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RESUMO 

 
A presente dissertação tem o objetivo de  analisar a política habitacional 

desenvolvido na cidade de Macaé (interior do norte fluminense), a partir da 

execução do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV por meio do Residencial 

Bosque Azul.  A metodologia de pesquisa se deu em uma pesquisa bibliográfica em 

livros, artigos escritos por profissionais que dominam a temática, documentos 

produzidos pela Secretaria Municipal de Habitação – Macaé, pesquisa de campo e 

pela experiência do estágio. Na perspectiva de que o direito à moradia deve ser 

resguardado junto à política de desenvolvimento humano, para que os moradores da 

cidade possam usufruir da cidade igualitariamente. A cidade sofreu com o 

crescimento desigual, que ocasionou a exclusão de grande parcela da população ao 

acesso da cidade formal. Processo este que foi marcado por segregação 

socioespacial, espoliação urbana e periferização. O foco principal da pesquisa é 

constatar como vivem os moradores do Residencial Bosque Azul, localizado no 

Bosque Azul, na cidade de Macaé. Neste sentido, o programa habitacional 

desenvolvido pelo município tem por objetivo avançar na política de 

desenvolvimento urbano. Contudo, com a pesquisa foi possível constatar que os 

moradores do Residencial Bosque Azul, ainda não acessam todos os benefícios do 

processo de urbanização.  

 

 

Palavras-chave: Política Habitacional. Programa Minha Casa Minha Vida. 

Segregação Sócio-espacial.  Espoliação Urbana. Residencial Bosque Azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
The purpose of this dissertation is to analyze the housing policy developed in 

the city of Macaé (northern interior of the state of Rio de Janeiro), as a result of the 

implementation of the My Home My Life - PMCMV Program through the Residential 

Florest Blue. The research methodology was based on a bibliographical research in 

books, articles written by professionals that dominate the subject, documents 

produced by the Municipal Department of Housing - Macaé, field research and the 

experience of the internship. In the perspective that the right to housing must be 

safeguarded next to the human development policy, so that the inhabitants of the city 

can enjoy the city equally. The city suffered from uneven growth, which led to the 

exclusion of a large portion of the population to the formal city access. This process 

was marked by socio-spatial segregation, urban spoliation and peripheralization. The 

main focus of the research is to verify how the residents live in the Forest Blue 

Residential, located in the Forest Blue, in the city of Macaé. In this sense, the 

housing program developed by the municipality aims to advance urban development 

policy. However, with the research it was possible to verify that the residents of the 

Residencial Bosque Azul do not yet have access to all the benefits of the 

urbanization process. 

 

 

Keywords: Housing Policy. My Home My Life Program. Socio-spatial segregation. 

Urban Spoliation. Residential  Forest Blue.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresentará algumas reflexões a respeito da 

implementação  do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de 

Macaé. A escolha do tema surgiu a partir da atuação no Estágio Supervisionado em 

Serviço Social na Secretária Municipal de Habitação (SEMHAB), mas precisamente 

no Setor de Trabalho Técnico Social, no período de setembro de 2014 a julho de 

2016, onde foi possível conhecer o desenvolvimento da política habitacional no 

município. 

Durante a vivência do estágio, a atenção se voltou para o desenvolvimento 

do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV (faixa1) no município, por meio da 

ocupação no Residencial Bosque Azul, local onde as famílias que residiam em áreas 

insalubres foram reassentadas1 através da participação no programa habitacional 

desenvolvido pelo município em parceria com o Governo Federal. 

As disciplinas obrigatórias da grade curricular do curso de Serviço Social, 

Questão Social no Brasil, Questão Urbana e Rural no Brasil, Movimentos Sociais e 

Educação Popular, a disciplina optativa Trajetória do Serviço Social na habitação: 

avanços teórico-metodológicos e ideopolíticos, contribuíram para fomentar  a 

discussão sobre o crescimento populacional do município, assim como, a ocupação 

de áreas da cidade de diferentes formas. Poderemos observar o interesse do capital 

imobiliário em algumas regiões mais centrais e compreender alguns fatores que 

contribuem para o desenvolvimento desigual da cidade.  

