
ocupam porque são jogados para terrenos impróprios para serem construídos,
são cidadãos e têm o direito de ter uma moradia digna. O prefeito não tem o
direito de fazer a opção pelos ricos. E é só isso que tem sido feito nesta cidade.
É um projeto de revitalização que não vai botar nem um centavo em Mama
África30, que foi declarado como podendo ser um projeto modelo, mas que ao
mesmo tempo o prefeito entra, a prefeitura entra com um processo para remover
Mama África.

Marta, outra mulher, negra e moradora de Teixeira de Freitas, área negligenciada pelo
poder público em Niterói, também perdeu tudo com a tragédia e fez uma fala emocionada
cobrando resposta do poder público
Boa noite, meu nome é Marta. Há 7 anos, hoje tá fazendo 7 anos que houve uma
chuva em Niterói. Há 7 anos que nós estamos nessa luta por uma moradia digna.
Eu queria saber desse órgão público, que entregaram as moradias do pessoal do
Zilda. Eu fui sorteada pro Zilda, derrubaram dois blocos lá. Eu entrei pra fila, tô
na fila de espera. Fui sorteada pro Bento Pestana, tô esperando até hoje. Pago
aluguel, eu só queria saber duas coisas. Se eu vou ter que esperar, não só eu, mas
como um povo que veio comigo que também foram sorteados pro Bento
Pestana. Se a gente vai ter que esperar mais 7 anos pra recebermos o nosso
apartamento. E queria só lembrar uma coisa a vocês. Todo ano o aluguel
aumenta. Todo ano quem aluga a casa pra gente aumenta o aluguel. Aumenta-se
o aluguel, aumenta-se imposto, aumenta-se luz, aumenta-se condomínio,
aumenta-se cesta básica, aumenta-se tudo. Só o aluguel social que não aumenta.
São 7 anos recebendo um mísero aluguel social. Nesses 7 anos, nessa luta de 7
anos, eu enfartei, eu vi coisas acontecerem com vizinhos, amigos, companheiros
de luta. Chorei, sorri, me alegrei e tô aqui hoje porque eu queria só duas
respostas. Se eu e o meu povo vamos ter que esperar mais 7 anos por uma
moradia que é direito nosso, que nós conseguimos com muito suor, com muita
luta; e se eu vou ter que passar mais 7 anos me virando nos trinta com 400 reais,
pra pagar um aluguel de 600, 700 reais, que eu tenho que tirar do meu salário.
Uma pessoa doente, porque eu sou doente, tem que tirar do meu salário pra
pagar aluguel, pagar luz, pagar gás. E o órgão público nada faz. (...)

Na audiência, foram muitos os relatos de mulheres que vivem sozinhas, sustentam suas
casas sozinhas e que invariavelmente precisam trabalhar, cuidar de suas mães (cuja saúde
geralmente é frágil em razão da idade avançada, mas sobretudo pelas condições desumanas de
vida nas favelas e nas comunidades) e cuidar também dos filhos (alguns com doenças crônicas e
30 Trata-se de uma ocupação de dois Casarões abandonados em área nobre da cidade. Lá vivem mais de 20 famílias
há trinta anos.
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alguns tipos de síndromes), levando-os à escola, ao hospital e tentando dar um mínimo de
dignidade para cresçam como cidadãos.
Os depoimentos também mostraram que muitas dessas mulheres, que têm vida ativa e
jornadas de trabalho exaustivas porque precisam sustentar sozinhas mães e filhos, convivem
com doenças fisiológicas causadas por doenças emocionais em decorrência do quadro de
precariedade social. A elas, conforme demonstra a transcrição dos depoimentos na audiência em
anexo, são negados todos os tipos de direitos, desde o saneamento básico e a eletricidade em
suas casas até o aluguel social, que funcionaria como medida compensatória frente ao recuo de
políticas públicas necessárias, mas relegadas.
Os depoimentos mostram que as contradições da cidade de Niterói, evidenciadas depois
da tragédia de 2010, atingem majoritariamente a vida das mulheres negras e de favela.
Tristemente a vida dessas mulheres é cotidianamente uma vida em tragédia. Mas se carregam no
corpo a desumanização marca de uma colonialidade que persiste (LANDER), também carregam
a resistência. Uma resistência protagonizadas por mulheres, uma resistência negra e popular.
Que, sem dúvida, ensina qual o caminho da construção de um feminismo capaz de libertar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Começamos esse trabalho com a simbologia de Carolina Maria de Jesus. Sua história é
representativa da história de muitas mulheres brasileiras. O nosso país tem proporções
continentais, com uma diversidade regional, cultural enorme, mas lamentavelmente
encontraremos muitas histórias de Carolinas entre as tantas mulheres negras - somos 26% do
povo brasileiro - que vivem aqui. Quantas são as mulheres negras, de favela, mães, vivendo de
trabalhos precários e, ainda por cima, invisibilizadas? Quantas Carolinas?
Nininha era um pouco Carolina. O socorro pedido por Nininha na Audiência Pública
relatada no terceiro capítulo é expressão do descaso do poder público com o corpo negro,
feminino e pobre. O poder público decide quem pode viver ou não. E, para o Estado, vidas como
a de Nininha podem ser descartadas. A desumanização a que foi sujeitada (FANON, 2008) não
impediu a sua luta. Nininha foi uma das maiores lideranças populares do Morro do Estado.
Enquanto viveu, lutou para que o direito de ir e vir do moradores afetados pela queda da
escada,31 que era o principal acesso à favela, fosse garantida.
Martha, mais conhecida como Martinha Desabrigada – era assim que ele se chamava,
uma mistura de dor e tentativa de visibilizar o descaso – é um pouco Carolina. Lembro da
Marthinha indo ao nosso gabinete de vereadora contar o quanto foi triste, ao visitar um filho
preso, ver os agentes penitenciários jogarem fora com violência todo o feijão que ela estava
levando para ele. Martha tem uma história carregada de dor, mas poucas pessoas me ensinaram
tanto sobre o feminismo, que acredito que devamos construir como ela. Martinha representa as
tantas Carolinas que precisam da resistência para sobreviver.
Problematizar a invisibilidade dessas mulheres negras em Niterói. Foi essa a nossa
intenção nesta dissertação. Mulheres como Carolina, Nininha, Martha. Sobre a hipótese de que a
tragédia de 2010 tira do esconderijo as dores dessas tantas mulheres, não cabe contestação.
Aquilo que os frágeis indicadores escondiam veio à tona. Essas dores eram propositalmente
invisíveis aos “olhos” de um Estado marcadamente racista e elitista, que se sustentava atrás de
médias estatísticas.
No entanto, estavam desde sempre “escrachadas” para a maioria da população
niteroiense. São as moradoras do Morro do Estado, da Chácara e do Arroz que ganham em média
31 Como tratado em outros momentos do trabalho, a escadaria do Morro do Estado, área central de Niterói,
localizada na Rua Padre Anchieta, desabou depois de fortes chuvas.
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R$ 400 por mês. São as tantas mulheres que moram em Jurujuba, Itititoca, Baldeador, Viçoso
Jardim, Caramujo e vão se virar com menos de R$ 500 para sustentar a família o mês inteiro.
Para essas e outras tantas pessoas, a Niterói Cidade Sorriso nunca existiu.
Este trabalho também tentou ser uma resposta a uma necessária reflexão sobre a urgência
de articular as dimensões de raça, classe e gênero. A contribuição do debate decolonial foi
fundamental para isso. A aproximação das reflexões teóricas da realidade concreta possibilitou a
pesquisa ser instrumento de transformação de tanta desigualdade.
Aos negacionistas, entrego esta pesquisa, que serviu para comprovar a essência do que a
população já percebia em aparência. A tragédia das chuvas atingiu, majoritariamente, negras(os)
e pobres, que já viviam em tragédia pela falta de políticas públicas que garantissem direitos
mínimos como educação, saneamento e mobilidade, tendo assim sua existência desumanizada.
Foi também demonstrado o quanto não foi causa natural o que ceifou a vida dessas
pessoas, majoritariamente negras e pobres, e desabrigou outras milhares. Mais do que isso,
“escancarou” a urgência da intersecção entre gênero, raça e classe numa perspectiva que
incorpore a formação social, política e econômica brasileira, ou seja, em uma perspectiva
necessariamente decolonial.
Espero que este estudo possa servir para as(os) leitoras(es), como serviu a mim, ao fim
desse longo processo de pesquisa e escrita: para seguir o caminho, um pouco mais preparada,
atenta e forte. Despeço-me com o desejo de que a teoria sirva cada vez mais à prática e que
possamos, por todas as Carolinas, em seus quartos de despejo, em suas existências de resistência,
seguir lutando juntas.
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ANEXO32
AUDIÊNCIA PÚBLICA – CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
6 DE ABRIL DE 2017
32 Transcrição da audiência pública para debater habitabilidade na cidade de Niterói, ocorrida em seis de abril de
2017
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Vereadora Talíria Petrone

Talíria: ...com a comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, presidida
pelo vereador Bruno Lessa, que tá aqui do meu lado. Queria, primeiro, imensamente agradecer a
presença. Ver isso aqui cheio de povo não é um detalhe. Uma casa que tão pouco chega o povo,
muitas vezes tão pouco acessível ao povo. Então, eu queria muito agradecer à presença de todo
mundo e que, de fato, seja um espaço para que as autoridades públicas, o poder público, e nós
também, vereadores e vereadoras, escutem quais são as demandas de quem veio aqui hoje, essa
hora da noite, ocupar esta casa.
Eu queria chamar, têm várias pessoas aí que vão exercer hoje o uso da fala pra apresentar as suas
demandas. Eu queria chamar algumas pessoas pra comporem aqui a mesa: o vereador Atratino,
que é o ex-secretário de urbanismo... de habitação, errei; Fábio Coutinho, da secretaria de
habitação; Gabriel Melo Cunha, da subsecretaria de Meio Ambiente (ex-secretário de habitação,
desculpa!), e o Gabriel Melo Cunha, da subsecretaria de Meio Ambiente. Queria chamar também
a Dona Lúcia, que é representante do conjunto Zilda Arns e o deputado estadual Flávio Serafini.
Pra mesa, Dona Lúcia! E o Deputado Estadual Flávio Serafini que hoje representa aqui a
Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, que tem acompanhado a situação de moradia na
cidade há bastante tempo. Tudo bem, deu certo aí?
Bom pessoal, não é à toa, não é um detalhe a gente ter organizado essa audiência hoje. 6 de abril
é um marco na nossa cidade porque há 7 anos atrás a gente viu surgir por debaixo dos escombros
uma realidade de dor, de pobreza, de política pública habitacional de exclusão e de outros
direitos nessa cidade. A ideia é que hoje, 7 anos depois, a gente avalie como está esse quadro
nessa cidade e ouça as demandas de quem ainda por 7 anos continua sofrendo e vivendo a dor de
estar em territórios onde não chegam as políticas públicas. Antes, eu queria que a gente pudesse
aqui fazer um minuto de silêncio, se possível, em memória às vítimas da tragédia socioambiental
que se abateu em nossa cidade em abril de 2010. Em memória às pessoas que se foram e também
àquelas que perderam tudo naquela tragédia. Por gentileza, um minuto de silêncio...Em memória
à todas as famílias, obrigada gente!
Tá presente aqui também o vereador Sandro Araújo e o vereador Paulo Eduardo Gomes. Estava
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aqui. Saiu e falou que ia voltar. Ok. Então gente, qual que é a ideia? A proposta que a gente tá
fazendo é que a gente, eu e o Bruno, façamos falas bem breves aqui, do que nos motiva estar
neste espaço pra que a gente possa privilegiar o máximo de tempo para escutar quem
acompanhou de perto esta realidade das tragédias que ocorrem na cidade e, mais do que isso,
quem vive a realidade hoje, de estar em áreas precárias, em áreas onde há uma demanda de uma
política de urbanização, de contenção de encostas, áreas que hoje têm risco grave de provocar
novos deslizamentos. Esta audiência, ela surge porque desde o início do nosso mandato estamos
recebendo denúncias de ameaças concretas de deslizamentos, desabamentos, de falta de estrutura
urbana como saneamento, limpeza, energia em diversas favelas, em diversas comunidades da
nossa cidade. E temos aqui representantes de diversos lugares: Morro do Estado, Chácara, Arroz,
Preventório, Largo da Batalha, Atalaia, Bonfim, Caramujo, Jurujuba, Ponta d’Areia, Casarão,
Mama África, Morro do Bumba, Conjunto Zilda Arns (ZA), não sei se tá faltando algum local.
Cafubá, Cubango, Engenhoca, Bonfim (falei aqui eu acho), Beltrão, lá atrás, Boa Vista, Sapê. E
eu queria dizer que isso não é um detalhe. Estão aqui...Oi? Estão aqui representadas as pessoas
que vivem em áreas em que a gente precisa priorizar enquanto poder público com políticas
públicas de habitação, especialmente, entre outros, né, porque direito de morar é também o
direito ao saneamento, transporte perto, não só ter uma casa. A gente tem também inclusive
denúncias bastante graves da condição que até hoje vivem muitos dos atingidos pela tragédia de
2010. Alguns sobreviventes tão presentes aqui e vieram trazer as suas demandas. E mesmo quem
conseguiu casas, depois dessa tragédia, muita gente enfrenta uma situação de risco, de muito
risco, em apartamentos com rachaduras, falhas estruturais. Eu mesma fui com o deputado Flávio
Serafini no conjunto Zilda Arns. A gente olhava o apartamento de cima, via a marca das privadas
de cima no apartamento de baixo. E gente, e mesmo quem jamais, nunca, conseguiu nestes 7
anos - como um senhor ali fora me procurou - aluguel social ou quaisquer políticas públicas no
que se refere à moradia, mesmo depois de perder tudo. A gente tem uma cidade que é famosa
pelo seu IDH mas ainda temos insuficiências no atendimento a essas comunidades aqui
representadas no que se refere ao direito de posse garantido, ao direito à moradia garantido.
Nesse sentido, a gente quer saudar bastante os queridos militantes e sem teto do Movimento dos
Sem Teto que estão, aqui que tanto lutam Brasil afora e também em nossa cidade, pelo direito à
moradia.
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Bom, desde o início a gente soube que essa pauta do direito à moradia seria muito central para o
nosso mandato. Mas a gente cada vez verifica que a realidade é mais dura do que se parece, né.
O exemplo é o caso de uma escada no Morro do Estado que caiu, se eu não me engano há 4
meses, que a gente tem acompanhado, que é o principal acesso dos moradores do morro e da
comunidade, e que até hoje não teve uma solução para aqueles e aquelas moradoras. Assim
como, não é Carol? Da Chácara e Arroz, que aquelas áreas de deslizamento, que eu como
professora, não sou dessa área, eu mesma já pude ver o perigo daquelas casas caírem e uma nova
tragédia se repetir. Então, é muito bom ter todos e todas vocês aqui porque aqui tem que ser cada
vez mais a casa do povo. Temos que tirar esse distanciamento de quem vive a realidade e de
quem tá aqui dentro. O que está aqui dentro tem que estar a serviço de quem vive a realidade
dura da cidade. Por fim - já levantou a plaquinha do meu 1 minuto - a gente optou nessa
audiência. Já conversei aqui com os representantes do poder público, por primeiro priorizar a
escuta de quem veio aqui falar, certo? Das comunidades, dos/das representantes das comunidades
e favelas aqui, pra depois a gente ouvir as respostas do poder público sobre as questões
levantadas. O vereador Atratino soube da audiência hoje e a gente vai ouvir a Dona Lúcia e
depois ele precisa buscar alguém no aeroporto e queria dar um informe sobre as últimas
iniciativas do poder público, porque ele não poderá ficar. Então, a gente vai abrir uma exceção
pra ele, mas a ideia é que a gente escute primeiro o povo, tá bom? Então, vou passar aqui pro
Bruno e a gente inicia aí a escuta de quem veio aqui pra ser ouvido. Muito obrigada a todos e
todas.
Bruno Lessa: Obrigado, vereadora Talíria. Eu vou fazer uma fala breve porque o principal dessa
reunião, dessa audiência pública hoje, não é vocês ouvirem os vereadores, são os vereadores
ouvirem vocês. Esse é o objetivo desse encontro. E eu sou o presidente da Comissão de Meio
Ambiente, a vereadora Talíria é presidenta da Comissão de Direitos Humanos; ela me procurou
no sentido de propor esse encontro, foi uma iniciativa dela. Eu prontamente concordei, porque,
enfim, nós sabemos que há um enfoque ambiental que tem que ser discutido. Mas o que eu
gostaria de dizer pra vocês é que a atual Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade vê a questão de ocupação de áreas que muitas vezes são áreas de proteção não
como uma questão puramente ambiental. Essa é uma questão essencialmente social. Essa é uma
questão essencialmente da assistência que o estado deve dar pra essas famílias. E a assistência
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nesse sentido multidicisplinar. Assistência nesse sentido não só do ponto de vista habitacional.
Não só do ponto de vista do meio ambiente. Mas assistência do ponto de vista social, do ponto de
vista urbano, do ponto de vista da valorização de muitas áreas carentes que nós temos em Niterói
e onde em muitos momentos há um claro projeto do poder público para um Estado ausente.
Nesse sentido, eu até saúdo aqui a presença do Gabriel, representando a Secretaria de
Urbanismo... de Meio Ambiente. Perdão, de Meio Ambiente. Saúdo o vereador colega Atratino,
que foi secretário de habitação durante algum tempo na cidade, o colega Fábio Coutinho, que
também foi secretário de habitação. Saúdo também o vereador Sandro, o deputado Flávio, a
senhora que bem representa aqui os moradores. Mas quero lamentar a ausência de outros
organismos da prefeitura que foram convidados. Foi convidado o prefeito, que esse cá pra nós já
era esperado que não vinha. O Rodrigo não é muito dado à plateias adversas. O secretário de
urbanismo; poderia comparecer a um debate que envolve a secretaria de urbanismo. O presidente
da EMUSA, deveria comparecer. A EMUSA é a empresa responsável pelas obras da cidade, por
exemplo, a questão do Morro do Estado citada pela vereadora Talíria. O secretário municipal de
Defesa Civil poderia ter comparecido, seria de imensa importância. Secretária municipal de
Assistência Social, presidente da CLIN. Enfim, eu digo isso porque eu acho que a nossa primeira
luta aqui, Talíria, é demonstrar que essa não é uma temática de apenas uma área. Nós temos que
discutir isso num conjunto de disciplinas que a prefeitura como um todo deve fazer parte. E por
isso a escuta de todos vocês hoje aqui é muito importante.