O objetivo deste trabalho é demonstrar como o crescimento do município de 

Macaé, ocasionado pela implantação da Petrobras resignificou produtivamente a 

cidade e sua organização, que anteriormente era voltada pela a prática pesqueira. 

Hoje em dia passou a ser o pólo de atividades petrolíferas e chegou a ser apelidada 

como a ‘Capital Nacional do Petróleo’. Sem o desenvolvimento de ações voltadas ao 

planejamento urbano e habitacional para lidar com o crescimento populacional, os 

problemas habitacionais foram se acentuando ao longo dos anos e apesar da 

                                                           

1 
 Reassentamento: trata-se da produção de novas moradias de diferentes tipos (apartamentos, 
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riqueza produzida pelo município, grande parcela da população vive em áreas 

insalubres, sem acesso a infraestrutura e ao lazer.  

Objetivamos também mostrar como a política habitacional desenvolvida pelo 

Estado que tem como principal foco a execução do PMCMV. Entederemos como 

este programa surgiu no contexto de crise do capital e vêm transformando a política 

urbana a partir da ação de agentes financiadores de grupos de empreiteiras, a partir 

do barateamento do custo das obras pelas construtoradas, na escolha de lugares 

longínquos, locais relegados pela especulação imobiliária. Tais locais com 

precariedade urbana e com pouca dispobilização de serviços urbanos e sociais 

serão foco para a construção desses empreendimentos, causando transtornos aos 

moradores no pós moradia.   

Para o desenvolvimento desta análise dialogaremos com alguns autores que 

são fundamentais para a compreensão desta dialética são eles: Ermínia Maricato, 

David Harvey, Flávio Villaça, Henri Lefebvre, Lúcio Kowarick, Raquel Rolnik, Roberto 

Lobato entre outros.  Como também foram realizadas pesquisas em artigos 

relacionados ao tema, em leis e documentos produzidos pela SEMHAB, nos 

documentos produzidos durante o estágio supervisionado e nas entrevistas 

realizadas durante a pesquisa de campo. 

O presente trabalho se dividiu em dois capítulos: o primeiro capítulo, com o 

título de “Questão urbana e habitacional no município de Macaé” faremos uma 

contextualização sobre  política habitacional, da questão urbana, o  poder do Estado 

no processo de urbanização, os programas da política nacional de habilitação, como 

se desenvolve a questão habitacional no município, faremos um breve contexto 

histórico sobre o município (localização, disposição dos bairros, ocupações de áreas 

impróprias para moradia) . Por fim, apresentaremos as áreas definidas para a 

intervenção urbana e o processo de reassentamento de moradores para o 

Residencial Bosque Azul para compreender o processo de ocupação dos moradores 

no condomínio do PMCMV. 

No segundo capítulo, intitulado “O Programa Minha Casa Minha Vida”, como 

este programa é desenvolvido pelo município de Macaé, o processo de ocupação 

das famílias no Residencial Bosque Azul. Para alcançar o resultado da pesquisa, foi 

realizada 10 entrevistas com objetivo de compreender as especificidades do 
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empreendimento: seu entorno, como se dá utilização do  uso do solo e transporte, 

acessibilidade, infraestrutura, utilização das áreas coletivas, a valorização pelo local 

de moradia e os rebatimentos financeiros e impactos na organização da vida familiar 

com o objetivo de verificar os impactos deste programa no território, entender se o 

programa habitacional intensifica processos de segregação urbana no município, 

bem como traçar breves considerações a respeito do acesso à cidade para esses 

moradores. 
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1. CAPÍTULO I: QUESTÃO URBANA E HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE 

MACAÉ  

 

1.1 Política Habitacional  

Este primeiro capítulo pretende analisar as determinantes, tendências do 

desenvolvimento urbano, aos meandros da política de habitação e como se dá a 

construção do espaço urbano. 

Para isto, partiremos do ponto de vista que a cidade onde a vida cotidiana 

desenrola-se. Desta maneira a moradia será debatida como ponto  de consumo   da 

sociedade capitalista, o processo de urbanização acentua a dificuldade que uma 

parcela da população tem em acessar moradia. Buscaremos entender o PMCMV 

como programa habitacional destinado para a população de interesse social. O 

programa tem suas particularidades, ao mesmo tempo em que produz moradia para 

uma parcela da população que não acesso a moradia própria, atende os interesses 

também os interesses do mercado imobiliário, injetando recursos públicos  no setor 

privado.  

Para fundamentar a discussão teórica serão debatidos conceitos 

fundamentais que legitimam a compreensão da questão urbana no âmbito nacional, 

de como se dá o acesso da classe trabalhadora à moradia, para então podermos 

concentrar o debate na analise do PMCMV no município de Macaé.  

1.2 Questão urbana  

Para compreender o espaço urbano, ambiente onde concentra-se diferentes 

indivíduos que utilizam dos benefícios da cidade de maneira desigual. 

 O autor Corrêa (1995), define o espaço urbano como: 

                                                      Em termos gerais, o conjunto de diferentes usos da terra 
justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como: o centro da 
cidade, local de concentração de atividades comerciais, de serviço 
e de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, distintas em 
termos de forma e conteúdo social; áreas de lazer; e que entre 
outras, aquelas de reserva para futura expansão. Este conjunto de 
usos da terra é a organização espacial da cidade ou simplesmente 
o espaço urbano fragmentado. Eis que o é espaço urbano 
fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um 
conjunto de símbolos e campos de lutas. É assim a própria 
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sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, 
materializada nas formas espaciais   (CORRÊA, 1995, p. 1). 

 

De acordo com Vainer (1999), “a cidade é uma mercadoria a ser vendida”, 

em um mercado que é altamente competitivo. O autor utiliza do termo “marketing 

urbano” para exemplificar a mercadoria cidade, que está diretamente ligado as 

gestões das cidades. Critica duramente os gestores públicos responsáveis pelas 

cidades comparando-os a “vendedores ambulantes”, pois é considerável o empenho 

em realizar a venda.  

Seguindo esta trilha de pensamento, Corrêa (1995), a cidade não é estática, 

está em constante movimento. Estes são os agentes responsáveis pela 

movimentação da cidade. 

a) Os proprietários dos meios de produção, sobretudo as grandes 
industrias;  
b) Os proprietários fundiários; 
c) Os promotores imobiliários;  
d) O Estado; 
e) Os grupos sociais excluídos (CORRÊA, 1995, p. 1). 

 
Com base na organização realizada pelo autor, os proprietários de grande 

indústria necessitam de grandes espaços de terra para podem desempenhar suas 

atividades. A busca de terras pelas empresas incide diretamente no conflito entre 

capital e trabalho onde ocorre o aumento no preço das terras, dificultando o 

trabalhador com sua baixa remuneração o acesso à casa própria. 

Os proprietários de grandes espaços de terra utilizam a terra como meio de 

usufruir renda, o que importa para eles é o valor de troca e não o valor de uso. Estas 

por sua vez para que tenham um bom valor no mercado, necessitam que o seu 

entorno recebam investimentos  de infraestrutura, malha viária, meios estes que o 

Estado pode oferecer. Para Lefebvre (2001, p. 14) fica claro que a cidade e os 

indivíduos necessitam do valor de uso que a cidade possui, contudo a 

industrialização inclui na cidade o valor de troca, o que redimensiona seu valor de 

uso.  

Os promotores imobiliários são os responsáveis pelas: produção física, 

financiamentos, comercialização, meios que possibilitem a obtenção de lucros. 

O Estado desempenha o papel da organização espacial da cidade, seus 

instrumentos que incidem diretamente no espaço urbano. Cabe ao Estado, por 
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exemplo, definir as diretrizes do uso do solo, realizar os investimentos em 

infraestrutura. 