[Foi] dito que a data escolhida é um marco na história da cidade porque foi a grande tragédia de
Niterói. E é uma data que deixa muitas cicatrizes, principalmente em vocês, que sofreram, que
perderam pessoas queridas, familiares, amigos, que perderam suas casas, que perderam aquilo
que demoraram uma vida pra construir. Mas é uma data que marca uma página triste na história
dessa cidade pra também todos nós. Em 2010 eu não era vereador, eu não era cidadão. Não era
vereadora a Talíria, não era o Atratino, o Flávio não era deputado, não era vereador o Sandro.
Aquilo marcou, sem dúvida nenhuma, as nossas vidas porque nós como cidadãos, todos nós,
olhávamos pra toda aquela situação com uma perplexidade, com uma revolta, com uma
indignação. E agora o nosso papel como pessoas públicas, figuras públicas, autoridades da
cidade de Niterói, é tentar não apenas discutir as questões emergenciais que são importantes que é o muro que tá com problema, que é a escada que caiu no Morro do Estado -, são vários
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outros problemas que nós temos na cidade. Mas que é planejar o futuro da cidade, é planejar as
soluções a longo prazo. Eu acho que isso é fundamental. E por isso, mais uma vez, ouvir todos
vocês aqui é muito importante, porque a gente sabe que a cidade tem um deficit habitacional
grande...vou concluir. O PLIS, o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que é uma lei de
2008, se eu não me engano, divulgava o índice de 28.000 habitações, 28.000 unidades de deficit
habitacional em Niterói. E a gente precisa, Talíria, e eu acho que essa é nossa produção após a
audiência pública. Ver de lá pra cá o que foi feito, porque foi feito coisa, nós temos que
reconhecer. E o que ainda falta por se fazer, porque ainda falta muita coisa. Nós no primeiro ano
de mandato, 2013, realizamos uma audiência pública, Flávio estava, pra discutir essa mesma
questão. E do ponto de vista de câmara, pouco se avançou. E essa legislatura tem que avançar
mais. Essa é minha responsabilidade, responsabilidade da Talíria, do Atratino, do Sandro e dos
outros 17 vereadores. E esse compromisso nós queremos de público assumir com vocês.
Trabalhar pra ver o que foi feito e diante da perspectiva de cada um aqui, o que se precisa fazer.
Nós estamos à disposição e passamos agora à fase mais importante, que é ouvir o relato de cada
um de vocês. Obrigado.
Talíria: Então eu vou passar aqui pra algumas falas de representantes das comunidades que já
tão aqui inscritos e inscritas. Mas tem aí a Carol, a Marcela - levanta o braço aí. Se precisarem de
alguma coisa, estão aí pra dar um suporte pra gente fazer uma audiência (a Bia!) em que todo
mundo seja ouvido e escutado. Então vou passar a palavra pra Dona Lúcia, que é moradora do
conjunto habitacional Zilda Arns.
Lúcia: Boa noite a todos. Como foi já dito, meu nome é Lúcia. Hoje, síndica do Zilda Arns, mas
posso dizer, me considero como militante, tá? Dos desabrigados da chuva de 2010, das vítimas
da chuva de 2010. Eu posso falar não só do Zilda Arns, mas praticamente pela dor da maior parte
das pessoas que foram vítimas dessas tragédias. E eu trago o problema do Zilda porque foi um
dos empreendimentos, o segundo a ser feito após a chuva. Empreendimento esse que no período
de construção teve interdições, teve demolição, condenação de empreendimentos. Eu sei que foi
uma obra inacabada, uma obra sem estrutura. O solo não foi feito a pavimentação de forma
adequada. Logo após a conferência das cidades, onde nós tivemos levando os problemas do
ZA...eu costumo dizer que nós ficamos num deserto. Onde foi um local de difícil acesso, onde
tem cadeirantes, tem deficientes, não tem condução. Não tem nada. Ficou no meio do nada. Aí
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até num período falaram que poderia andar de bicicleta. Eu falei que nem de bicicleta tem como
porque nós ficamos no alto. Tanto pra ir e vir nós temos que descer e subir. Então, quer dizer, não
seria muito acessível a bicicleta. Onde a empresa ficou de colocar o ônibus pro pessoal. Seria a
linha do 457, passaria à linha 167. E também continua não fazendo o percurso, não vai até os
moradores. Continuamos ilhados, afastados. Aí entram os empreendimentos, a construção que foi
feita. A terraplanagem, segundo a prefeitura, ela admitiu que foi feita de forma inadequada.
Porque o valor liberado pra construção não cobriria a despesa da dívida. Então a prefeitura
assumiu a terraplanagem, como a mesma afirmou depois que foi feito de forma inadequada.
Dentro desses problemas nós estamos agora com rachaduras, infiltrações. É uma obra que não
tem bolso, foi tudo abaixo do gesso. Hoje os tijolos, a maior parte não levou cimento. Teve um
técnico ontem... Devido às chuvas, cada vez que chove as rachaduras aumentam. Então eles tão
falando que tem jeito, segundo a empreiteira que já haviam arrumado pra ir lá. E ele falou que o
dinheiro que ele ia gastar pra fazer manutenções e consertos seria um valor muito alto, seria mais
fácil uma nova construção. Então ele não pegou a obra. Embora ele não admitiu isso, mas ele
teve conversando comigo antes de dar a resposta pra empresa, pra Caixa Econômica, ela não ia
assumir a obra. Então veio agora (incompreensível). E ela está lá agora. E tudo pro empreiteiro,
pro dono da empresa, fala que tem jeito. Tá com rachadura, ele diz que bota um cimentozinho,
tem jeito. Só que o engenheiro que tava lá diz que segundo – renomado - aonde ele constatou que
muitas das coisas estavam feitas de forma inadequada; muitas coisas ele não concorda. Mas o
engenheiro que tá lá, o dono da empresa... tudo que fala que dá um jeitinho. Só que eu tô falando
o seguinte: uma obra com vícios, que desde a construção já teve rachadura, já teve demolição, já
teve condenação, como vai ser dado pra um pessoal que tem baixa renda, onde não tem poder
aquisitivo, muitos nem pra pagar 70 reais de condomínio. Hoje a prefeitura diz que a Caixa
Econômica está amparando.
Mas dentro dos problemas que nós tivemos precisamos entrar os direitos humanos para que
pudesse acionar para que pudéssemos ser assistidos. Até então nós ficamos no meio do nada.
Então, dentro desses problemas todos, como hoje os governantes, aqueles que são responsáveis
de governar e administrar a cidade, onde foi convocado simplesmente pra uma palestra, pra uma
reunião, pra dar satisfação ao povo, dentro daquilo para o qual foram eleitos, não compareceram.
Então eu quero saber a quem realmente nós vamos procurar pra solucionar nossos problemas e
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quem vai resolver. Agora eu digo uma coisa, aquele ZA, onde estão maquiando, tapando
rachadura, onde tapa de um lado e rasga do outro, como é que vai ser daqui a alguns anos,
quando todo mundo sair, diante de que as pessoas não tem poder aquisitivo pra custear uma obra
tão cara. Então, dentro do problema do ZA estão todas as comunidades. Simplesmente eles se
reelegem olhando pro povo e o povo acreditando que realmente vai ter alguém que tenha
sensibilidade, pelo menos que tenha caráter e tenha coração pra respeitar o povo. Mas nós somos
tratados simplesmente como um lixo. Podemos dizer que realmente pra eles nós não temos valor.
Mas nós temos uma coisa que falta muito naqueles que sentam numa cadeira e esquecem que na
hora que ele foi lá, ele subiu nas comunidades, foram lá pra fazer campanha política, pra buscar
seu voto, pra dizer que vai ser a sua voz. Então tá faltando simplesmente neles caráter. E eu
garanto que aquele povo que tá lá são pessoas que saem muitas das vezes 4h da manhã pra ir
trabalhar pra ganhar 1 salário mínimo. E deram uma casa dizendo que deu justamente pra você
não ter como reivindicar juridicamente, porque uma vez dado, você não pode cobrar. Só que é
um preço muito alto, que tá custando vidas. E eu quero saber se dentro daquilo que acontecer se
ele vai se responsabilizar. Ainda que pra ele nós não somos nada, mas acho que nós devemos
pelo menos um pouco de respeito. Porque se ele senta numa cadeira, ele subiu o morro e foi na
comunidade pra poder angariar votos. Então ele tem a obrigação de nos respeitar como ser
humano como cidadão. E mais ainda, caráter. Tá faltando dignidade, tá faltando respeito, tá
faltando dentro do órgão público.
Talíria: Muito obrigada, Nininha...Dona Lúcia, troquei, Nininha tá lá. (conversas paralelas)...E
moradia é ter transporte perto também, né? Questão que vamos anotar aqui também pra cobrar,
sem dúvida.
(vozes ao fundo, incompreensíveis)
Bruno Lessa: A senhora pode só falar nesse microfone, porque a gente grava a audiência, pra
depois fazer a ata e relatar todas as críticas pra gente ter direitinho, saber tudo o que a senhora tá
falando. Obrigada.
Fabiana: Boa noite, meu nome é Fabiana, moradora do Bumba. Ganhei meu apartamento no
ZA, tinha meu trabalho, deixei minha filha em casa com 10 anos pra trabalhar. Meu apartamento
pegou fogo, fui recorrer à prefeitura, a prefeitura falou que...botaram a gente no colégio né, umas
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40 pessoas. Falaram que iam resolver o problema, não resolveram o problema até hoje. Tive que
pintar meu apartamento, terminei meu apartamento eu mesma pintando. A caixa falou que não
poderia ajudar com tinta, não poderia ajudar com nada. Ficaram de dar um cheque pra ajuda de
custo. Mesmo assim também não deram o cheque, me virei com minha filha, me virei com
moradia. Entendeu? Não fizeram nada por mim, como se falasse, por exemplo, “ah, eu não
sabia”. Sabia, porque eu recorri a todo mundo na prefeitura. Rodrigo Neves sabe até o meu
nome, todo mundo sabe meu nome, porque eu já recorri. E mesmo assim não fizeram nada. Tive
que pagar do meu bolso, tive que parar em médico porque eu tava sem condições psicológicas
pra trabalhar. Fiquei 10 dias afastada do meu trabalho e simplesmente fui mandada embora do
serviço. Mesmo assim não fizeram nada. Brigada, boa noite.
Talíria: Brigada, Fabiana. Eu vou passar aqui agora pro vereador Atratino, secretário de
habitação. Como eu falei no início, quebrando um pouco nosso protocolo de escuta. E aí a Bia,
reforçando que tá ali também, pra novas pessoas que queiram também falar além das que já estão
aqui, que tem uma listinha já grande. É isso, vamos nos escutar é muito. A primeira audiência
que teve aqui eu derrubei a água. Já ia derrubar de novo.
Atratino: Boa noite a todos. Boa noite à vereadora Talíria. Queria parabenizar ela, e em nome
dela, abraçar todos que estão aqui. Agradecer também à quebra de protocolo. Eu tô recém
chegado nessa casa. Eu assumi o mandato de vereador essa semana. Soube dessa audiência já
com a agenda atropelada, mas não poderia deixar de estar aqui pra dar uma palavra porque passei
pela Secretaria de Habitação. Um histórico rápido. Quando nós assumimos a Secretaria de
Habitação, esse empreendimento já devia estar entre 70 e 75% concluído. Ele é oriundo do
governo Jorge Roberto. A entrega foi feita nesse governo. A nossa agonia na secretaria,
convivendo com os problemas e testemunha dos problemas que lá existem, é que a secretaria de
habitação, ela tem somente e somente tem, a função de acompanhamento das famílias. A
execução, contratação, medição, pagamento, é tudo por Caixa Econômica. E numa iniciativa do
dep. Flávio Serafini, nós tentamos intervir pra poder sanar as questões emergenciais. Fomos
surpreendidos, na sequência, que a Caixa Econômica se manifestou que numa eventual
intervenção, ficaria isenta da responsabilidade civil a empresa que tocou toda a obra. Então isso
não poderia acontecer. A empresa num dado momento abandonou a obra. E realmente isso aí
Talíria é uma coisa que eu quero com você trabalhar e dar um sossego pra essas famílias. E nesse
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conjunto das pessoas atingidas pelo Bumba, eu vou deixar um pequeno resumo com minha nobre
vereadora. Tem 3 empreendimentos no Caramujo que estão pra ser entregues. Ontem, houve
sorteio do parque Abaré, que são 240 unidades. Esse foi sorteado ontem. Tem dois outros que já
foram entregues: de 140 unidades, o parque Açu e o parque Araxá, de 230 unidades. Com isso
daí, a nossa certeza de que todas as famílias atingidas pelo Bumba estão atendidas nessas
unidades. Tem outras aqui que na sequência serão entregues, todas essas, à exceção do ZA 1 e 2,
elas são oriundas desse governo, começo, meio e fim.
E no convívio que tivemos, nos problemas que ainda persistem, nós temos que realmente nos
unir e buscar soluções de engenharia, porque tem que ter, e a Caixa tem que nos auxiliar nisso.
Realmente é agoniante a posição e eu imagino, do Fábio Coutinho, quem me sucedeu na
secretaria de habitação. Você vê o acompanhamento de obra, você não tem corpo técnico, você
não tem o direito de intervir em obra, em medições. E você vê um problema que lá está e não
poder solucionar pra não causar um problema maior com a falta de responsabilidade civil que
você exclui da pessoa. Queria dizer a você, Talíria, que nós precisamos fazer isso mais vezes
aqui, nesse encontro, olho no olho, nossa casa, na casa do povo como você falou. É importante
pra nós, é importante pra buscar solução, seja em que campo for. Muito obrigada a todos, e muito
obrigado a você vereadora por nos permitir dar essa palavra aqui como nossos colegas. Obrigada.
Talíria: Obrigada, vereador. Vou passar agora a palavra pro Francisco, do Bumba. Aqui tá do
Bumba. Vou escrever que talvez esteja ainda lá inscrito... Não?! (sons ao fundo
incompreensíveis). Pega o microfone, fala no microfone. Queria só reforçar...como é seu nome?
Antes do Rogério falar, é que a Bia tá aqui pegando as inscrições pra pessoas que queiram por
ventura falar. Pois não, Rogério.
Rogério: Boa noite, boa noite pra todos. Eu queria só saber se habitação não pode intervir, quem
pode intervir pelos moradores? Quem pode chegar e recorrer pelos moradores. Porque nós
andamos igual um camelo. Tem pessoas lá com deficiência física, pessoas que não conseguem
nem subir aquela rampa mais, aquele condomínio. Pessoas idosas. Tem pessoas idosas morando
no 5º andar do prédio. Pessoas idosas morando no 3º que não conseguem, tá com as perna ruim.
E quem pode intervir por nós lá? Ninguém, né? A gente vai pra prefeitura, vai pra habitação.
Ligo pra habitação o dia todo, não consigo falar com ninguém. Não tem mais telefone a
habitação. E a gente tá querendo saber como é que vai ser a nossa vida lá, como é que os
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(incompreensível) vão passar lá. Rachadura no prédio, os problemas ocorrem cada dia. A água
também, às vezes falta mas tá sendo solucionado. Mas a gente queria saber quem pode intervir
por nós lá, fazer esse pedido por nós. Muito obrigado.
Talíria: Gente, eu vou prosseguir porque vão surgir novas questões, vereador Atratino, que ele
tava querendo responder. Mas acho que é muito importante que se somem as questões. Tem
muita gente aqui representada. Vamos escutar, que aí a gente vai anotar. Tem representantes de
algumas secretariais, infelizmente não têm de todas. Tem uma série de secretarias que têm que
cobrar mesmo. Estamos aqui pra isso. E aí, ao final, a gente aguarda a resposta do poder público,
tá bom? A Nininha, então, do Morro do Estado. O Francisco do Bumba não tá aí. Enquanto a
Nininha fala, eu queria conjuntamente com o Bruno...O Rogério trata de uma coisa importante. É
Lamentável não ter outras secretarias aqui presentes, porque é uma demanda que transcende uma
secretaria única, então queria juntamente com vocês...a gente notificou uma série de órgãos da
prefeitura responsáveis.
Bruno Lessa: Oficialmente, e por edital.
Talíria: Então é lamentável, realmente. Vamos lá, Nininha.
Nininha: Deixa eu me acalmar...Gente, boa noite, desculpa, mas eu estou muito nervosa. Eu já
chorei muito, muito hoje, porque o que eu tô passando eu acho que ninguém merece. Ser humano
nenhum. Porque a escada que caiu, caiu no meu quintal, no quintal da minha casa. A escada no
Morro do Estado. Eu tô passando uma dificuldade que...gente, eu perdi 10kg de janeiro pra cá,
entendeu? Então, quando chove, a lama, cocô, esgoto, invade minha casa. Eu tenho crianças
dentro de casa, podem pegar até uma doença. Eu peço socorro. Eu tô pedindo socorro, socorro!
Porque eu não estou aguentando mais viver assim dessa maneira. Eu nunca passei por isso. Eu tô
vivendo isso há um ano. Porque primeiro caiu a parte de trás do meu quintal também no morro,
entendeu? Eles foram lá, só limparam o quintal. Me deram um papel falando que iam fazer uma
parede de contenção onde caiu a primeira vez. Não fizeram nada. Eu tenho na minha casa os
papeis todinhos, que eu vivia vindo aqui, entendeu? Eles dando entrada nas coisas e eles me
prometeram que iam fazer a parede e não fizeram. Agora em janeiro me cai a escada também no
meu quintal. Até quando eu vou viver assim? Será que eu mereço isso? Eu não mereço isso,
gente. Nós não merecemos passar por isso. Nós não merecemos, porque na hora que precisa, eles
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estão lá, entendeu, procurando a gente. A hora que a gente precisa a gente não tem ajuda. Eu não
tô aguentando viver mais isso. Eu tô emagrecendo, eu não durmo. Porque quando o tempo muda,
tem uma nuvenzinha, eu já fico preocupada, eu não durmo, fico acordada a noite toda, a noite
toda, vigiando o tempo pra água não invadir dentro da minha casa, porque a gente tem que estar
varrendo a área pra não invadir dentro de casa, poxa. Eu acho que ninguém merece viver isso.
Eles só sabem prometer, prometer, prometer, mas não fazem nada. Eu sou hipertensa, eu passo
mal, eu tomo remédio de pressão. Eu só vivo passando mal por causa disso porque eu não
durmo. Eu quero saber o que que vocês vão fazer pela gente. Eu não vou perder uma casa que eu
tenho há mais de 40 anos. A gente faz uma casa com maior sacrifício, paga imposto, pra ter que
perder, ter que sair de dentro da nossa casa. Porque eles só sabem falar que a gente tem que sair
da casa. A Defesa Civil vai lá e fala “ah, vocês tem que sair, a casa tá interditada.” Não é assim.
A gente vai fazer o quê? Igual a moça falou...A gente vai pra onde, pra uma escola, pra um
abrigo? A família toda, com criança com tudo? Depois de ter a nossa vida? Depois da gente
trabalhar vai ter que largar tudo pra viver a vida que eles querem, porque eles querem nossa vida
assim. E se eles quisessem que a gente vivesse muito bem eles não deixavam a gente passar por
isso. Mais de um ano pra fazer a parede de contenção no meu quintal. Infelizmente eu tô
passando por isso, gente. Desculpa, entendeu, mas eu tô muito emocionada porque eu não tô
suportando mais o que eu tô vivendo. Obrigada.
Talíria: Nininha, muito obrigada pela sua fala. Toda a nossa solidariedade e luta pra que isso seja
um instrumento pra enfrentar isso aí que você tá vivendo, Nininha, e cobrar do poder público.
Chamar a Carol, representando a Chácara e o Arroz...e lembrar, pessoal, eu acho que tá passando
aí uma listinha de contatos pra que a gente possa divulgar as novas reuniões, os novos encontros,
e as coisas das comissões, tá bom?
Caroline: Olá, boa noite, meu nome é Caroline. Eu sou representante do morro da Chácara e do
Arroz. É que hoje as pessoas costumam dizer que é Complexo Morro do Estado, e eu tô uma
briga muito grande. Que eu tenho problemas com a Ampla, com a Águas de Niterói. Eu vivo
numa comunidade, principalmente o Morro do Arroz. Nós não temos saneamento. Nossos canos
todos arrebentaram. As barreiras todas estão caindo, pessoas vão morrer. É o português claro. Eu
não vim aqui pra falar bonito, sabe. Então, eu não tenho ajuda. Não tenho ajuda da prefeitura.
Rodrigo Neves, muito legal, ele subiu o morro, foi lá em cima e até agora não mandou um saco
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de cimento pra ajudar minha comunidade. Talíria, eu pedi que ela fosse lá, te agradeço muito.
Flavio Serafini também foi lá, nós fizemos um relatório. Pedimos socorro. Nós não temos
iluminação. Há 8 anos o Morro do Arroz não tem luz. Como que funciona isso? Essa
comunidade é em frente ao poder público. É no centro de Niterói. Aí você pede um pedaço de
cano pra fazer uma emenda, a Águas de Niterói diz que não tem. Cadê a resposta? Você manda
um ofício, você manda requerimento, tá tudo ali documentado. O dia que acontecer uma
tragédia, “ah eu não sabia”. Sabia sim. A culpa é sim do prefeito, a culpa é sim do poder público
que não ajuda a comunidade. Nós precisamos de ajuda, nós não estamos aqui. Eu pago meus
impostos, como todo mundo aqui...então acho que não é justo. O que está sendo feito com esse
dinheiro? Porque não está sendo nos dada satisfação, porque não é possível você ter que andar na
lama, ter que andar no esgoto e você não ter uma resposta. Então eu tô aqui hoje representando a
minha comunidade, agradecendo a palavra. Obrigada, gente.
Talíria: Obrigada, Carol. Chamar agora Dona Sônia, da comunidade do Lazareto em Jurujuba.
Sônia: Boa noite a todos, sou Sônia, sou presidente de uma Associação de Mulheres dos Povos
D’água, que lutamos em prol dos pescadores e maricultores. O lema nosso, de Jururuba, na
baixada maravilha...restaurante, os pontos turísticos que são os fortes. Agora, quando começa a
subir o morro, a coisa pega. Nós somos abandonados, tá? Não é só minha comunidade, toda a
comunidade aqui é abandonada pelo poder público. Eu tenho um problema sério na minha
comunidade. São 4 pontos. O primeiro é um problema sério com a casca de mariscos, que está
assoreando a Baía de Guanabara. Então, o pessoal aqui do Meio Ambiente já foram lá, já viram,
reviram, mas até agora, né Gabriel, preciso de uma resposta. Então esse problema com
assoreamento, que que tá acontecendo? Tá indo baía adentro. E tem moradores que estão fazendo
casas dentro da Baía de Guanabara. Onde tá o poder público? Isso não pode. Então o problema
com a casca de marisco é grande, tá assoreando, tá contaminando, tá denegrindo, é agressão ao
meio ambiente e o visual. Então isso aí eu queria, é um ponto negativo que eu tenho dentro da
minha comunidade. Segundo ponto negativo é a falta de saneamento básico. Gente, em pleno
século XXI nós estamos sem saneamento básico. Aí a Águas de Niterói vai e diz “está tudo com
rede de esgoto”. Claro, nós colocamos a rede de esgoto, nós colocamos, e o problema todo é que
essa rede de esgoto vai pra Baía de Guanabara. E o que acontece na Baía de Guanabara? Nós
temos vida marinha, nós temos plantações de mariscos. E o que o marisco faz? Ele é um sugador
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de tudo que a gente põe ali dentro. Então, o que é que acontece? Sem resposta. A associação de
moradores, não posso falar nada, a única coisa que eu posso falar é isso, gente, nós estamos
precisando de ajuda e de ação. Não adianta o poder público falar “nós vamos fazer”, nós
queremos ações. Tanto o Morro do Bumba quanto qualquer comunidade, porque as comunidades
estão jogadas às traças. E outra: crescimento desordenado dentro das comunidades. Falta o quê?
O que o poder público tá fazendo dentro das comunidades que não tá vendo que tem um
puxadinho do lado, pra cima, e nas ruas, que estão fechando as vielas. Nós não temos condição
de pagar um carro, de passar uma maca pra socorrer alguém que passa mal. Então eu quero uma
resposta do poder público que sobe o morro pra pedir voto. Agora pra ver as desgraças que tão
acontecendo, eles são uns santinhos. Nós é que não prestamos, ninguém paga água, ninguém
paga luz. Então que quero dizer pra vocês, que vocês não tão só não, Morro do Bumba. Nós
todos, as comunidades, estão jogadas às traças. Talíria, por favor, seja nossa porta voz. Serafini,
seja nosso porta voz. Nós precisamos de pessoas igual a vocês, porque nós lutamos, nós
queremos luta! Muito obrigada tá, gente, desculpa, mas eu sou assim.
Talíria: Brigada, Sônia. Algumas dificuldades de gente do Preventório, da ocupação Mama
África, do Casarão da Praia vermelha por conta mesmo de dificuldade de chegar até aqui. Porque
o povo sabe o quanto é difícil se deslocar. Preço de passagem, dificuldade de vir. Então não tão
presentes por isso. Mas é importante registrar inclusive que por conta de dificuldade de políticas
públicas essas pessoas não tão aqui. Fabíola, do Largo da Batalha.
Fabíola: Boa noite, meu nome é Fabíola, como já foi dito. Eu moro no Sapê, Largo da Batalha.
Primeiro, eu queria começar falando que é muito difícil estar num espaço desse, tá falando aqui
porque na sua grande maioria as pessoas esperam que sejam homens, homens brancos, que
estudaram sobre esse assunto que estejam falando sobre isso. Só que estudaram sobre o assunto
mas não vivem a nossa realidade. Não sabem o que é morar na comunidade, o que é ter esgoto a
céu aberto, o que é ficar há mais de meia hora no ponto esperando o ônibus. Não sabem o que é
acordar de madrugada e não ter transporte, ter que levar o filho nas costas até o posto de saúde.
Queria parabenizar as pessoas que vieram na audiência, essa quantidade de povo, de pessoas que
vivem a cidade, fazem a cidade. Estar aqui discutindo sobre política pública, tá falando sobre
cidade, sobre urbanismo, sobre moradia. Deixa eu ver minha cola aqui gente, rapidinho. Eu moro
no Largo, como eu já disse. A dificuldade de transporte ali é imensa. A data de hoje comemora 7

103

anos da tragédia do Bumba. Tem 7 anos e ainda tem pessoas, dentro de 7 anos, que não
receberam a sua moradia. Mas o que é dito por aí é que todas as pessoas foram contempladas.
Todas as pessoas do desastre foram contempladas. Só mentira. Tem gente que sofreu na tragédia
do Bumba e não recebeu sua moradia, não tem o seu teto sobre a sua cabeça. Não tem a moradia
sobre a sua cabeça. Tá vivendo de aluguel social, que é um tapa buraco, não resolve nada. Tem
uma galera que agora pode receber a moradia, vai entrar num pacote junto com um monte de
outros e vão pagar pela casa. Elas perderam a moradia delas. A casa delas desceu e aí vai pagar
por isso? Sendo que quem sofre uma tragédia publica não precisa pagar? Eu fui contemplada em
poder ver o João Candido, que é um conjunto habitacional modelo e também vi o Zilda Arns.
Não vi nas condições que tá hoje, mas quando eu visitei o ZA ele tinha sido entregue. E eu sei
que dá pra fazer moradia de qualidade e moradia digna com o dinheiro que vocês gastaram lá no
ZA. Com a quantidade de dinheiro que vocês gastaram lá, vocês poderiam sim fazer moradias
melhores, de melhor qualidade. Porque é pegar o povo e enfiar o povo tudo de dentro de um
buraco e dizer “se vira”. Não é assim. Não é tratar o povo como se o povo não fosse nada. É
administrar o dinheiro bem e fazer bem pra quem põe vocês nessa cadeira, né? Que vocês são
representantes do povo. Trabalham para o povo. Não o povo trabalha pra vocês. Não é dessa
forma que funciona. Obrigada, boa noite.
Talíria: Muito obrigada, Fabíola. E lembrando que foi conhecida como tragédia do Bumba mas
foram mais de 23 pontos da cidade que tiveram essa tragédia espalhada por tantas vidas. Rejane,
do Bonfim.
Rejane: Boa noite. Primeiramente eu não entendi por que o prefeito não tá aqui. Quem colocou
ele lá tá aqui e ele só Deus sabe. O secretário de habitação também deve à gente. Nós não somos
lixo, nós somos gente. Nós estamos há 7 anos sem casa, um aluguel social defasado. Eu quero
saber quem que tá aqui que paga 400 reais de aluguel. Ninguém paga! Temos que fazer milagre
com 400 reais. E quem tá sentado, que deve fazer alguma coisa por nós, cruza os braços. Eu só
tenho que dizer uma coisa: Chega! Basta! O povo tá aqui lutando pela casa e pela moradia. É um
dever do governo dar o que a gente merece. A gente pede respeito porque já fazem 7 anos e nada
muda. O povo também, me desculpa, tem que acordar. Tem que saber quem é que bota sentado
ali pra depois não ficar sofrendo. Porque reclamar depois é fácil. Eu quero ver na urna mostrar
que eles estão errados. Boa noite.
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Talíria: Brigada, Rejane. Chamar o Fábio, da Engenhoca.
(Vozes ao fundo incompreensíveis)
Talíria: Tá bom, tá bom. Então chamar o Fábio, o outro Fábio agora, da ocupação Frei Tito, da
Ponta D’areia. Tá aí? Não? Eu vou passando então pro próximo, qualquer coisa eu volto, pode
ser? João, da Engenhoca. Não, gente? Tá...Marcos José, do Beltrão.
Marcos José: Boa noite a todos presentes aqui. Que a paz de Deus esteja com vocês. Bom, a
primeira pessoa que tinha que tá aqui, as duas pessoas principais não tão. Então não sei quem vai
resolver o nosso problema. Um é o prefeito, que foi eleito pela maioria. A maioria votou nele,
acreditou nele, acreditou nas promessas dele, entendeu? Eu fui um. O cara não tá aqui pra dar
uma satisfação pra gente. E o segundo é o rapaz da moradia aí, da urbanização, né isso? Do
urbanismo isso...do urbanismo não, da moradia. Uma coisa que ele sabe fazer é carnaval no largo
da batalha. Botou as bandinhas lá, liberar o carnaval. Isso aí ele faz que é uma maravilha, porque
o resto das coisas você não vê ele fazendo. Segundo, há 7 anos atrás numa madrugada eu acordei
com o desabamento lá da comunidade lá. Morreram dez vizinhos meus de porta, de você falar
todo dia com eles “oi, tudo bem, meu vizinho” e tal. Você vá a casa do cara passar na porta da
sua casa, e destruírem assim lá embaixo e você não poder salvar ninguém, não poder ajudar
ninguém. Tive tempo só de salvar minha família, entendeu. E há 7 anos nós estamos sendo
enrolados. Até hoje não ganhei meu apartamento, não fui sorteado. Foi o primeiro lugar que caiu,
na hora apareceu Globo, apareceu reportagem, apareceu todo mundo lá pra filmar, uma desgraça
tremenda. Então o que acontece...desde então não fizeram nada pra gente lá em Santa Rosa, lá na
Beltrão. Foram fazer uma obra lá de esgoto, mal e porcamente, porque não abrangeu todas as
casas. O esgoto estava todo mal feito lá, uma parte tem, outra parte não tem. Pessoas que
recebem o aluguel social e que não recebem voltaram a morar no mesmo local onde pode
acontecer a tragédia. As casas todas penduradas. Uns tão alugando até a casa e o local tá lá,
nunca fez nada. Não foi feita uma obra de contenção, não foi feito nada. Um monte de esgoto
entupido. A mesma coisa água, a agua não chega pra todo mundo lá em cima. Uma luta danada.
Os moradores tiveram que comprar bomba, fazer as ligações deles pra poder chegar água até a
casa deles...E é isso, nós fomos enrolados há 7 anos já, ninguém fala nada e infelizmente acho
que falta um pouco de amor pelo próximo, eles olharem com mais carinho pra gente, porque nós
que elegemos eles, eles estão aí e quem pode resolver nosso problema não tá aqui. Não sei nem
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se isso aqui vai adiantar, entendeu? Porque eles que tinham que dar resposta pra gente, pra ver o
que vai ser feito. Só isso, muito obrigado.
Talíria: Brigada, Marcos. Chamar a Tatiana, da Cachoeira. Vem cá, vem cá, é importante ocupar
esse espaço, Tatiana, e falar. Esse espaço é seu.
Tatiana: Boa noite, eu vim aqui pra pedir ajuda. Que tem 7 anos que aconteceu a tragédia lá na
cachoeira. Que não foi só na cachoeira, não foi no Bumba, foi em Niterói inteira. A minha rua é
uma avenida de 4 pistas. Nesse dia mal passava um pé. Eu saí de lá pela manhã, passei o dia
inteiro no posto de saúde, esperando alguém pra me ajudar. Dormi na casa das pessoas.
Incomodei as pessoas, porque eu já tinha o meu filho, que não época era bem agitado. Ele é
especial. E desde então eu moro de aluguel. Não recebo aluguel nenhum social, nem sei o nome
que se dá. Já gastei mais de 40 mil, fiz as contas, de aluguel, minha casa ela tem escritura. Eu
pagava luz, eu pagava água. Literalmente eu pagava impostos. Disseram que eu teria direito a
uma demolição. Que eu já tenho três laudos de demolição, de interdição. Disseram que eu teria
direito a uma casa. Ser indenizada pela casa. Como teve gente lá que eu acredito que foi
indenizada. Eu vim atrás de ajuda. Porque na verdade é minha mãe, só que minha mãe hoje em
dia ela tá debilitada mentalmente, com depressão e automaticamente ela que me ajudava em
tudo, que era minha força, não é mais. Ela que deveria tá aqui, porque eu sou herdeira dela. Mas
automaticamente tá me atingindo. Eu não aguento mais, eu sou responsável pela família inteira.
Eu tô precisando de ajuda, só vim pedir ajuda, seja qual for. Boa noite.
Talíria: E lembrando, Tatiana, que governo não ajuda, é responsabilidade das pessoas que tão
aqui de cumprir com essas demandas que estão sendo levantadas. Não é favor, muito menos
favor nosso fazer uma audiência publica, é obrigação de poder público resolver os problemas do
povo, porque é pra isso que existe o poder público. Chamar o Fábio da ocupação Frei Tito,
parece que o Fábio chegou, é isso? Não, não chegou. Então tá. Tião Cidadão. E lembrar que tão
sendo muitas pessoas que a gente não tem os contatos. Então é muito importante que a gente não
perca os encaminhamentos que a gente tiver aqui, que a gente dê consequência mesmo, sejam
quais forem – já vou deixar você falar, Tião – então não esquecer de assinar a lista de presença,
pra gente não se perder. É muito rico esse espaço que a gente tá construindo aqui, a gente tem
que continuar com essa mobilização, essa pressão, então é importante todo mundo assinar a lista
de presença. Tião.
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Tião: Senhores, boa noite. Eu sou Tião Cidadão. Não sou institucionalizado como cidadão, gozo
prerrogativa pra defender interesse coletivo. Portanto, eu defendo a cidade. Tião é de onde? Eu
não tenho que ser de onde, eu sou da cidade. Sou credenciado pelo Ministério da Justiça,
Ministério da Integração e Defesa Civil Nacional, pra estar justamente aqui nesse espaço
defendendo os interesses coletivos do meu segmento, que são vocês. Mas antes, porque nós
vamos tá discutindo aqui a questão da habitabilidade, que é a questão da moradia; nós vamos tá
discutindo aqui a gestão de risco, que é a defesa civil, porque eu sou capacitado pela defesa civil,
gestão de risco, gerenciamento de desastre, enfim. Eu estou aqui justamente, eu represento todo
esses segmentos que tá aqui. Eu moro no Sapê mas conheço toda a cidade. Eu venho estudando a
cidade há mais de 17 anos. Inclusive eu participei na conferência de 2003, onde foi implantado o
COMPUR. A Regina está aqui, a UFF, justamente com outros companheiros da Geociências. Nós
colocamos dentro da conferência das cidades que havia necessidade de se criar um conselho
dentro dessa cidade pra se discutir a questão urbanística. E daí surgiu o COMPUR, assim como
surgiu o CONLESTE. Agora é importante ficar claro que quem discute gestão de risco é a Defesa
Civil. E elas não está presente aqui. Eu estive com a assessora da vereadora, cobrei da vereadora
a presença do poder público aqui e a assessora me mostrou uma listagem. Porque eu estive na
defesa civil, cobrei, “não, eles não mandaram pra mim a lista, porque eu só vou onde eu sou
convidado”. Eu concordo, eu também só vou onde sou convidado, só vou onde me convidam. Aí
conclusão: voltei no gabinete, a assessora me mostrou a listagem dos convidados. Eu vi, estava lá
a Defesa Civil. O convite do coronel Walace, agora a Defesa Civil não está aqui. Como que eu
vou discutir gestão de risco? (Tá, brigada. Escreve de novo então, quando terminar, se for
possível). Então, como que eu vou discutir gestão de risco e gerenciamento de desastre se a
Defesa Civil não tá aqui? Quem vai me responder quais são as áreas de risco que estão
mapeadas? Quais são os investimentos que estão sendo feitos, em que áreas?