Os grupos sociais excluídos do uso de terras são vitimas da espoliação 

urbana, que atingem os indivíduos que não tem condições financeiras de adquirir um 

imóvel. 

O autor Kowarick (1979) aborda os processos que desencadearam a 

espoliação urbana: 

                                                    Com a intensificação da industrialização, cresce rapidamente o 
número de trabalhadores, aumentando a pressão sobre a oferta 
de habitações populares. Tais fenômenos ocorrem paralelamente 
à valorização dos terrenos fabris e residências que torna, do ponto 
de vista da empresa, anti-econômica a construção de vilas para 
“seus” operários, ainda mais quando, com a aceleração do fluxo 
migratório, acumula-se   um excedente de força de trabalho na 
cidade. 

                                                    As empresas transferem assim o custo da moradia (aquisição, 
aluguel, conservação do imóvel) conjuntamente com os gastos 
com transporte para o próprio trabalhador e os relacionados aos 
serviços de infraestrutura urbana, quando existentes, para o 
Estado. Deste momento em diante as “vilas operárias” tendem a 
desaparecer e a questão da moradia passa a ser resolvida pelas 
relações econômicas no mercado imobiliário. 

                                                    A partir de então surge no cenário urbano o que passou a ser 
designado de “periferia”: aglomerados distantes dos centros, 
clandestinos ou não, carentes de  infra-estrutura, onde passa a 
residir crescente a quantidade de mão-de-obra necessária para 
fazer girar a maquinaria econômica (KOWARICK, 1979, p.31).  

Kowarick (1979) ainda reforça que espoliação urbana está enraizada na sua 

origem, desenvolvimento exponencial desigual. 

                                                    Assim, o chamado “problema” habitacional deve ser equacionado 
tendo em vista dois processos interligados. O primeiro refere-se às 
condições de exploração do trabalho propriamente ditas, ou mais 
precisamente às condições de pauperização absoluta ou relativa a 
que estão sujeitos os diversos segmentos de classe trabalhadora. 
O segundo processo, que decorre do anterior e que só pode ser 
plenamente entendido quando analisado em razão dos 
movimentos contraditórios da acumulação do capital, pode ser 

nomeado de espoliação urbana: é o somatório de extorsões que 

se opera através da inexistência ou precariedade de serviços de 
consumo coletivo que se apresentam como socialmente 
necessários em relação aos níveis de subsistência e que 
agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza no âmbito das 
relações de trabalho (KOWARICK, 1979, p. 59). 

Apesar do texto se escrito na década de 70, o assunto é atual reflete o que 

acontecia no Brasil a partir do advento da industrialização, as empresas passaram a 

ocupar grandes espaços de terra, os trabalhadores que anteriormente tinham auxílio 
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referente à moradia, passaram o ocupar os espaços periféricos renegados pelo 

mercado imobiliário. O mesmo ocorreu no município de Macaé que vamos abordar 

logo a  diante no decorrer da dissertação. 

Para Lefebvre (2001), o direito à cidade vai para além do que se conhece 

sobre o direito à moradia. Tal autor compreende a cidade como um lugar aonde se 

realiza a sociabilidade humana, as atividades produtivas, as atividades reprodutivas 

e consumidoras. 

 