Eu estive como o Ministério das Cidades e ele fez um investimento lá na Grota do Surucucu em
2010. Então, o que ele falou pra mim é o seguinte. Nós estamos investindo na cidade. Vários
recursos estão chegando na cidade. Basta vocês entrarem no site da transparência que vocês vão
ver que está lá. Agora a câmara é tão culpada, não são todos os vereadores, mas a maior parte dos
vereadores são omissos. São omissos porque essa casa legislativa é pra fiscalizar o executivo, e
não pra ser parceiro do executivo. Então é pra legislar e fiscalizar o executivo, o que não
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acontece. Aí o que acontece? Tá, eu vou concluir. Nós temos uma casa legislativa omissa, porque
eles são aliados do prefeito. Não vota projeto de interesse da população. Então é uma demagogia
sentar aqui e dizer “eu vou fazer”, não vai fazer nada. Não existe comprometimento político.
Tem que haver esse comprometimento político. E a vereadora...hoje estive lá visitando e eles
disseram pra mim “eu não vou lá porque eu não vou encher linguiça do PSOL”. Quer dizer, não
é assim que se faz política. Nós vamos ter que repensar isso aí. E depois que eu puder falar, eu
vou falar. Eu tenho demandas, eu não tô na audiência pra. Eu não gosto de discutir no varejo.
Políticas públicas não se discute no varejo, se discute dentro dos conselhos. Então é isso aí.
Talíria: Brigada, Tião. Vou chamar a Suiane, do Casarão. É isso mesmo né? Suiane, né? Falei
certinho.
Suiane: Boa noite, eu respondo por 17 famílias do casarão. A gente está há 2 anos lutando...a
defesa civil chegou lá, embargou o casarão com 7 crianças dentro, deficientes. Só que eles não
deram uma posição pra gente, mandou a gente procurar os órgãos que a gente achasse melhor. A
gente deu entrada no Minha Casa Minha Vida, procuramos o prefeito por várias vezes pra poder
conversar e não tivemos respostas. Procuramos o NEPHU também, foram lá tiraram foto. O teto
está caindo, tem casa desabando, tem criança, tem cadeirante. A gente quer uma resposta. Uma
resposta clara. Porque não dá pra ficar com criança. A casa da minha vizinha tá caindo por cima
da minha casa e da minha mãe. E aí, como é que a gente fica com criança, deficiente, pessoas
que não tem como correr, pra onde correr. A gente quer uma resposta. Procurarmos aluguel
social, disseram que em Niterói não tem mais aluguel social. E a gente fica como? Eu quero uma
resposta, porque tem criança, não é só eu que tô precisando, são várias famílias que tão
precisando. Eu quero saber como a gente vai ficar. Não entra mais, e daí? Estamos aí. Eu tenho 4
filhas, não trabalho. Como é que eu fico? Tô lá, vou esperar a casa da vizinha cair em cima da
minha casa porque eu não tenho resposta? Não posso. Tô botando a vida dos meus filhos em
risco e vários outros moradores que tão lá. Procuramos o prefeito várias vezes. Não responde,
não liga pra avisar se vai marcar ou se não vai e a gente tá à mercê, do povo, do governo, que tá
aí, nem resposta pra gente dá. Tá tratando a gente como se fosse um bicho e a gente não é bicho.
Todo mundo aqui paga imposto. Eu pago imposto caríssimo, que não vale nem a pena pagar
tanto assim. E a gente tá aí, qual a resposta que vocês tem pra gente? Quero saber. Brigada, boa
noite.
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Talíria: Suiane, lembrando que pra essa audiência, a gente também havia convocado a Secretaria
de Assistência e Direitos Humanos, porque entendemos que não adianta interditar a sua casa e
não dar uma resposta para as pessoas, mas infelizmente não tá aqui presente. Então vou chamar a
Marta, do Teixeira de Freitas. Tem mais algumas, mas já estamos caminhando pro fim.
Marta: Boa noite, meu nome é Marta. Há 7 anos, hoje tá fazendo 7 anos que houve uma chuva
em Niterói. Há 7 anos que nós estamos nessa luta por uma moradia digna. Eu queria saber desse
órgão público, que entregaram as moradias do pessoal do Zilda. Eu fui sorteada pro Zilda,
derrubaram dois blocos lá. Eu entrei pra fila, tô na fila de espera. Fui sorteada pro Bento Pestana,
tô esperando até hoje. Pago aluguel, eu só queria saber duas coisas. Se eu vou ter que esperar,
não só eu, mas como um povo que veio comigo que também foram sorteados pro Bento Pestana.
Se a gente vai ter que esperar mais 7 anos pra recebermos o nosso apartamento. E queria só
lembrar uma coisa a vocês. Todo ano o aluguel aumenta. Todo ano quem aluga a casa pra gente
aumenta o aluguel. Aumenta-se o aluguel, aumenta-se imposto, aumenta-se luz, aumenta-se
condomínio, aumenta-se cesta básica, aumenta-se tudo. Só o aluguel social que não aumenta.
São 7 anos recebendo um mísero aluguel social. Nesses 7 anos, nessa luta de 7 anos, eu enfartei,
eu vi coisas acontecerem com vizinhos, amigos, companheiros de luta. Chorei, sorri, me alegrei e
tô aqui hoje porque eu queria só duas respostas. Se eu e o meu povo vamos ter que esperar mais
7 anos por uma moradia que é direito nosso, que nós conseguimos com muito suor, com muita
luta; e se eu vou ter que passar mais 7 anos me virando nos trinta com 400 reais, pra pagar um
aluguel de 600, 700 reais, que eu tenho que tirar do meu salário. Uma pessoa doente, porque eu
sou doente, tem que tirar do meu salário pra pagar aluguel, pagar luz, pagar gás. E o órgão
público nada faz. É muito fácil a gente ver o órgão público nos melhores restaurantes, gastando
rios e rios de dinheiro com vinhos caros mas esquece que os desabrigados, o povo que elegeu
vocês a estarem sentados onde estão, está jogado, abandonado às traças, como o povo do ZA.
Como o povo que ainda tá esperando ir pro Bento Pestana, que agora a gente tá sabendo que
quem foi sorteado vai entrar em outro sorteio. Eu vou ter que esperar mais 7 anos? Ou a gente
vai ter que esperar mais vidas morrerem pra poder receber os seus apartamentos? Ou vim ter,
pelo menos, 10 reais de aumento no aluguel social. E só isso que eu queria saber. Eu queria sair
daqui hoje com uma resposta certa.
Talíria: Brigada, Marta. Chamar a Célia, do Cafubá. Tá vindo lá, depois é a Ana Santos, do
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Imbuí.
Célia: Boa noite pra todos. Boa noite. Eu moro no Cafubá. Eu recebia o aluguel social, fiz todo o
recadastramento. Pago aluguel, agora no momento não estou, porque eu fui cortada do meu
aluguel social, moro na casa da minha filha. Então assim, eu fiz todo o recadastramento e eu não
consigo receber o aluguel social até hoje. Até hoje não tem previsão de casa. Lá no Cafubá só
sabe fazer asfalto. Cada ano eles muda lá o asfalto sem necessidade. Mas as nossas casas mesmo
até hoje não tivemos resposta e o meu aluguel social, não sei por que, eu fiz todo o meu
recadastramento direitinho, mas fui cortada, até hoje não recebo. E nós queremos uma resposta
das casas porque tem muita gente lá que mora de favor, que não recebe mais o aluguel social.
Tem as minhas duas amigas ali que mora lá, até hoje não recebeu casas. Então nós queremos uma
resposta, tá? Obrigada.
Talíria: Brigada, Célia. A Ana Santos, do Imbuí, depois a Isabel, do Zilda Arns.
Ana Santos: Bem, gente, boa noite pra todos. Eu não sou boa na fala mas eu vou tentar me fazer
entender. Eu sou da despejada aldeia Imbuí, aldeia essa que foi reconhecida pelo prefeito como
família tradicional. Fomos despejados pelo exército e sem direito a nada, nem indenização, ajuda
de custo, nada. O prefeito nos prometeu ajudar. Estamos esperando até hoje porque ele fica nesse
lenga lenga, enrolando e não ajuda. E tem um detalhe. Eu fui despejada duas vezes. Eu fui
despejada pelo exército e eu fui despejada pela prefeitura, porque a prefeitura, muitos como eu,
não tinham pra onde ir, como eu ainda não tenho. Tô tendo problemas com comprovante de
residência. E vivo assim, oh, com mochila, escolhendo cada casa que eu vou dormir cada dia. Ou
seja, o prefeito, ele nos colocou num casarão lá na Riodade. O deputado teve presente. E de uma
hora pra outra ele foi lá e nos despejou, sem nos dar nenhuma opção. Chegando lá eu tinha
encontrado o lugar horrível, todo sujo, tava fazendo um trabalho bonito. Tem aqui oh, a foto pra
vocês verem. Comecei a plantar. Plantei bonitinho e a prefeitura permitiu fazerem isso aqui oh.
Isso aqui. Eu fiz isso aqui, fizeram isso aqui. Ou seja: tem morador que virou mendigo porque
precisava, pescava. O Eládio, ele tá como mendigo. Não tá morando em lugar nenhum. Outras
pessoas tão com orçamento fechado porque não tá conseguindo pagar o aluguel. E a gente
resposta; a gente quer resposta porque prometeram ajudar, entendeu? A pessoa tem que ter uma
casa. Todo cidadão tem direito a uma residência. E alguns moradores de lá estão morando de
favor. Eu sou uma dessas. E gostaria que vocês nos representassem nessa caminhada aí, porque
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tá muito difícil, tá? Brigada pra todos.
Talíria: Força aí nessa luta, Ana. A Isabel, do Zilda Arns, depois a Célia, também do Zilda Arns.
Isabel: Boa noite pra todos. Agradeço por essa reunião, mais uma vez estamos aqui nessa luta,
porque não é a primeira vez. Então a gente tá batendo aqui na mesma tecla, porque o prefeito não
mostra a cara. Ele não mostra a cara. Porque ele deveria estar aqui, entendeu? Porque muitas
vezes, quando chegou morar lá no terceiro BI, eu tenho minha colega ali, a Luciana, ela recorreu
sobre isso, falando que o lugar lá era perigoso, era brejo. Era um rio e ali a minha colega
também, que não tinha, Gabriele, ficou dois meses sem ganhar o aluguel social. Foi na justiça,
também não ganhou. Ela lutou, lutou. Enganaram ela. Então, a gente tá nessa luta porque eu
tenho 3 filhos especial. O Natanael, o Maxuel e o Fabrício. Eu também sou hipertensa. Tenho
tireóide e eu tenho problema. Tomo diazepan porque eu passei mal indo morar lá, entendeu?
Comecei com esses problemas todos morando nesse lugar. Lá é Minha Casa, Minha Vida. Não é
Minha Casa, Minha Vida, é minha casa, minha vida, meu lixo. É uma pouca vergonha, entendeu?
Eu tô no último andar com 3 filhos especiais. Tem pessoas deficientes, tem pessoa especial. Eu
sou especial, os meus filhos são especial. É uma falta de caráter, é uma falta de respeito, de
dignidade com o povo. Eu não tinha esses problemas todos. Eu comecei a passar mal desde que
eu comecei a morar lá. E infelizmente, eu queria uma casa, um apartamento digno. Digno,
entendeu? Mas infelizmente não foi o que aconteceu. O meu sonho é sair de lá. Quero sair de lá.
Porque lá não tem jeito, não tem solução. Inclusive foram os caras lá da obra enfeitar um
apartamento que não tem jeito. Eu moro no último andar, consertaram a laje, fez uma porcaria
que piorou meu quarto. Eu mostro a ação todinha, que eu tenho gravado, que eu gravei. Que eles
consertaram lá, mas consertaram que nem a cara deles. Porque o problema voltou, ficou pior do
que estava. Tem que ver como que está minha parede, tá quase caindo no meu quarto. É uma
pouca vergonha. Ele tinha que tá aqui, mostrar a cara. Porque na hora que ele foi lá dar chavinha,
a chave, falando que é presente, não era presente não! É direito da gente! Porque eu quero que
tire todo mundo de lá. A gente de lá, entendeu? Porque isso não é moradia. Lá é um lixo, uma
pouca vergonha! Eu quero sair de lá! É o nosso direito, direitos de todo mundo. E agradeço a
todos, boa noite.
Talíria: Brigada, Isabel. Tamos juntos aí nessa luta, tá? Célia, do Zilda Arns, depois Francisco
Renato, do Morro do Estado. Não? Célia? É porque então devia estar duas Célias aqui...Então o
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Francisco Renato, depois o Rogério. Só um instantinho, desculpa, Francisco. Dona Célia tá ali,
desculpa. Ô Bia, é porque aí não fica na gravação, porque a câmera tá aqui. Mas não tem
problema, só estou avisando.
Célia: Maria Célia Pereira Menezes. Me perturbaram, me perturbaram para que eu saísse de um
lugar seguro. Morávamos em aluguel, sim. Mas com a sequela da paralisia que eu tenho, por
mais que eles davam os 400, a gente sempre inteirava mais, por causa de que? Porque eu não
posso morar em um lugar de subida. Eu não posso morar em um lugar de escadaria, que não tem
onde eu me apoiar. Eu não posso morar em um lugar onde estou morando, com aquela rampa
muito alta. Então eu tive uma reunião com eles, com mesa redonda. Eu falei, eu pagando o
aluguel, eu procurei o melhor lugar pra mim. Procurei um lugar de rua, ponto de ônibus perto.
Atravessava a rua, pegava o ônibus pra ir pro centro de Niterói. Descia, duas ou três vezes que
precisava. Porque a sequela da paralisia não me impedia de sair, de trabalhar, de fazer as minhas
coisas. Mas no momento que eles ligaram pra mim dizendo que eu tinha sido sorteada, eu seria
naquele período que caiu os apartamentos, eu agradeci a Deus. Porque Deus mostrou antes. Eu
sou evangélica e quando eu recebi a carta, eu coloquei na oração. Eu falei, “Senhor, tu é que sabe
de todas as coisas. O que tu tiver alguma coisa em oculto, tu mostra”. E por isso muita gente
morreu naquele período, aqueles prédios que foram desabado lá. Porque Deus permitiu que
viesse à tona e eu fiquei “Senhor, você já pensou se eu e muita gente estivesse lá?”. Tinha
morrido soterrado. Então, agora eu fui pra lá. Eles perturbando. Eu acertei tudo. Porque você
mora casa alugada, você paga IPTU, paga água, paga luz, tudo direitinho. E eles em cima de
mim, eu falei “não, eu tenho que acertar minhas coisas primeiro”. E nisso eu fui pra lá. Quando
falaram que era Morro do Castro, eu logo falei assim: “puxa, mas eu não me inscrevi pra morro,
eu me inscrevi pro lado do Fonseca, e eu me inscrevi pra casa, me inscrevi pra rua e também que
eu iria pagar”. E agora vir pra cá. “Não, vai ter ponto de ônibus, vai ter isso, vai ter aquilo”. E
com isso eu fui parar naquele lugar. Quando completou um ano, comecei sentindo a minha
rótula. Eu sou aposentada por causa da rótula. E nisso eu estou aqui com o retrato que mostra a
sequência do ato que aconteceu comigo há pouco tempo. Olha aqui, eu caí lá. Eu caí lá, olha.
Fiquei em casa sem poder fazer as coisas. Eu caí lá e levei o caso pra assistente social que foi
falar com o pessoal da prefeitura e da Caixa. Fizeram pouco caso. Então eu vou dizer uma coisa
pra vocês. Danos morais físicos. Porque eu tô em risco de ir pra uma cadeira de rodas. E eu não
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vou pra uma cadeira de roda. Eu não vou. Isso é o que eu falo porque Rodrigo Neves teve dentro
da minha casa, olhou a rachadura. Quando ele entrou lá era um buraco, agora tem mais dois.
Estou mapeando por fora e eu disse na Justiça. Ninguém vai entrar na minha casa sem o laudo da
defesa civil. Todo mundo tá fugindo de mim pra não dar o laudo. Então eu passo pra vocês que
isso tem que ser falado. Rodrigo Neves falou pra mim que iria me botar no Morro do Céu. Eu
falei “Morro do Céu eu não vou, porque Morro do Céu é subida”. Pestana? Eu falei, “ali tá bom,
mas próximo do ponto de ônibus”. E aí falou pra mim que ia me dar 800 reais de ajuda pra eu
morar num lugar enquanto o Pestana não saía. E aí eles estão enrolando. Eu tenho marcada
entrevista com eles e até agora nada. E eu agradeço a oportunidade. Quero que ele saiba que eu
estive aqui na reunião. E que vejam a consequência do lugar que eu fui morar com esse joelho
desse jeito.
Talíria: Brigada, dona Maria Célia. É o Francisco. Tá acabando, pessoal. Só tem mais duas
falas...Desculpa, Francisco. Aí depois a gente tem a fala do deputado Flávio Serafini, do MTST,
dos técnicos que vão apresentar aqui, da prefeitura e a gente encerra, tá? Com encaminhamentos
daqui. Desculpa, Francisco.
Francisco Renato: Alô, boa noite pra todos vocês. Meu nome é Francisco Renato Novaes. Eu
sou liderança comunitária do Morro do Estado, aqui do centro de Niterói, tá? A partir do
agradecimento eu peço que passa a contar minha fala. Estou agradecendo aqui de público o
nosso companheiro Bruno Lessa, o nosso companheiro Fábio Coutinho, o nosso companheiro
Flávio Serafini, nossa companheira Talíria. Uma das vereadoras mais votadas de Niterói, por
quê? Porque tem compromisso com o social. O nosso prefeito Rodrigo Neves hoje não está
presente aqui nesse momento e até mesmo os 22 vereadores dessa câmara que estão sendo
esquecidos. Porque muitos deles estão dentro do seu gabinete agora tomando whisky, tomando
seu cafezinho, ou até mesmo dentro do seu bom carro, aproveitando das nossas orlas que têm em
Niterói. Em contrapartida, meus jovens, eu quero dizer pra vocês, que aquele senhor que tá ali de
cabecinha branca, isso não é velhice não, é experiência de vida. Porque nós lideranças
comunitárias, quando chegamos aqui nesse palanque, quando chegamos lá na rua, a gente já está
pagando o preço. Porque a liderança comunitária trabalha de graça, leva projeto pra comunidade.
Em contrapartida, não serve pra nada. Só serve pra eleger o prefeito, que é sociólogo, economista
e um tubarão martelo. Que descobriu que cada sardinha equivale a três ovas em ômega 3. Isso é
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uma aula de gastronomia. Ele não quer saber mais de salmão, só de sardinha. Estamos passando
uma consequência muito grande no RJ, que está o nosso companheiro aqui, o Flávio Serafini,
que estava na luta com a CEDAE, que é o petróleo negro da nação. Uma garrafa de água mineral
de um litro equivale a mais que um litro de combustível, um litro de gasolina. Então o que eu
quero dizer pra vocês, minha gente? As comunidades estão passando por dias difíceis, estão
passando por dia mais, porque o nosso prefeito da cidade, ele ao invés de ser prefeito, ele deveria
ser padeiro pra vender sonhos pra essas pessoas que estão aqui, sofrendo. Pessoas que estão
dentro dessa arca aqui, que muitas vezes chegam em casa, o filho não tomou café da manhã. A
escola, a creche, faz uma creche lá pra uma população como o Morro do Estado, com 30 mil
moradores, pra 12 crianças. Então vamos ver essa questão, a questão fundiária. Vamos começar a
detalhar a questão do Plano Diretor pra cidade, porque ele nos prometeu a revitalização do centro
da cidade, bem como as comunidades que cercam Niterói. O nosso dinheiro, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Social, o BNDES, só estão financiando grandes empresários. Em
contrapartida a comunidade está esquecida.
Infelizmente, nosso tempo aqui é curto. Não dá pra colocar todas as demandas, mas a nossa
necessidade é muito grande. O que eu quero dizer também, é que os direitos humanos não é só
para as pessoas direitas não, porque haja vista que tá lá no Tribunal de Contas do RJ. O nosso
governador Sérgio Cabral, pegou empréstimo, pegou nosso dinheiro emprestado, e o que
acontece? Ele pegou o nosso dinheiro emprestado. Se juntar aquele Complexo de Bangu
penitenciário, se juntar aquele complexo ali que tem 30 presídios ali dentro. Juntando aqueles
presos todos que estão ali, não tem o que ele tirou da nação, o que o Eduardo Cunha, 15 anos de
cadeia. Então, pra mim foi uma vitória quando a mulher do Cabral saiu fora daquela cadeia, sabe
por quê? Abriu um precedente pra preto, negro e desempregado que estão passando aquelas
consequências, da mesma forma com o filho aqui, na sarjeta, que muitos aqui não tem casa e
muitas vezes depende de muita gente pra poder...com13 milhões de desempregados. É
vergonhoso isso. Eu subo nessa tribuna indignado com tanta coisa que tá acontecendo, e muitas
comunidades se vendendo, com cargo comissionado, chegam naquela prefeitura. É o que mais
tem, é “caixazinho” com altos salários, ganhando altos salários e a comunidade esquecida. E
muitos apodrecendo na comunidade. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. E eu sei que eu
sou perseguido, mas eu trabalho pelo social, não tenho comprometimento com ninguém.
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Talíria: Brigada, Francisco, vou passar pro Rogério e depois pro Deputado Estadual Flávio
Serafini. Tem algumas inscrições que eu não tô entendendo aqui e que a Paula vai resolver ali, tá
bom? Que eu não tava escutando aqui de cima. Rogério.
Rogério: Boa noite mais uma vez. Eu só queria falar que eu moro no conjunto Zilda Arns. E eu
moro em cima da dona Célia. E o mesmo problema da casa dela, é o meu problema. A minha
também tá toda rachado, dá pra ver do lado de fora. Aí nós fomos na Defesa Civil e a Defesa
Civil falou assim, “só damos o laudo da estrutura do prédio”. Só do lado de fora. E por dentro,
como é que a gente vai fazer? Aí ela tem lutado muito pra poder ir lá pedir que a Defesa Civil dê
um laudo de dentro de casa porque eles tiraram foto e tudo e falaram que iam dar o laudo pra
gente. E até agora ninguém recebeu esse laudo. Aí, muito, ela tá certa, a opinião dela tá certa de
não deixar fazer obra na casa dela. Eu vou permitir fazer na minha mas eu vou tirar fotos antes e
depois. Pra eu poder ter o respaldo depois. É, também da Fabiana...quatro apartamentos pegaram
fogo e a Defesa Civil custou a liberar, não libera pra fazer obra. Como é que ela vai ficar
morando numa casa que a pessoa cedeu pra ela e ela tá morando e a pessoa tá em cima pedindo?
É o caso de resolver isso urgente, daqueles 4 proprietários daqueles apartamentos que pegou
fogo, é o caso urgente. Não é o caso de esperar. Eles dizem “não espera, não, a Caixa vai
liberar”. E a Caixa nunca libera. Então é o caso de urgência. O ônibus é um caso de urgência. Já
falei, vocês já viram como é que tá a Dona Célia e mais outras pessoas que tão lá. Tem pessoas
cadeirantes, que tem que sair empurrando a cadeira aquela rampa todinha pra subir aquele
condomínio ZA. É muito dificultoso. Até eu mesmo que estou jovem ainda, a perna já dói. Então
como é que uma pessoa idosa vai começar a subir? Maria José, várias outras pessoas. Eu queria
pedir a vocês que lutassem em prol desse direito, direito dos ônibus lá, pra chegar lá. Ou então
um transporte, algum transporte pra locomover as pessoas lá. E também visse esses 4
apartamentos que tão lá, que pegou fogo, que é urgência, isso é urgência. A gente ainda tá dentro
da nossa casa, mas eles já não tão dentro da casa deles. Tá queimado, tá lá, tudo lá do jeito que tá
lá. Eu agradeço, obrigada.
Talíria: Rogério, brigada. Pessoal, a gente sabe que tá tarde mas é importante a gente dar conta
de todo mundo que pediu pra falar. É mais do que a gente previu porque dificilmente a gente tem
esse espaço pra escutar. Então a gente queria que todo mundo fizesse um esforcinho de ficar até
o final. Tá terminando, tem mais duas falas aqui, aí depois falas da mesa, da Regina e do Elson.
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E a gente segue, tá bom? A Núbia e depois a Regina, pra gente encerrar esse primeiro bloco. Essa
primeira etapa, na verdade.
Núbia: Boa noite, eu me chamo Núbia, como foi falado. Eu gostei muito de uma moça que veio
aqui, ela logo perguntou cadê o Rodrigo. Porque eu fiquei como muitas outras pessoas aqui,
ficamos num abrigo. Eu fiquei primeiro num colégio, onde eu tive meu filho que ficou doente. E
a filha da Lúcia, se eu não me engano acho que é Luciana, que ficou de enfermeira pra gente na
época. Ela nos ajudou muito lá, levou a gente no posto. Arrumou condições, não é, pra que esteja
tratando das nossas crianças que ficaram doentes na época. De vir doar água, de vir doar tudo. E
cadê o Rodrigo? Nós perguntamos. Foi a pergunta que não quer calar. Então nos colocou lá no
abrigo, onde ele apareceu, disse que ia fazer e acontecer. Nos colocou lá no Zilda, onde que nós
estamos morando agora, onde cada dia os nossos prédios se racham mais. A minha amiga que tá
ali do meu lado ela mora no 5º andar do bloco 3. Onde ela põe a sua cabeça pra dormir, ela
escuta seu teto estalando. Porque em cima da cabeça dela tem uma caixa d’água de 20 mil litros.
São duas caixas d’água que tem, de 20 mil litros. Então são 40 mil litros na cabeça. E como é
que nós podemos ficar assim? Nós sobrevivemos à tragédia de 2010. E estamos arriscando de
novo nossas vidas morando nesses apartamentos onde tá rachando. Nós só queremos solução
pros nossos problemas. Porque teve outras reuniões. Nós queremos solução, nós queremos ver o
que vai dar com tudo isso. Reunir todo o povo, falar o que fala e no final das contas não
acontecer nada. Porque o Rodrigo tinha que tá aqui pra ouvir e nos dar explicação do que está
acontecendo. Isso eu gostaria de dizer. Porque até antes mesmo do outro prefeito sair, o Jorge
Roberto Silveira, o Rodrigo já tinha posto a cara dele pra dizer que se ele fosse candidato, que
ele ia fazer isso, fazer aquilo. Se eu não me engano até no colégio ele esteve, quando nós
estávamos no Conselheiro Josino. Ele esteve lá dizendo que ia nos ajudar. E agora nós estamos
aqui querendo a ajuda dele, nós precisamos da ajuda dele. E isso que eu queria dizer, passar isso.
Porque nós temos crianças, temos idosos. E se acontecer alguma coisa, vamos correr pra onde?
Vamos voltar pro colégio, como já foi falado aqui? Ou será que vai ter solução pros nossos
problemas? Eu agradeço e boa noite.
Talíria Boa noite, Núbia. Brigada. Passar pra Regina, da Travessa Iara, e depois pro dep.
Estadual Flávio Serafini. E depois Vitor, do MTST.
Regina: Boa noite a todos. Meu nome é Regina. Mora na Travessa Iara. Lá na minha
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comunidade tem associação de moradores, tá? Só que lá caiu muitas casas e antes de ter o
desabamento no Bumba, o desabamento primeiro foi na Iara. Nós num primeiro dia, nós
dormirmos embaixo da padaria. Quem passou na hora, eu vou dizer pra vocês, foi até Márcio
Panisset, que parou e perguntou o que tava acontecendo. Então, eu queria saber o
porquê...Porque o da minha mãe saiu no jornal. Tudo no jornal. Eu tive que pedir uma carona pra
poder levar minha mãe no Viradouro pra poder pegar esse dinheiro de 450 reais. Que a minha
casa é interditada. E até hoje não recebi. Nada. Acabou. Porque minha mãe colocou na Justiça e
não recebeu nada. Vou lá, eles dizem que é pra eu esperar. Acabou a minha mãe falecendo e
tivemos que ficar no Doutor Memória. Depois do Doutor Memória, fomos ali pro quartel. Do
quartel, quem tinha dinheiro alugava casa. Quem não tinha voltava pra casa. Como não tem só
eu, tem vários. Todo mundo pagando aluguel. Tá todo mundo ali atrás. Nós somos todos da
Travessa Iara. E a Travessa Iara tem comunidade. Quer dizer, o que fizeram com a gente? Foram
lá colocar uma água dizendo que a água ia ser 40 reais. A água tá vindo 200 e pouco que
ninguém tem dinheiro pra pagar. Todo mundo voltou pra suas casas e no meu quintal onde que
eu moro, não é só eu, são várias. Por que todo mundo recebe, só o da minha mãe que não saiu, se
o nome dela tá no jornal? A única coisa que veio errado foi o nome da minha mãe é Conceição de
Miranda. Veio, vamos supor, Conceição de Maria e o CPF certo. E não pagaram a minha mãe, e
tá na Justiça até hoje. Eu queria saber o que eu vou fazer? Se vai ficar por isso mesmo. Qual o
motivo, alguém me passar pra algum vereador que possa resolver esse problema. Porque Rodrigo
Neves foi o primeiro a ajudar a descer a minha mãe junto com o bombeiro. Ele tava lá. Só que
perto da minha casa morreu uma mãe com três filhos. Foram 5 dias pra tirar as crianças debaixo
da terra. Então isso é muito triste, não só pra mim mas pra todos. Porque pro mesmo lugar,
quando a gente morre a gente não escolhe. O buraco é igual pra todos. Então é só isso que eu
tenho pra dizer pra vocês e espero que vocês consigam falar com a presidente da associação, que
tome também uma solução, porque assim não pode ficar. Se um recebe, todos têm que receber.
Concordam comigo? Porque o nome tá no jornal, se eu não tivesse o nome, tudo bem, mas...
Talíria: Brigada, Núbia (sic). Vou passar aqui pro dep. Estadual Flávio Serafini, que é presidente
aqui da Comissão de Direitos Humanos. Só lembrando que foram convocados o Sr. Rodrigo
Neves, nosso prefeito; Renato Barandier, que é o secretário municipal de Urbanismo e
Mobilidade; Reinaldo Barros, presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e
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Saneamento, que é a EMUSA; Sr. Walace Medeiros, que é o subsecretário municipal de Defesa
Civil; Srª Verônica Lima, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos;
Antônio Carlos Lourosa de Souza Júnior, da CLIN, diretor presidente da CLIN; Sr. Nelson
Gomes, diretor da Águas de Niterói; além do secretário de Habitação e do Meio Ambiente, que
está aqui representado. Então, a gente queria mais uma vez lamentar, porque o poder executivo,
que é quem executa isso tudo que a gente tá falando aqui, tinha que está aqui ouvindo as
demandas de quem tá aqui, trazendo justamente tantos elementos. Por favor, Flávio.
Flávio Serafini: Boa noite a todos e todas. Meu nome é Flávio Serafini, eu sou professor,
atualmente sou deputado estadual pelo PSOL. Muitos aqui eu já conheço há 7 anos. Desde abril
de 2010, quando a gente começou a ajudar uma luta pra que a gente conseguisse garantir
moradia digna nessa cidade marcada pela tragédia. Alguns de vocês devem lembrar daquela
passeata que a gente fez aqui no centro de Niterói. Naquele abril que a prefeitura não dava
resposta, o prefeito estava sumido e a gente fez uma das maiores passeatas da história dessa
cidade pra reivindicar moradia. Devem lembrar do jornal que a gente fez cobrando a situação; de
uma audiência pública que a gente fez aqui há 7 anos, apresentou um plano de mais de 10
propostas. Infelizmente a prefeitura de Niterói, tem desde aquela época, se escondido atrás, seja
do governo do estado, seja do governo federal e não colocou ainda a questão da moradia como
prioridade em Niterói, mesmo essa cidade tendo sido marcada por uma das maiores tragédias
ambientais que afetaram muitíssimo a situação da habitação.
Primeiro foi o aluguel social, que era pago pelo governo do estado. Depois, as poucas casas que
foram construídas e encaminhadas pela Caixa Econômica. Mesmo assim com muita luta, com
muita dificuldade, com muita mobilização. A prefeitura foi responsável por ceder os terrenos,
como é no caso do Minha Casa Minha Vida. A gente abriu, fez uma representação ao Ministério
Público, depois que eu assumi o mandato como deputado estadual. Estamos acompanhando a
situação de vocês. Estivemos lá antes de vocês irem morar no ZA. Fizemos um relatório
apontando problemas na construção e dúvidas. Professor Elson tá aqui, nos ajudou. A prefeitura e
a Caixa Econômica ignoraram. O prefeito chegou a dizer que tinha um presente de Natal pra dar
pra vocês que era a casa lá do ZA. A gente abriu, fez uma representação no Ministério Público,
que deu origem a uma Ação Civil Pública, que mostra que a Caixa e a prefeitura são
corresponsáveis. Porque a prefeitura foi responsável pela preparação prévia do terreno. Então a
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gente hoje cobra da Caixa o projeto da preparação do terreno, a caixa diz que é responsabilidade
da prefeitura. Tá na Justiça isso. Infelizmente tivemos que ajudar a encaminhar muitos pra
Defensoria Pública, porque muitos não querem mais fica lá e estão buscando através da Justiça
uma das possiblidades de sair. Há 4 anos atrás nós realizamos outra audiência aqui nessa casa,
com o vereador Henrique Vieira, com o vereador Renatinho. Marcamos 3 anos da tragédia e
cobrando mais ações da prefeitura.
Infelizmente aqui em Niterói tem dinheiro pra tudo mas não tem dinheiro pra moradia. No ano
passado, no início do ano, a gente fez uma mobilização, fomos lá na Conferência das Cidades
cobrar que a prefeitura cumprisse o que tava combinado, que pra colocar as pessoas pra morarem
lá, no morro do Castro, tinha que ter ônibus, tinha que ter creche. A prefeitura prometeu que ia
botar o 167 na porta da comunidade, disse que já tinha saído publicado no Diário Oficial.
Fizeram um puxadinho pro ônibus lá em cima mas até hoje o ônibus não vai no condomínio. E as
pessoas têm que subir e descer a ladeira pra conseguir pegar o ônibus. Uma concessão, que basta
a prefeitura cobrar que a empresa de ônibus é obrigada a fazer. Mas a relação com as empresas
de ônibus fala mais alto do que a relação com a população. Isso é um absurdo e hoje a gente vê
aqui pessoas que estão numa situação pior ainda do que foram pro Zilda Arns. Algumas que
foram pro 3º BI, que foram pro 4º GCAM. Quanta luta a gente travou lá pra ter condições dignas
de moradia pra quem tava naquela situação. E que hoje não recebem nem aluguel social e nem
receberam uma casa pra morar ainda. Pessoas que não foram nem pro 3º BI, nem pro 4º GCAM e
nunca foram incluídas na lista do aluguel social.
A gente tem que aproveitar esse encontro aqui de hoje pra recolocar na pauta da prefeitura, que
hoje praticamente aqui não tá representada. Infelizmente, quando passar a voz pra prefeitura ele
vai falar que não pode responder porque a área dele é tal e o que pode dizer é isso. Nós temos
que cobrar. Teremos a volta do programa do aluguel social pra que aquelas pessoas que hoje
ainda não tem uma casa pra morar estejam provisoriamente recebendo aluguel social. Tem lei
municipal que cria o aluguel social. A prefeitura que nunca quis implementar e se escondeu atrás
do governo do estado e atrás do governo federal. Temos que cobrar que se faça de fato um
projeto de habitação nessa cidade que seja descentralizado. Esse modelo do ZA é uma modelo
fracassado. Tem ZA 1 e ZA 2, que é pra disfarçar que eles fazem um conjuntão botando todo
mundo no mesmo lugar e que toda legislação brasileira que prevê habitação popular sugere que
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não seja feito dessa forma. Porque tem muito menos infraestrutura. Temos que cobrar que seja
feito esse plano. Assim como a gente tem cobrado a escadaria do Morro do Estado, assim como a
gente tem cobrado em cada lugar dessa cidade onde há risco de morte das pessoas, que haja uma
intervenção imediata. A gente precisa cobrar do prefeito, um ano depois da eleição, mas que ele
permanece em campanha permanente, que ele saia do palanque, pare de fazer obras, pare de
tomar atitudes como se continuasse candidato um ano depois da eleição e olhe pra população,
invista em habitação. Porque a população de Niterói tem direito de viver com dignidade.
Talíria: Muito obrigada, Flávio. Vou passar pro Vitor, que é do Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto e depois pros professores Elson e Regina, que vão trazer elementos técnicos, políticos
dessas questões que a gente trata aqui.
Vitor: Alô! Se quiser eu falo na garganta também. Boa noite, boa noite Talíria. Parabenizar por
fazer essa audiência pública hoje, dia 6 de abril de 2017. Eu sou o Vitor, sou da coordenação do
MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu não vou saudar os representantes da
prefeitura não, não porque eu não respeite o Fábio, não respeite o companheiro, mas é porque de
fato mandar um ex-secretário e um subsecretário é uma falta de respeito com a gente. Porque a
culpa não é de vocês. A culpa, o prefeito vai dizer que não é dele, o governador vai dizer que não
é dele, a Caixa vai dizer que não é dela. A culpa é de quem? A culpa é de Deus, só pode ser. Na
verdade não, na verdade a culpa é do governo do estado. Paulo Eduardo Gomes sabe muito bem.
Tá sempre junto das lutas.