                                                    O ser humano tem a capacidade de acumular energias e a 
necessidade de gastá-las, e mesmo de desperdiçá-las no jogo. 
Tem necessidade de ver, ouvir, de tocar, de degustar, e a 
necessidade de reunir essas percepções num “mundo”. A essas 
necessidades antropológicas socialmente elaboradas (isto é, ora 
separadas, ora reunidas, aqui comprimidas e ali hipertrofiadas) 
acrescentam-se necessidades específicas que não satisfazem os 
equipamentos comerciais e culturais que são mais ou menos 
parcimoniosamente levados em consideração pelos urbanistas. 
Trata-se da necessidade de uma atividade criadora, de obra (e 
não apenas de produtos e de bens materiais consumíveis), 
necessidades de informação, de simbolismo, de imaginário, de 
atividades lúdicas. Através dessas necessidades especificadas 
vive e sobrevive um desejo fundamental, do qual o jogo, a 
sexualidade, os atos corporais tais como o esporte, atividade 
criadora, a arte e o conhecimento são manifestações particulares 
e momentos que superam mais ou menos a divisão parcelar dos 
trabalhos. Enfim, a necessidade da cidade e da vida urbana só se 
exprime livremente nas perspectivas que tentam aqui se isolar e 
abrir os horizontes (LEFEBVRE, 2001, p. 105). 

 

Ainda dialogando sobre o uso da cidade, um fenômeno presente que nos 

elucida a entender a questão urbana é a segregação socioespacial. Os autores 

Corrêa (2001) e Villaça (1997), destacam esse processo reforça a divisão da 

população em uma parcela com maior poder aquisitivo que ocupam os lugares de 

melhor localização, bairros que têm acesso à malha urbana e melhores condições 

da infraestrutura, usufruindo dos benefícios da urbanização. Já outra parte, em sua 

maioria, ocupa terras relegadas pelo capital imobiliário, com poucas condições de 

habitabilidade. Espaços esses considerados, espaços de resistência da classe 
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trabalhadora que reproduz a lógica da informalidade urbana, como retrata Telles 

(2007).2  

Como afirma Corrêa (2001, p.10) tal “segregação residencial é uma 

expressão espacial das classes sociais”. Seguindo a mesma linha, Villaça (1997, p. 

4) confirma este argumento, mostrando que “através da segregação, as camadas de 

alta renda dominam o espaço urbano (...)”. 

Dessa forma, a segregação socioespacial que demarca o espaço urbano 

está diretamente relacionada à manutenção da propriedade privada que fundamenta 

a sociedade capitalista e que move o crescimento econômico nas cidades, como 

retrata Villaça (1997). 

                                                      (...)através da segregação a classe dominante controla a produção 
e consumo do espaço urbano, sujeitando-o aos seus interesses. A 
segregação é um processo necessário para que haja esse 
controle. Sem ela este não poderia existir. A segregação consiste 
então em uma determinada espacialidade, sem a qual esse 
controle não poderia ocorrer (VILLAÇA, 1997, p.7).  

 

O controle do espaço realizado por meio da segregação é uma das formas 

mais incabíveis de gerir-se uma cidade, sua população é dividida pelo seu poder 

aquisitivo, o que reflete diretamente nas relações sociais.  

Confirmando esta ideia, Oliveira (2016) aborda que: 

                                                    (...) grande parte da população brasileira mais pauperizada reside 
nas terras relegadas pelo mercado especulativo. Sendo assim, 
muitas famílias se deslocam para regiões mais periféricos, 
desprovidas de serviços urbanos devido à pressão exercida pelo 
capital imobiliário nas regiões mais centrais consolidadas. O 
aumento do padrão de vida nessas áreas mais próximas dos 
centros urbanos exerce pressão Além disso, o processo de 
gentrificação

3
 acaba por reforçar a segregação sócio espacial 

                                                           

2
  Sobre a lógica da informalidade no espaço urbano, Telles (2007, p. 174) apud Oliveira (2016, p. 

217) discorre sobre os descompassos entre fronteiras rígidas do que se pretende chamar de cidade 
legal e cidade real. Considerando o perfil da classe trabalhadora hoje, esse descompasso se 
expressa nas “fronteiras porosas entre o legal e o ilegal, e o ilícito” através das quais a vida urbana se 
desenvolve. São os moradores que residem em localidades, a maior parte delas classificadas como 
favelas ou outras formas de assentamentos humanos precários, que em termos das condições 
ambientais e sociais de uso, os serviços urbanos não são bem distribuídos e para garantir a 
reprodução de suas famílias fazem ligações clandestinas de água e luz. 
3
 Essa tendência é compreendida por Mendes (2011) enquanto processo específico de 

recentralização socialmente seletiva nas áreas centrais da cidade e tem contribuído para a 
fragmentação social e residencial do espaço urbano contemporâneo. A chegada de novos moradores 
à cidade centro, portadores de um estilo de vida muito próprio, introduz profundas alterações no 
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nessas áreas mais centrais, seletivizando a ocupação urbana 
nessas regiões (OLIVEIRA, 2016, p. 36).  