E a gente vem aqui fazer a seguinte mensagem. Nós que estamos lutando em 12 estados do
Brasil por moradia, nós que estamos fazendo ocupação de terra, fizemos uma ocupação chamada
“6 de abril de 2010”, lá no Largo da Batalha. Botamos mais de 500 famílias, no coração da
burguesia de Niterói, no caminho onde todo mundo ia pra região oceânica. Ficaram falando mal
da gente, dizendo que gente tipo o Gilmar que tá aqui lutando pela sua moradia e tem que viver
de camelô, dizendo que era gente perigosa. Que a cidade de Niterói achava que gente como nós
era gente perigosa. Que as comunidades de Niterói que ficam fazendo ataque racista, ataque
fascista, como tão fazendo agora contra a Talíria, fizeram ataque contra nós. O que a gente tava
dizendo na verdade é “direito à moradia é algo que todos nós temos”. Tá previsto não só na
Constituição. Tá previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. E lá diz que se não tiver
moradia nós podemos nos rebelar contra o governo que não faz. O que a gente tem pra dizer é: 7
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anos depois, passou muita coisa. Nós, graças a Deus, à nossa luta e ao nosso suor, conseguimos
uma desapropriação de um terreno e nós vamos construir as nossas casas. Casa de qualidade,
casas boas e casas dignas que nós vamos construir ali no Sapê por causa da nossa luta e do nosso
suor. O que a gente tem pra dizer pra vocês é: ficar esperando do governo vai ser difícil. Se
alguém quiser fazer uma luta, nós estamos de portas abertas. Isso porque...não é uma ameaça pra
prefeitura, não é uma ameaça pro governo do estado. Ocupar terra, fazer luta por moradia, travar
rodovia, ocupar a prefeitura, ocupar a Caixa Econômica Federal é a nossa necessidade pra ter
casa. A partir de agora, pessoal, vocês passaram 7 anos esperando. Vieram aqui e fizeram todas
as perguntas. O Bruno e a Talíria vão mandar todos os ofícios, não vão ser respondidos! Nas
próximas semanas, nos próximos meses, pode ter certeza, vai ter ocupação de terra em Niterói,
porque a gente não aceita! Nós não somos só alguns condomínios, só alguns números. Nós temos
famílias, temos suor, nós temos sangue e nós vamos conquistar nossa casa. Sim ou sim!
Talíria: Brigada, Vitor. Vou passar agora para o professor Elson do Nascimento, que é
especialista em Recursos Hídricos da UFF, cordenou o Plano de Prevenção de Risco, que já tinha
sido entregue à prefeitura lá nas últimas gestões, desde 2008. Antes, enquanto o professor vai ao
microfone, eu queria ler - infelizmente não temos representantes da prefeitura pra responder mas pra deixar registrado e se somar ao nosso encaminhamento, a pergunta do David Sousa, do
Zilda Arns. Ele pergunta sobre 3 aspectos. Responsabilidades da Secretaria de Habitação: se o
secretário fez acordo com a prefeitura, a Caixa Econômica, não seria ela a responsável em cobrar
à Caixa os problemas da obra? A segunda pergunta, com relação à estrutura e à qualidade da
obra: onde se encontra a planilha de edificação com os custos dos materiais utilizados e
qualidade de cada parte (elétrica, hidráulica, esgoto, estrutura). Vai saber...E a terceira, qual é o
tempo de garantia das unidades? Onde se tem acesso ao acordo com a Caixa? Então, serão
incluídas aqui às nossas denúncias e cobranças ao poder executivo, tá bom, David? Professor,
por favor.
Elson: Ok, obrigado. Boa noite à todos. Naturalmente vou falar muito rápido, a gente tem o
tempo delimitado. Mas a professora Regina, que me convidou pra coordenar o Plano de Redução
de Riscos aqui de Niterói, que nós concluímos em 2009. E ela pediu pra mim, “ah Elson, leva o
mapa de riscos de Niterói”. E eu falei, olha, o mapa tá desatualizado. Mas quando eu cheguei
aqui, que eu vi a apresentação das comunidades, cada nome de comunidade, eu já tava aqui

121

raciocinando. São vários pontos de risco alto e muito alto. Em cada uma das comunidades
citadas aqui.
Na realidade a gente tem uma situação em Niterói, que não é muito diferente da do Rio de
Janeiro, que é ocupação em áreas, moradia em áreas que realmente são muito precárias, com
condições de declividade alta, que só falta chover. É a intensidade de chuva que decide se vai
haver escorregamento ou não. Então, esse trabalho nós desenvolvíamos durante dois anos e ele
ficou conhecido internacionalmente em uma semana. Foi quando houve o deslizamento do
Bumba. Então, na realidade, a gente tinha pedido dos representantes políticos que estão aqui,
especial o deputado Serafini. A gente tem ido à comunidades, ao ZA. Mas sempre a gente vai
como técnico, faz observações, mas isso não resolve. Tanto o deslizamento de encostas, como a
parte de inundação, tem que ter projetos e muito recurso. Muito dinheiro aplicado
adequadamente. Nós orçamos pra Niterói, em 2009, 19 milhões pra contenção de encostas. Logo
depois do deslizamento do Bumba, a gente ouviu representantes do governo federal dizendo que
estaria sendo liberado 250 milhões pro Rio de Janeiro, especialmente Niterói e Rio de Janeiro.
Então, o que eu quero dizer efetivamente é que esse trabalho técnico, ele tem que ser
permanente. Ele tem que ser intenso. E tem que ser acompanhado dos recursos, tá?
Pelo que eu vi aqui de manhã, ainda há pouco, que o quero dizer, eu dei 4 horas de aula hoje e
gostaria muito que meus alunos estivessem aqui pelo menos durante 10 minutos. Pra ouvir
depoimentos, declarações e reivindicações mais do que justas, que a gente observa aqui e que
não se aprende no banco da escola, tá? Os vereadores, os politicos que estão aqui têm um grande
desafio pela frente, a gente sabe disso, as demandas são muito grandes. Mas o principal desafio,
o primeiro, já venceram. Que é fazer aqui essa reunião, estarem aqui. Eu só gostaria de citar o
exemplo do RJ, a cidade do RJ, que tem uma topografia idêntica, semelhante a de Niterói, e que,
em 1966, criou um órgão técnico da prefeitura: a Geo Rio. Em 1966. E esse órgão orienta e
assessora tecnicamente pra chegada dos recursos, pra buscar esses recursos na esfera federal e na
esfera estadual, mas também na aplicação desses recursos. Na época do desastre do Bumba
falou-se aqui em Niterói de criar órgão semelhante, inclusive com a ajuda da universidade. Quer
dizer, isso não caminhou. Sempre que a gente é solicitado, o apoio técnico, é através de iniciativa
de representantes da comunidade.
Então eu deixo aqui meu depoimento, agradeço a atenção de todos e digo que nós estamos à
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disposição. Nós temos alunos tão interessados da graduação, da pós graduação, necessitam desse
tipo de trabalho, inclusive pra ampliar seu conhecimento, mas efetivamente tem que se fazer um
trabalho permanente, frequente, diário, de estudo, de avaliação, de projeto, de busca de recurso e,
principalmente, da aplicação dos recursos. Obrigado.
Talíria: Brigada, professor. Vou passar agora a palavra, então, pra professora Regina
Bienenstein, que é professora do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e
pesquisadora do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais Urbanos, o NEPHU, lá da UFF.
Regina: Boa noite à todas e todos. Primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra estar
com vocês todos aqui hoje. Há muito tempo que eu não vou a uma audiência pública que é
realmente uma audiência pública, onde se escuta o que o povo tem pra falar. Eu estranho e ao
mesmo tempo eu não estranho a ausência da prefeitura aqui. Essa prefeitura, ela fez uma opção
clara logo que ela assumiu a gestão dessa cidade. E a opção dela é pelos ricos. Ela mostra isso
cotidianamente. Ela mostra isso...logo que o senhor Rodrigo Neves assumiu a prefeitura, ele
lançou a revitalização do Centro. E aí nós perguntamos: quanto do dinheiro arrecadado vai ser
dirigido para o Morro do Estado? E a resposta que nós tivemos foi: nada. Há umas três semanas
atrás tivemos uma reunião do Conselho de Política Urbana. E aí eu perguntei - foi apresentado, o
Região Oceânica Sustentável. E aí eu perguntei: quanto do dinheiro arrecadado ou do
empréstimo que foi pego para fazer esse projeto vai ser aplicado na comunidade da Beira da
Lagoa de Piratininga? E a resposta foi: nada. Logo também que o Sr. Rodrigo Neves assumiu a
prefeitura, eu fui procurada pela Secretaria de Habitação. Ajudei a montar o que seria o Termo de
Referência do Plano de Regularização Fundiária. E até hoje este plano não foi licitado. E a
resposta que eu tenho é que tá na Justiça. Desde dezembro, eu peço, no Conselho de Política
Urbana, onde sou conselheira representante da UFF, a prestação de contas do Fundo de
Habitação de Interesse Social. Hoje eu recebi a convocação pra próxima reunião do CONPUR,
segunda-feira. E o tema vai ser Plano de mobilidade, que há cerca de um mês atrás ainda estava
sendo licitado. Mas o secretário de habitação não irá, nós não saberemos o que está sendo feito
dos recursos do Fundo de Habitação.
Uma cidade que tem a disparidade que a cidade de Niterói tem não pode se queixar de violência.
A violência, ela explode nas cidades onde você tem muitas, pessoas muito pobres e pessoas
muito ricas. E este é o retrato de Niterói. Só que quase 30% da população de Niterói mora em
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assentamentos precários, mora precariamente. E nós vimos aqui depoimentos incríveis, o Elson
falou muito bem. Eu queria, aliás, eu tenho uma aluna que está aqui. Eu queria que todos os
meus alunos estivessem aqui. Eu gostaria que o prefeito estivesse aqui, que o secretário de
habitação estivesse aqui, que as subsecretárias de habitação estivessem aqui, que o secretário
Barandier estivesse aqui. Isto aqui é uma aula de urbanismo, é uma aula de cidade, é uma aula de
cidadania. Vocês que ocupam terrenos, que ocupam porque são jogados para terrenos impróprios
para serem construídos, são cidadãos e têm o direito de ter uma moradia digna. O prefeito não
tem o direito de fazer a opção pelos ricos. E é só isso que tem sido feito nesta cidade. Então é um
projeto de revitalização que não vai botar nenhum centavo em Mama África, que foi declarado
como podendo ser um projeto modelo, mas que ao mesmo tempo o prefeito entra, a prefeitura
entra com um processo para remover Mama África. Perderam no Supremo. Pelo menos
perderam alguma coisa e agora vamos ver o que vai acontecer.
O casarão da Presidente Domiciano, há mais de dois anos atrás, Sr. Gilmar esteve no NEPHU
por indicação da secretaria de habitação. Agora nós da universidade, o que nós podemos produzir
é papel, projeto, estudo. Fizemos estudo, o Elson esteve lá, fizemos um laudo, entregamos na
secretaria, um ano depois entregamos para o Sr. Axel Grael, que não fez absolutamente nada. E
essas famílias estão com o perigo daquele telhado desabar e aquela encosta desabar matando
todas as famílias. Depois nós vamos chorar as mortes.
O município de Niterói...eu trabalho com habitação há 30 anos. Há 30 anos eu acompanho o que
é feito pela gestão municipal aqui em Niterói. Niterói nunca teve política habitacional. A função
da secretaria de habitação não é acompanhar processos, minha gente. A função da secretaria de
habitação é fazer política de habitação. É articular com a secretaria de urbanismo. Habitação não
são 4 paredes e 1 teto. Habitação é transporte, acesso aos serviços, à escola, creche, ao trabalho.
Zilda Arns, quem mora em Zilda Arns não tem habitação digna. E não é porque tá rachado, é
porque não tem acesso à transporte. Foi feito o plano urbanístico de Pendotiba. Nem um metro
quadrado para a produção de novas moradias. Reduziram o número de Áreas Especiais de
Interesse Social. Então, a primeira coisa que este município tem que fazer é realmente fazer uma
política de habitação. E política de habitação não é só construir novas moradias, política de
habitação é urbanizar e regularizar, fazer a regularização fundiária dos assentamentos. Nós temos
mais de 40mil moradias em assentamentos, que não recebem nada. É um escândalo a Águas de
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Niterói ir para o morro do Lazareto e dizer que tem água encanada lá. Tem canos superficiais
colocados pelos moradores e que são sujeitos à contaminação. Águas de Niterói não entra lá
porque as ruas são estreitas. Dá mais trabalho pra implantar a rede, mas é possível tecnicamente.
Então este cenário tem que mudar. Agora, meus amigos, este cenário só vai mudar quando todos
saírem de suas casas e vierem à audiências públicas como essas, fazerem manifestações na porta
da prefeitura, exigirem os seus direitos. Obrigada. Só mais uma coisa. Queria dizer mais uma
coisa. Eu, como professora de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente
referenciada, coloco esta universidade, o núcleo que a gente faz parte, eu e Elson, à disposição
pra vocês. A equipe é minúscula. Esse governo federal usurpador está tirando todos os nossos
recursos, mas a gente vai resistir, porque já resistimos há 10 anos de Fernando Henrique e vamos
resistir a mais quantos vierem e vamos continuar na defesa da universidade pública e na defesa
de todos os cidadãos da classe trabalhadora que constroem esse país. Obrigada.
Talíria: Muito obrigada, professora Regina. Chamar agora o Paulo Eduardo Gomes, vereador
aqui da casa, e depois passo pros companheiros que estão aqui na mesa, o Fábio Coutinho e o
Gabriel Cunha.
Paulo Eduardo Gomes: Bom, eu queria, quem perdeu fui eu, mas não dá pra assobiar minha
voz, já dizia, não dá pra assobiar e chupar cana. Nós tínhamos um compromisso aqui, agendado
por Talíria e por Bruno, ao mesmo tempo que tínhamos um compromisso relevante na UFF
discutindo o significado da Dívida Pública, dos juros e do quanto nós pagamos, no país, de juros
aos banqueiros que impedem, na nossa visão, que políticas públicas, entre elas de habitação,
possam ter um norteamento diferente. Eu fui lá e representei muito rapidamente a Talíria. Talíria
fica aqui me representando junto com o Bruno, o Atratino e outros companheiros que estavam
aqui. Uma preliminar: não me surpreende que o governo não se faça representar por pessoas que
possam responder aquilo que os companheiros, com todo o respeito e carinho que nós temos,
porque convivemos com eles no CONPUR e em outros lugares, não tem capacidade de fazer.
Não é que não tenha capacidade de fazer sob o ponto de vista do conteúdo, não tem capacidade
de fazer porque não tem ordem política pra isso. Momentos como esse são importantes para ir
recordando o passado, que os erros do passado possam significar a não repetição desses erros no
futuro. E eu acho que uma boa parte dos problemas da cidade de Niterói, não é só da cidade de
Niterói, mas essa é a cidade que nós temos responsabilidade de discutir, tratar, pensar alto, eles
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vêm de muito tempo. Um monte de coisas belíssimas, sabe, escritas no papel, que não saem.
Decididamente não saem, não saem do papel essa e não se transformam em realidade.
Eu pedi ao Tinoco ali pra recolher rapidamente, no ato das disposições transitórias da Lei
Orgânica do nosso município. Você nem era nascido quando ela foi aprovada, nem Talíria. Nem
os representantes do governo, ou pseudo-representantes, talvez fossem. 1990, Artigo 7º. A Lei
Orgânica do município de Niterói foi aprovada em 1990. Noventa. Artigo 7º do Ato das
Disposições Transitórias: a Câmara Municipal fará um levantamento, através de comissão mista
e integrada – nós temos que ver isso, o Atratino não está mais aqui, nós temos que verificar,
mesmo com atraso, até que ponto direitos humanos, habitação, meio ambiente, vão poder fazer o
que tá escrito aqui, previsto lá na Lei Orgânica. A câmara municipal fará um levantamento
através de comissão mista, integrada pelo legislativo e executivo - atenção, pessoal - de todas as
ocupações, doações, vendas e concessões de terras públicas, realizadas até a promulgação da Lei
Orgânica do município. Essa comissão foi montada? Em 1990? Não. Parágrafo 1º: o referido
deverá ser concluído no prazo máximo de 12 meses. Significa, 90 mais 12 meses, 91. Nós
estamos em 2017. De 12 meses após a promulgação da Lei Orgânica. Parágrafo 2º: não se
enquadra neste item as ocupações urbanas utilizadas para a construção de moradia pela
população de baixa renda. Então já na Lei Orgânica nós considerávamos ter um olhar
diferenciado sobre as populações de baixa renda. Artigo 8º, mais relevante: o município
realizará, até 6 meses após a promulgação da Lei Orgânica, um levantamento de todas as áreas
públicas de sua propriedade, mantendo-as cadastradas e atualizadas, para fins de regularização
fundiária.
É bom que nós tenhamos pessoas que se não podem falar pelo governo, pelo menos estão
ouvindo demandas que o povo tá apresentando, exatamente para que nós possamos ter no
governo, um meio ambiente que olhe pro meio ambiente considerando as pessoas. Meio
Ambiente não é só plantinha verdinhas e animais. São também os animais bípedes como nós que
convivem no meio ambiente e precisam ter inclusive a sua moradia olhada com o olhar
adequado. Nós já tivemos - vou encerrar - nós já tivemos na nossa cidade e vários dos que estão
aqui testemunharam, nós tivemos um momento no governo Jorge Roberto, em que ele pretendia cadê o Pedro? O Pedro não tá mais aqui - pretendia fazer em Fazendinha, uma nova Cidade de
Deus. Uma proposta que o governo trouxe pra comunidade, pra jogar uma comunidade contra a
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outra e queria fazer, em Sapê- Fazendinha, 5 mil moradias pra colocar e concentrar a totalidade
daquelas populações que no território estão espalhadas por Niterói e que seriam todas
concentradas. Esse projeto foi derrotado. Ele foi derrotado um novo plano. Pra fechar, mais 30
segundos. O novo plano foi construído no governo Godofredo, o novo plano foi construído no
governo Jorge, a continuidade, que é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que
considerava a habitação das pessoas onde elas moram, distribuídas pelo território e considerava,
além disso, a regularização fundiária. Nada saiu do papel e nada sai do papel porque
efetivamente numa cidade que concentra muita renda e que concentra uma boa parte do IDH e do
PIB no quarteirão que vai da Ary Parreiras até a Miguel de Frias e da praia até a Roberto
Silveira, e que desconsidera o baixo IDH e a pobreza existente em várias parcelas do território. É
por isso que essa cidade tem como prioridade, como disse a profª Regina, o atendimento à
riqueza da cidade. Nós queremos reverter esse quadro. E pra isso, aulas como essas, audiências
públicas como essas, são importantes. Eu proponho ao Bruno e Talíria, que tomaram essa
iniciativa desse primeiro momento, que nós estejamos dando, a partir de agora, um tempo ao
governo para que possamos fazer uma nova audiência, uma nova rodada de discussões que leve
em conta aspectos dos Atos de Disposição Transitória da Lei Orgânica e que possa o governo
estar apresente pra dar as respostas que, infelizmente, hoje, não poderão ser dadas pelo governo.
Obrigada.
Talíria: Brigada, Paulo. Vou passar aqui pro Gabriel Cunha. Não, pro Fábio primeiro, pro Fábio
Coutinho. Lembrando aqui que ele me lembrou que eles não vão estar representando a secretaria
de habitação. Ele é ex-secretário de habitação. Então está na lista de mais uma das secretarias
que não mandou ninguém pra cá pra escutar. Uma audiência sobre habitabilidade não teve
ninguém que cuide de habitação na prefeitura, aqui. Eu queria pedir, só faltam duas “falazinhas”,
a gente tem uma proposta com alguns encaminhamentos. Então pedir pro pessoal segurar só mais
um pouquinho, que eles falam, depois a gente faz aqui a proposição dos encaminhamentos, pra
gente não sair daqui sem nada. Senão a gente sai daqui, faz audiência e sai sem nada amarrado,
tá bom, pessoal? Brigada.
Fábio Coutinho: Boa noite a todos. Eu quero colocar que eu hoje não estou secretário de
habitação, eu fui secretário de habitação. Então eu não vim representando o governo, não vim pra
justificar as falhas que existem, porque existem. Não vim dar desculpa ao indefensável, mas fiz
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questão de ficar aqui, estar aqui, por respeito a vocês. Deixei de ir numa reunião do colégio da
minha filha e estou aqui pra poder trazer a vocês algumas informações para aqueles que ainda
não têm, que possam ser úteis. Quero dizer que respeito todos aqui presentes, mas não vim pra
um embate político, embora goste. Vim aqui e permaneci pra tentar trazer alguns
esclarecimentos. Passei pelo movimento comunitário, fui presidente de uma associação de
moradores do Engenho do Mato. O Fernando tá aqui, não me deixa mentir. E quero dizer que o
problema de vocês tem que ser tratado com respeito. Acho que seria de grande importância o
prefeito estar aqui sim, mas tão importante quanto seria a presença da Caixa Econômica Federal.
Que enquanto estive secretário, pontuei, reclamei e disse pra eles da necessidade, da
sensibilidade deles diante do problema de habitação. Porque quando se tem problema – já? –
quando se tem problema de habitação, quem precisa é quem não tem casa. Porque quem tem casa
não precisa discutir política habitacional.
Então vou falar aqui brevemente dos apartamentos em fogo do Zilda Arns. Realmente demorou
muito, mas o atraso maior foi do laudo do bombeiro, que é do governo do estado, que
dependíamos do governo do estado. E agora estamos na burocracia de contratação da Caixa
Econômica Federal. Essas informações eu trago do período que eu estive a frente de lá. Então
assim, como muita responsabilidade, como muito respeito, eu tô tentando trazer alguns
esclarecimentos, mesmo que não sejam completos. A respeito do Bento Pestana, uma
companheira perguntou. Mudaram os critérios do ministério. Então, por isso, da possiblidade do
cancelamento do edital, que não está confirmado porque o prefeito estava buscando um
entendimento junto com o ministério pra que fosse mantido o edital já publicado. Com relação ao
fundo de habitação, eu não tive a oportunidade de apresentá-lo. Mas o faria em qualquer
momento que me fosse convocado. Não tenho dúvida de afirmar, de que o fundo de habitação,
até o presente momento, foi muito bem gerenciado. Até porque não é uma pessoa que comanda o
fundo, é um conselho inteiro, aonde pra que seja tomada qualquer decisão, é necessário a
anuência de todos os membros do conselho. O conselho do fundo de habitação é um conselho
formado por várias cadeiras, inclusive sociedade civil, inclusive todos os segmentos que fazem
parte do conselho.
Então assim, queria trazer, queria dizer que enquanto estive à frente, a secretaria de habitação
sempre tratou com muito respeito, com muita sensibilidade o problema de vocês. Até pelas
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subsecretárias que estão lá e que eu assino embaixo, embora eu conheça elas há pouco tempo, a
Regina e a Fátima. E elas sim são pessoas que estão lá há muito tempo e com muito caráter, não
tenho dúvida disso, no melhor de duas forças, elas exercem as funções delas. Então eu fico aqui
também pra defender elas, porque criei um carinho, uma amizade e um respeito muito grande
com elas.
E pra finalizar, já finalizando, quero dizer a vocês que o político tem medo da pressão popular,
de nada mais. E essa pressão popular, além dela precisar ser exercida no poder público, ela
precisa ser exercida na Caixa Econômica Federal, porque eles têm um papel fundamental, senão
o maior, do que a prefeitura. Pela questão de fiscalização, de medição e de pagamento. Isso a
prefeitura não exerce gestão. Isso é a Caixa. Então sugiro que esse esforço que está sendo feito
aqui hoje, ele continue, ele não pare, porque se parar, para tudo. Mas que se faça também exercer
a pressão em cima da Caixa. Que eu não sei se foi convidada pra essa audiência pública. Não foi.
Então vejam que uma das partes mais importantes, tanto quanto a prefeitura, não foi convocada.
E se faz necessário que eles estejam nas próximas discussões. E que esse esforço hoje de vocês
aqui se estenda a eles, porque só com essa pressão e essa cobrança de vocês, talvez o coração
deles amoleça e eles tenham atitudes com sensibilidade pra resolver o problema real que vocês
vivem hoje. Obrigado e boa noite.
Talíria: Brigada, Fábio, passar pro Gabriel. Só lembrando que a gente, de fato, acha que é
importante convocar a Caixa pra próxima, mas a gente traz uma coisa aqui que é a falta de
política pública habitacional, que não é responsabilidade da Caixa. Isso aqui é consequência de
muitos anos de falta de política pública habitacional, especialmente pra quem é pobre, pra quem
não tem dinheiro. Por isso que pra nós é muito importante, muito lamentável a falta dos
representantes do poder público. E sem dúvida, traremos a Caixa, convidaremos a Caixa na
próxima, mas queria só deixar isso reforçado. Passar aqui pro Gabriel Cunha, representando a
secretaria de Meio Ambiente. Oi? Laudo do incêndio.
Gabriel Cunha: Vou falar aqui brevemente assim: o laudo do incêndio aponta para problemas
internos do apartamento: sobrecarga. Eu, no dia seguinte ao incêndio, estive lá. Vi, entrei no
apartamento e posso te dizer aquilo que eu vi. Paulo, na cozinha vi uma máquina de lavar roupas
e uma secadora. Um micro-ondas, uma cafeteira - na cozinha. Na sala, havia um ar condicionado
portátil, daqueles que você liga e ele fica solto. Eu tive lá e eu vi. Tinham dois telefones
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carregando e um ferro de passar roupa ligado sobre a cama. Eu vi. Então assim, não tô dizendo
que seja nem que tenha sido na sua totalidade, mas a sobrecarga no apartamento era visível.
Lúcia: Dá licença um instantinho pra eu poder falar?
Talíria: Passar pro Fábio, pro Gabriel e a Dona Lúcia vai falar aqui rapidinho antes.
Fábio Coutinho: Gente, roubando aqui a cena aqui, um outro risco muito grande é o seguinte:
botijão de gás dentro dos apartamentos do Zilda Arns. Isso é um crime e um perigo iminente.
Talíria: Não desculpa, eu vou, desculpa. Olha só, é mas...mas vamos lá. Mas aí o que você tá me
dizendo aqui, desculpa, ô Fábio, é que é isso. É a diferença do que é tipo habitação pra pobre e
pra quem não é pobre. É isso que a gente tem que discutir. Então, vamos lá, então vamos
pacientemente aqui, pacientemente seguir aqui, tá tudo registrado, anotado. Vamos transformar
tudo isso em material de cobrança, sistematizado. Tem uma proposta de encaminhamento aqui
pro poder executivo. Dona Lúcia, a palavra pra senhora e vou passar pro Gabriel, tá bom gente?
Lúcia: Olha só gente, eu posso falar uma coisa. O bloco que pegou fogo, que houve o incêndio,
mesmo antes, logo de início, ele sempre apresentou problema na parte elétrica, sempre! O prédio
sempre apresentou problema na parte elétrica. Ou melhor, todos os prédios sempre apresentaram
problema, como apresentam até hoje, na parte elétrica. E logo após o incêndio, do ocorrido, ao
qual vocês constataram, houve novamente um índice de incêndio. Se não fosse um morador
saindo cedo, verificar, teria tido incêndio novamente no mesmo prédio. No mesmo. Então o
problema não foi sobrecarga. Simplesmente ali foi feito um documento onde disseram que tinha
regras, mas nada foi cumprido. Porque se fosse cumprido nós não teríamos parte, metade dos
problemas que nós temos hoje. Então ficou tudo no papel, na teoria, porque na prática não tem
nada a ver.
Fábio Coutinho: Gente, rapidamente, como eu disse inicialmente, eu não vim justificar nem dar
desculpa. Não tô aqui pra isso. Eu só não posso deixar de colocar a minha posição do que eu vi.
Realmente o Zilda Arns teve um problema de uma empresa que parou na construção, abandonou
a obra. Realmente tiveram algumas dificuldades. Agora, o Zilda Arns, ele tem uma destinação
habitacional de interesse social. Ele é monofásico. Tem o manual de quem recebe pra poder
comprar. Gente, eu sou solidário, tô do lado de vocês. Não tô pra justificar aqui não. Desculpa aí,
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boa noite.
(Vozes incompreensíveis ao fundo)
Talíria: Só de...Rogério. É Rogério, né? Surgiram várias questões sobre o que tinha antes. A
gente tem vários laudos, vários relatórios. E a gente tem a possibilidade aqui de, ao final dessa
audiência, encaminhar, inclusive, por exemplo, pedir que tragam esse laudo pra gente,
pedir...Então, a ideia é que isso que vocês estão trazendo tem informações que tão divergentes
sobre o que tá sendo apresentado. Então a ideia é, como encaminhamento aqui, a gente peça
documentos que comprovem essas questões em relação ao poder executivo. Aí eu vou só passar
pro Fábio, desculpa, pro Gabriel concluir, e eu proponho aqui uma lista de encaminhamentos. Aí
o que faltar eu peço que vocês vão falando pra mim e a gente vai anotando aqui. Pode ser?
Beleza.
Gabriel Cunha: Boa noite a todos, queria primeiro parabenizar a ação da vereadora, presidente,
dos vereadores. Parabenizar a todos que estão aqui. Mais importante do que os que vieram no
início, falaram e foram embora, são os que vieram e estão aqui ouvindo. Estão aqui ouvindo
porque tão querendo alguma coisa e precisam ter alguma resposta em relação aos seus
problemas. Infelizmente o ofício que foi nos enviado falava sobre habitabilidade de maneira
geral, e não problemas, como eu vi aqui, das comunidades, específicos. É isso que a gente tem
que pontuar. Represento aqui, sim, a secretaria do meio ambiente porque o secretário não pode
estar presente. E todas as vezes que fui convocado ou que a secretaria de meio ambiente for
convocada, nós estaremos presentes. Se não for eu, vão ser os outros subsecretários. Então é
importante a gente saber disso. Outra coisa, se outros secretários não estiveram presentes, se o
prefeito não esteve presente, apesar da convocação, existem agendas. Não quero justificar
também ausência, mas quero, falar para os senhores, que pra tudo há solução, e a solução é a
organização. O colega, alguém falou aqui sobre a questão de se rebelar se não tiver direito à casa.
Se a forma de se rebelar for se organizar, pontuar os problemas, encaminhar aos vereadores para
encaminhar às secretarias, que seja feita essa rebelião. Porque é assim que a gente consegue as
modificações necessárias e através da pressão social, com certeza.
Infelizmente, quanto à questão da Caixa, eu não posso falar porque sou da secretaria de meio
ambiente. Mas no mínimo quem financia, quem vai dar vida aos projetos sociais, são
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financiamentos. Ou alguém aqui já viu time de futebol ganhar campeonato sem ter dinheiro? Não
existe essa possibilidade. Então Caixa Econômica Federal, é fundamental a presença dela. Da
parte de meio ambiente, nós temos o Conselho de Meio Ambiente funcionando, toda última
terça-feira do mês aberto à população, e convido a todos a estarem presente. Eu mesmo sou o
secretário executivo. Qualquer dúvida que quiserem, que tiverem em relação ao meio ambiente,
nós temos um site com todas as informações, que já contém a lei de acesso à informação e
transparência. Todas as atas são publicadas no nosso site. E todos podem ter acesso às reuniões
do conselho municipal.
Enfim, isso pra dar um exemplo que, apesar dos problemas que estão sendo elencados aqui, são
problemas trágicos, são dramas familiares de pessoas que estão sendo submetidas à situações
análogas a falta de condição máxima, ao que há de pior pra um ser humano, que é a falta de
moradia, a falta de condições. Agora, não é por isso que a gente vai se desesperar e cruzar os
braços. Vamos nos organizar e vamos submeter...e aí, Talíria e o vereador Bruno, eu solicito que
vocês pontuem. Eu pontuei aqui algumas coisas que eu vou passar pro meu secretário, pra ele
passar pro prefeito e para as outras secretarias. Mas conto também com vocês, porque eu não
pude anotar tudo, no meu celular, eu não tava trocando mensagem com ninguém, eu tava
anotando, o nome de cada um, o problema de cada um. E quero que esses nomes e esses
problemas sejam repassados pras secretarias. Cada pasta que seja, que tenha referência e proceda
a atividade necessária pra resolver o problema.
E lembro aos senhores, eu assumi a secretaria de meio ambiente como subsecretário em 2013.
Quando cheguei na subsecretaria de meio ambiente, a minha cadeira estava num corredor. Não
tinha mesa e não tinha computador. Hoje nós estamos contando com uma equipe na secretaria de
meio ambiente, de pessoas concursadas, que tem conhecimento na área ambiental, o que nunca
teve em Niterói. Então hoje – tá ok – hoje, quem fala sobre meio ambiente não é o juiz, não é o
desembargador, não é o legislativo, não é o judiciário. Quem vai falar é o perito técnico, do
conhecimento técnico na área. É ele que vai falar qual a melhor solução pra cada caso. O que nós
precisamos fazer são os encaminhamentos corretos. Os encaminhamentos necessários. Eu vi ali a
senhora falando que tá num andar que ela não pode andar. Consultei o ex-secretário de habitação
e tem que ser colocado, declarar que você carrega uma impossibilidade motora ou uma
impossibilidade pra você estar em condições melhores de moradia. Então peço que atentem na
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hora do preenchimento dos formulários necessários.
Agradeço, me coloco à disposição para recebê-los e todos podem ir na secretaria do meio
ambiente, se quiserem, se tiver qualquer tipo de problema, precisando, sendo da parte de meio
ambiente, pode contar conosco. Tá ok? Estamos à disposição no 10º andar. Tá bem? Uma boa
noite a todos, espero que tenha sido voluntário, tenha sido motivador pros senhores pra se
organizar, não se desesperar. E cobrar de quem deve, o que deve, quando deve e como deve e aí
isso que a gente tem que fazer: nos organizar. Se rebelar for organizar, organizar socialmente,
então por favor se rebelem organizacionalmente, e vamos cobrar o que é necessidade de cobrar.
Eu me coloco à disposição e faço esse encaminhamento, Talíria, pra todos os temas referentes às
secretarias, você poder fazer os encaminhamentos pra cada uma delas.
(vozes incompreensíveis ao fundo. Longa fala fora do microfone...alguém reclama que já foi à
Caixa Econômica, à prefeitura, reitera que é pessoal especial, mas não é possível captar toda a
fala.)
Lúcia: Eu posso falar? O subsecretário, no caso, do meio ambiente. O que acontece, a nossa vida
aqui, chega num caso ao extremo, no nosso problema, na nossa situação. Então, quando nós
fomos colocados lá, como o senhor tá citando ciência de todo o problema. E com certeza quem
colocou também sabia do problema, porque houve um formulário questionando cada situação
dos moradores. Mas mesmo assim houve ocupação lá em cima. Então, eu acho que esse relato
que o senhor tá comentando aí não teve muita importância pra quem fez a ficha, pra quem fez a
ocupação do pessoal. Isso aí não foi uma coisa que foi omissa, tá? Foi bem clara. Mas uma das
coisas que nos trouxe aqui, pelo menos eu, como assumi como síndica, porque simplesmente eu
fui uma desabrigada, eu queria tão somente uma casa e uma vida de volta. Então eu perdi a
minha vida, perdi a minha identidade, o meu eu, justamente entrando nessa briga por descaso,
por abandono, por eu me sentir injustiçada. O senhor não vai mudar realmente a situação que se
forma numa cadeia, são várias pessoas. Mas quando existe omissão, entendeu, simplesmente é
onde as coisas acontecem. Mas quando existe solução e união, as coisas se resolvem. Isso tá
faltando lá no governo. Então uma das coisas que estou trazendo também seria o quê? Nós
estamos lá no ZA. Então já que o senhor ocupa o meio ambiente, o esgoto lá está correndo lá a
céu aberto. A rede de tratamento de esgoto nunca foi concluída. E o esgoto segue por dentro das
casas, um entupimento, enfim, não só tá prejudicando a nossa saúde, com os insetos, tudo mais,
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como o meio ambiente também. E prejudica o pessoal do bairro. Então já que o senhor colocou
nessa condição, se o senhor pudesse ver isso pra gente, já resolveria. Isso aqui é o desespero de
uma população se sentindo jogada e abandonada por aquele que prometeu só pra angariar votos e
esqueceu que a gente existe. É só isso.
Talíria: Vou passar...só um segundinho.
Lúcia: E sem contar que nós simplesmente, nós fazemos parte da sociedade. Foi colocado lá, na
coleta de lixo, terça e quinta, os lixos perecíveis são realmente recolhidos. Mas os lixos, no caso,
armários, esses móveis de Casas Bahia, cada chuva que acontece lá, acabou o móvel. Aí, quer
dizer, tá igual descartável, compra outro. Só que nesses moveis eu tô tendo muita dificuldade de
retirar. Eu só tô faltando pedir ajuda ao papa pra retirar. E a última vez que eu pedi um favor,
praticamente esmola, foi dito pra mim que “agora só daqui a 3 meses”. Se dentro de 20 dias, já
tem o lixo, o que que eu vou fazer daqui a 3 meses naquele lugar? É um lugar que tem mato, com
bichos peçonhentos, com ratos. Quer dizer, o que eu vou fazer com aquele lixo? Essa semana eu
tive que queimar. Eu simplesmente, novamente, transgredi o meio ambiente por que, omissão de
socorro. Então isso aqui é um desespero do povo se sentindo abandonado. Então, dentro da nossa
atitude, não quero que você se sinta ofendido, mas que se levante uma bandeira pra nos socorrer,
porque essa é a finalidade dessa reunião, tá bom?