 

As famílias que ocupam os espaços desprezados pela elite urbana sofrem 

com a ausência de infraestrutura nos bairros populares. Em sua maioria não 

possuem de meios próprios de locomoção, tem acesso ao transporte público 

ineficiente e precário, tem dificuldades de acesso aos equipamentos públicos no 

entorno do local de moradia e ainda são prejudicados pela baixa capacidade das 

redes escolar e de saúde municipais e estaduais dessas regiões. 

 

1.3 O papel do Estado no processo de urbanização 

 

A função do Estado na esfera política é vistas de três as formas: “Controle 

da localização da infraestrutura urbana. Controle de localização dos aparelhos do 

Estado. Controle da legislação de uso e ocupação do solo” (VILLAÇA, 1997, p.8). 

Como exemplificado acima é importantíssima à função desempenhada pelo 

Estado, contudo a classe dominante necessita manter a sua margem de lucro. O 

mesmo não é imparcial, tendo a defender o interesse do capital, 

                                                    o Estado adquire estruturas e funções capitalistas, avançando 
através delas, pelo terreno do despotismo político, não para servir 
aos interesses ‘gerais’ ou ‘reais’ da Nação, decorrentes da 
intensificação da revolução nacional. Porém, para satisfazer o 
consenso burguês, do qual se tornou instrumental... 
(FERNANDES, 1987 apud BEHRING, 2008, p.106).  

 

Para Yazbek (2009), o Estado organiza as reprodução das relações sociais, 

onde desempenha o papel de regular das relações sociais, atua na tanto no 

processo de acumulação e do manutenção e reposição da classe subalternizada. 

Para garantir reprodução das classes subalternas o Estado cria mecanismos para 

‘beneficiar’  a categoria frente as mazelas impostas pelo sistema capitalista, isto não 

ocorre por preocupação com a qualidade de vida dos indivíduos, mas sim pela 

necessidade de reprodução da classe subalternizada. 

                                                                                                                                                                                     

tecido social e produz uma apropriação social pontual e reticular do espaço da cidade. O processo de 
gentrificação está associado, assim, à alteração nas formas de uso e apropriação dos segmentos 
sociais de usos e formas de ocupação, levando à sua mudança para outros territórios da cidade.   
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A ausência do Estado no desenvolvimento do capitalismo industrial,  reflete 

na construção de um espaço urbano com, 

                                                       (...) expansão periférica das principais cidades, concentradoras da 
produção da riqueza nacional, devido ao acesso limitado à terra 
urbanizada para a classe trabalhadora despossuída das condições 
de acesso à propriedade fundiária. As periferias urbanas 
brasileiras assim como, áreas urbanas não valorizadas pelo capital 
imobiliário ou consideradas ilegais ou impróprias para edificação, 
como as encostas de morros, beiras de rios e áreas alagadas, 
lugares de onde nasceram as favelas e mocambos, foram 
ocupadas majoritariamente, por trabalhadores que necessitam 
utilizar o solo urbano para fins de moradia. Foi um período 
marcado pela produção de moradias, do tipo autoempreendimento 
da casa própria, conhecido como autoconstrução, experiência sem 
a participação do Estado, ou melhor pela política de omissão do 
Estado (OLIVEIRA, 2016, p 37-38). 