Talíria: Brigada, Dona Lúcia. Eu vou passar aqui pro Bruno. Só lembrando que eu acho que
quem foi embora, ônibus é difícil nos lugares que essas pessoas moram. Tem um lugar que não
dá pra entrar muito tarde. Então, com certeza, ninguém foi embora porque teve vontade. Foi
embora porque infelizmente as condições objetivas não deixam as pessoas ficarem aqui até mais
tarde. É só uma reflexão pra gente fazer, Gabriel. E acho que muitas cobranças tem sido feitas. A
gente tem relatórios, documentos, papeladas. Então é de fato, não tem como não se desesperar,
porque pouquíssimas respostas têm sido dadas pra essas pessoas que tão de fato desesperadas,
porque isso tem a ver com a vida objetiva, com viver ou morrer. E isso não é fácil pra quem vive
essas realidades. Aí o Bruno vai falar aqui, depois a gente pensa os encaminhamentos e os
próximos passos, tá bom gente?
Bruno Lessa: Queria, chegando aqui ao final dessa importante audiência, primeiro agradecer a
todos pela presença na câmara, sintam-se à vontade. Essa é a casa de vocês. Ao menos deveria
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ser. E a nossa luta, podem ter certeza, minha, também da Talíria, do Paulo, que essa casa
represente cada vez mais os melhores anseios da população de Niterói. E quero agradecer
também pela oportunidade de ouvir a cada um, de sentir junto com vocês as suas aflições, de
entender um pouco a situação que cada um passa. Por mais que a gente nunca vá entender
completamente porque vocês vivem nas suas vidas e a gente está aqui ouvindo, buscando uma
solução, mas essa é oportunidade de escutar vocês foi muito importante, pra mim e tenho certeza
pra todos esses que compõem a mesa.
Deixar aqui a crítica ao governo. Acho que a omissão do governo no envio de representantes, das
mais diversas áreas, porque a rigor a secretaria aqui enviou representante foi a secretaria de meio
ambiente. Foi o Gabriel, o Gabriel foi o único que teve aqui e eu tô presidindo a comissão de
meio ambiente há cerca de 2 meses e tenho visto como o Gabriel é presente em todas essas
reuniões e, enfim, em audiências, em tudo mais que a gente tem organizado. Agora, a prefeitura
precisa dar mais atenção ao problema de vocês. O desespero de vocês é o desespero de quem tá
há 7 anos esperando uma solução. Não são 7 dias, não são sequer 7 meses, são 7 anos. E esse
desespero é extremamente compreensivo e eu quero dizer que eu divido com vocês essas aflições
e que eu e a Talíria organizamos aqui alguns encaminhamentos pra tentar de certa forma buscar
soluções aos problemas que cada um vive, seja no ZA, na comunidade que cada um mora, nas
áreas com possibilidade de deslizamento, desabamento, que existem na cidade de Niterói.
Eu acho fundamental, além dos encaminhamentos que a Talíria vai colocar, buscar uma reunião
com os superintendentes da Caixa Econômica. Eu acho, Fábio, que é sim importante trazer a
Caixa Econômica pra esse processo, não só pra discutir os mecanismos de financiamento, mas
pra discutir as diretrizes da habitação de interesse social no Brasil. Porque eu entendo
tecnicamente quando você coloca que as determinações vem do ministério, que as determinações
são nacionais. Mas é difícil pra mim, como cidadão, entender, porque na minha casa é possível
ter uma secadora, uma lavadora, um ferro de passar ligado numa tomada e não pegar fogo, e no
Zilda Arns não. Acho que a gente precisa discutir, a nível nacional, porque ao meu ver essas
diretrizes estão equivocadas. Isso, entendo, não é responsabilidade do município de Niterói. A
gente também tem que compreender isso. A gente tem que discutir, se a diretriz é essa, e essa
diretriz é a nacional, vamos procurar quem é o ministro responsável, o ministro das cidades,
vamos buscar uma reunião com ele, eu não sei, vamos tentar alguma coisa, porque essa diretriz
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ela não tá sendo uma diretriz correta, uma diretriz que atenda à necessidade das pessoas.
Queria, Talíria, propor que as nossas duas comissões fizessem uma visita ao ZA. Porque nós
precisamos trazer aqui os outros vereadores dessa casa pra essa discussão. A rigor participaram
dessa Audiência Pública 5 vereadores. É muito pouco pra um conjunto de 21. Participaram dessa
audiência pública a Talíria, que teve a ideia, que convocou junto comigo, o Paulo, o Atratino, que
fez uma fala no início, e o vereador Sandro, que participou também, de um pedaço da nossa
audiência. É pouco de mobilização do poder legislativo – eu vou concluindo aqui, encaminhando
pro fim, Carol. Mas é fundamental a gente envolver mais vereadores nessa discussão.
Fundamental. Então eu acho que uma visita das duas comissões lá, Talíria, seria importante pra
gente cobrar dos nossos vereadores, que são membros, porque a minha comissão tem 5 e a sua
comissão tem 5 vereadores. Cobrar desses vereadores que se empenhem nessa causa. Sim, mas o
Atratino teve aqui, tô falando os que não tiveram. De urbanismo...Habitação é o Bira. Então acho
fundamental a gente trazer – mas eu tô falando dos que não vieram, o Atratino participou, apesar
de ter um compromisso familiar, participou de boa parte da audiência pública.
Queria propor, porque eu vi os encaminhamentos com a Talíria, e tô propondo aqui alguns
adicionais que não tão lá, ela vai propor outros. Acho que a gente precisa aprofundar a discussão
do transporte. Não é possível que não tenha transporte público chegando na porta do Zilda Arns,
esse planejamento foi falho. E aí, eu quero falar um pouco, vou concluir, da modelagem dos
transportes em Niterói. A concessão é uma concessão que permite à prefeitura determinar criação
e suspensão de linhas. (Vozes ao fundo incompreensíveis) 67 é Brasília? É Brasília? É Brasília.
(Continuam as vozes). Claro. Eu acho que a gente precisa Talíria, pra sugerir nos seus
encaminhamentos.
Talíria: Rapidinho, Davi, é que a gente vai...tá.
(Vozes ao fundo muito baixas, incompreensíveis, por um longo período)
Bruno Lessa: Claro.
Talíria: Brigada, Davi.
Bruno Lessa: David, Brigada. Importante sua fala. Vamos botar também nos encaminhamentos,
Talíria. O David, a questão da secretaria de Meio Ambiente poder avaliar essa possiblidade que
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ele colocou. É. Entendi. Mas vamos colocar como encaminhamento pra tentar também...Defesa
civil, tá bom. Então essa questão do transporte, como eu tava falando, eu acho um ponto
fundamental. Sei que é difícil brigar com as empresas de ônibus, eu briguei muito aqui. Eu fui
presidente da CPI dos ônibus, mas eu garanto que os instrumentos legais pra extensão dessa linha
são possíveis. E se a prefeitura não atender nesse ponto em especial, Talíria, é judicializar a
questão, uma ação popular, assinada por nós parlamentares ou pelos próprios moradores. A
senhora como presidente da associação de moradores pode também. Ah, representante. Já, sobre
transporte. Não, sobre transporte.
Um ponto que eu acho importante pra gente encaminhar também nos encaminhamentos. Pra
Águas de Niterói, a questão do esgotamento sanitário do Lazareto que a Sônia colocou aqui, isso.
Olhando pelo prisma um pouco do Meio Ambiente. E olhando isso um pouco pela cidade inteira,
porque a própria dona Lúcia colocou que os problemas que existem lá no Zilda Arns, também
sobre isso. Enfim são alguns encaminhamentos que eu queria colocar. Vereadora Talíria vai
acrescentá-los aos principais encaminhamentos que ela já elaborou. E eu acho a ideia do Paulo
boa. A gente daqui a algum tempo realizar uma nova audiência pública pra poder avaliar o que
dos encaminhamentos propostos avançaram, o que não. E Talíria, meu gabinete, minha
assessoria tá a disposição pra gente fazer esses encaminhamentos o mais rápido possível. Pra
segunda-feira esses ofícios já estarem todos na rua, devidamente assinados pelos membros da
comissão de meio ambiente, da comissão de direitos humanos, pra gente tá, após isso, cobrando
os esclarecimentos da prefeitura de Niterói. Por fim, pessoal, mais uma vez agradecer a presença
de vocês. A gente sabe que o problema é muito grave, a gente sabe que a luta não é fácil. E dizer
que esses dois vereadores que estão aqui organizando a audiência pública, estão ao lado de vocês
pra gente tentar chegar a uma vitória, o mais rápido possível, nessa luta que já dura tantos anos,
na vida de vocês. Um abraço a todos e boa noite.
Talíria: Brigada, Bruno. Brigada por ter topado aí dividir essa audiência com a gente; é muito
importante que outras audiências como essa tenha, se deem no próximo período. A gente tem
aqui uma proposta de alguns encaminhamentos que eu queria dividir com vocês, ver o que vocês
acham. Queria só fazer um registro porque na verdade nem tudo depende de mais dinheiro só e
de menos dinheiro da Caixa e do próprio município. Queria resgatar também a demanda de um
política publica no que se refere a essas questões. E aí não é por falta de dinheiro ou não, porque
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a política de construção de um monte de condomínio, não necessariamente é, na nossa opinião,
não é a política que resolve as questões que estão sendo tratadas aqui. É preciso falar de
regularização fundiária, de IPTU progressivo, levantar quais são as terras públicas que estão
vazias. Que terra tem que ter papel social, tem que ter gente morando. A gente tem uma série de
elementos. Ter mais transparência no conselho de habitação, porque a gente também tem que ver
o que tá sendo tocado ali. Hoje não tem transparência. Ter uma visão do meio ambiente que
respeite, por exemplo, as comunidades tradicionais. Tem que resolver a questão do Sossego, por
exemplo, pode ser que tenha mais famílias ali desabrigadas.
Então, com esse preâmbulo, queria propor alguns encaminhamentos. Além desses, estão todos
anotadinhos aqui, que o Bruno propôs, queria que todo mundo ficasse atento, porque se faltar
alguma coisa a gente tem que incluir. Tínhamos proposto inicialmente, e acho que temos que
manter isso, mesmo sem a presença das secretarias, a gente oficiar as secretarias, a proposta que
a gente criasse um grupo de trabalho, um GT que a gente chama, integrado por membros daqui
do poder legislativo - dos vereadores, talvez das nossas comissões - do executivo, das
universidades. Então, ou seja, vários setores representados que iam formar um grupo de trabalho
das comunidades atingidas, ou seja, por cada comunidade que tá aqui representada. A gente acha
importante que do executivo a gente tenha gente da habitação, do urbanismo, defesa civil,
EMUSA, meio ambiente. Então mesmo que essas pessoas não estejam aqui vamos oficiá-las e
convidá-las para participar desse grupo de trabalho. E a sugere que tenha a participação de cada
pessoa de uma comunidade representada aqui.
Pra que esse grupo de trabalho, qual seria a função desse GT? A gente fechar um diagnóstico dos
problemas que foram levantados aqui. A gente vai ter um esforço lá pelos nossos gabinetes de
sistematizar cada fala, cada demanda. Mas tem coisa que não deu tempo de ser falada, tem outras
realidades dessas comunidades que não foram faladas aqui. Então sistematizar essas denúncias,
esse diagnóstico, e elaborar uma proposta. A gente vai ter gente técnica, da universidade, que
estuda isso, que vive isso há mais de 30 anos. A Regina, o Elson e outros representantes que
podem colaborar. E pensar um plano de ação que dê conta: um, das demandas emergenciais. Por
exemplo, a escada do Morro do Estado, é agora, vai cair; e também, de demandas a médio e
longo prazo. Urbanização de algumas comunidades e outras demandas que a gente pode pensar
que demoram mais tempo. Ok, gente? Ok?

138

Flávio Serafini: Talíria, Talíria.
(ao fundo, Tião faz uma fala incompreensível)
Flávio Serafini: Talíria, só pra encaminhar...
Talíria: Rapidinho, Flávio. Tião, eu vou incluir já a demanda que você trouxer. Deixa eu só ir
encaminhando ponto a ponto pra gente não se perder. Sobre isso, diga aí, Flávio.
Flávio Serafini: A maior parte das questões, especialmente do ZA, de alguma forma a gente já
acompanha. Então só queria disponibilizar a Comissão de Direitos Humanos, que através do
nosso mandato tem acompanhado essa questão aqui em Niterói, se dispõe a participar desse GT e
colaborar com esse conjunto de encaminhamentos.
Talíria: Muito fundamental, Flávio. Então incluindo nesse GT a Comissão de Direitos Humanos
estadual, que acompanha, na figura do Flavio Serafini, há muito tempo essas questões, tão
fundamental aqui. Bom, a gente se propõe enquanto comissão de direitos humanos - e tenho
certeza que o Bruno, na comissão de meio ambiente, também se soma a isso - em coordenar esse
GT, fazer acontecer, batalhar pra que ele exista e botar a boca no trombone caso ele não se
concretize por falta de vontade do poder público. Então, a ideia é que depois a gente elabore um
dossiê, inclusive, que é documento que a gente tenha pra cobranças. Inclusive já existem dossiês.
Vamos somar os dossiês já existentes à elaboração dos diagnósticos que foi apresentado aqui.
Ok, por enquanto? Vamos lá, tem...
(vozes incompreensíveis)
Talíria: Tião, mas olha só.
Bruno Lessa: Tião, você me permite, só um minutinho Talíria. Plano diretor é um debate
fundamental esse ano, talvez o mais importante dessa casa. O Plano diretor chegou nessa casa, se
eu não me engano, na segunda semana de fevereiro. É um debate longo, a casa vai pautar um
calendário de audiências públicas. A comissão de meio ambiente que eu presido já está
discutindo. A próxima reunião da comissão de meio ambiente é na última quarta-feira do mês de
abril, às 15h, no auditório, e nós vamos fazer uma apresentação do Plano Diretor pra começar a
discuti-lo. Discutir emendas... convido os professores da UFF aqui presentes pra participar se
quiserem. Pode ter certeza que do ponto de vista da Comissão de meio ambiente, a gente vai
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fazer muito debate do Plano Diretor. Fica tranquilo com relação a isso.
Talíria: Seguindo aqui, a gente tem algumas propostas com pedidos de informação pro poder
executivo, que a gente chama aqui na casa de requerimento, ou seja, o que a gente quer que eles
informem pra gente ter subsídio pra cobrar eles. A gente quer a relação completa, atenção,
gente, de quantas e quais pessoas foram cadastradas como beneficiárias do aluguel social
desde 2007, com dados ano a ano e quantas e quais, neste momento, o recebem. Então, aluguel
social é um tema que a gente vai pedir informação. Também vamos pedir um relatório de
prestação de contas sobre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Que recursos
que foram aplicados em Niterói nos últimos 4 anos. A gente quer essas informações. Tá
acabando, gente.
Também queremos a informação do que foi feito do Plano de Prevenção de Risco, que foi
coordenado pelo professor Elson, e que foi custeado pelo Ministério das Cidades e entregue à
prefeitura lá em 2008. Cadê esse plano, o que foi feito dele? E por fim, relação das áreas que
não são cobertas pela rede de saneamento básico, isso tem muito a ver com a secretaria de
meio ambiente, incluindo a rede de coleta e tratamento de resíduos. E aí tem mais um aqui que
alguém me trouxe aqui, pera aí. Ah, e inserir também um pedido sobre o Plano de
Regularização Fundiária e sobre a utilização dos recursos arrecadados pela OUC, que é
Operação Urbana Consorciada, que seria uma revitalização do centro e que a gente quer saber o
que tá sendo feito com esses recursos. Pois não, é Ana, né?
(vozes incompreensíveis)
Talíria: Ajuda de custo e o que? Então, reassentamento dos moradores da Aldeia Imbuí e a
ajuda de custo. Pera aí, rapidinho, deixa eu só anotar aqui, gente. Porque senão, eu sei que tá
todo mundo cansado. Se a gente não amarra, a gente vai embora, discute, discute e não faz nada.
Pra gente fazer. Rogério, fala.
(vozes ao fundo incompreensíveis)
Talíria: Desculpa, Rogério, eu não entendi, desculpa.
(vozes ao fundo incompreensíveis)
Talíria: Tá, então rapidinho, Rogério. Cobrança sobre o transporte que foi prometido lá dentro

140

do condomínio e não aconteceu.
(vozes ao fundo incompreensíveis)
Talíria: Anotei, anotei. Gente, Dona Maria Célia.
(vozes ao fundo incompreensíveis)
Talíria: Tá, então fazer. Tem uma visita que a gente tá planejando. A gente podia incluir, porque
dá até tristeza, que a gente já fez tanta visita no Zilda Arns. É visita atrás de visita. Então, a gente
quase já sabe de cor o que acontece lá e a gente não tem resposta. Mas de todo modo, vamos
fazer mais uma visita lá. Eu acho que tá incluído já no encaminhamento, e questionar sobre o
vazamento de gás e extintor de incêndio, que são problemas que podem afetar a vida de quem tá
lá. Mais alguma coisa, gente, de encaminhamento? Pois não.
(vozes ao fundo incompreensíveis)
Talíria: Como é que é seu nome? Miriam? Ô Miriam, eu acho, eu não sei o que já foi feito na
relação com o Ministério Público também assim, de judicialização, de repente. Acho que o
Flávio já trouxe isso. Acho que é também entrar com a pressão de que a gente tá fazendo,
política, pedido pro poder público. Mas entrar firme na judicialização, Justiça, porque isso é
muito grave. Gente, é isso? Quer falar? Fala.
(vozes ao fundo incompreensíveis)
Talíria: Vazando água de cima pra baixo. É vazamento, né? É. Gente, assim, muito obrigada a
todo mundo que compareceu. Queria deixar a nossa comissão de direitos humanos, porque
direito humano é também direito à moradia, direito à existência à disposição, o nosso gabinete. E
vamos seguir organizados e organizadas, porque senão isso tudo aqui vai pelo ralo. A gente não
pode deixar esse povo todo que veio aqui, de tantos lugares diferentes, se dispersar. A partir de
agora, não vai ter sossego enquanto a gente não fizer até o último minuto cobrança em todos os
aspectos de todas as comunidades que foram trazidas aqui. Isso será prioridade da nossa
comissão de direitos humanos. E eu queria agradecer todo mundo e vamos seguir na luta. Toda
solidariedade também por esses problemas apresentados. Tá bom, pessoal? Boa noite, até os
próximos passos.
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