 

A mão participação do Estado é fato que ocorre no Brasil, levou os 

indivíduos a buscarem meios de moradia, sem dinheiro para comprar terras em 

lugares com o mínimo de infraestrutura, foram ocupar encostas, beiras de córregos 

e rios. Construindo suas casas na informalidade por meio da autoconstrução, a ato 

de morar e autoconstrução por diversas vezes ocorria conjuntamente, não é era 

encontrar famílias que constroem um cômodo para habitar e posteriormente vão 

construindo o restante da casa, e como a renumeração a insuficiente, a obra se 

prolonga por diversos anos.  

                                                    As políticas assistenciais apresentam, portanto uma forma 
historicamente modificável, de acordo com as características das 
relações que se estabelecem na gestão estatal de reprodução da 
força de trabalho. São como um conjunto de políticas públicas e 
particularmente das políticas no campo social. Enquanto 
regulação, obedecem ao padrão mais geral das estratégias 
reguladoras que peculiarizam a economia capitalista na sociedade 
brasileira (YAZBEK, 2009, p. 60). 

 

O Brasil é marcado por diversas políticas/programas que tem por finalidade 

amenizar a desigualdade entre as classes sociais, dentre os mais conhecidos  temos 

o Programa Bolsa Família4 e o Programa Minha Casa, Minha Vida que vamos 

                                                           

4 
É um programa de transferência de renda direta de renda, direcionado às famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de 
vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o 
acesso à educação e à saúde. Fonte: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-
familia/Paginas/default.aspx  

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
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debater ao longo deste trabalho. Ambos estão ligados diretamente à condição e 

reprodução da vida social. Corrobora com a afirmação de Harvey (1982) de que  a 

classe trabalhadora passa a demandar por serviços públicos e por meio políticos o 

Estado atende as demandas desde que elas não afetem os critérios de acumulação 

do capital. “Historicamente, a assistência tem sido uma das estratégias acionadas 

pelo Estado para enfrentar a questão social ”(YAZBEK, 2009, p. 61).  

1.4 Programas da Política Nacional de habitação  

Com objetivo de suprir o déficit habitacional é criado o Banco Nacional de 

Habitação (BNH), que tinha o objetivo de produzir moradia popular, contudo não 

havia preocupação em adequar as moradias aos serviços oferecidos pela 

comunidade urbana. 

De acordo com Maricato (1997), entre os anos de 1964 e 1986, o Estado 

financiou aproximadamente 4 milhões de moradias por meio do Sistema Financeiro 

da Habitação - SFH, o que foi um marco para a época.  Resultou na ampliação do 

mercado imobiliário, da venda de materiais de acabamento.  Contudo isso não foi 

possível para causar uma diminuição na segregação espacial, o problema 

habitacional continuou a se agravar. 

Em suma maioria os recursos utilizados no SFH provinha do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, seus juros eram menores em consideração 

ao restante de juros empregado no mercado capitalista, os financiamentos eram 

destinadas as famílias da classe média, os subsídios eram cobertos pelo Tesouro 

Nacional. 

No ano de “1986 o BNH foi extinto, deixando como herança uma dívida 

espetacular para o Tesouro Nacional. A CEF – Caixa Econômica Federal – foi 

incumbida de gerir o FGTS, cuja arrecadação entrou em declínio nos anos 80 por 

causa da crise econômica. MARICATO, 1997, p. 50).   

Como a autora retrata com a falência do modelo de produção habitacional 

vários mutuários ficaram endividados. Ainda sobre a perspectiva de Maricato (1997), 

os políticos aproveitam do programa para realizar a compra de voto dos eleitores, os 

mesmos recebiam as casas em troca deveriam votar nos políticos que lhes deram o 

‘presente’. Estes mesmos indivíduos não se sentiam obrigados a arcar com as 
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despesas referentes aos financiamentos, o que também contribui para a 

inadimplência e a queda do sistema.    

Os trabalhadores recebiam baixa renumeração pela venda de sua força de 

trabalho, o exercito industrial de reserva também corrobora para queda dos salários. 

Após este período tem inicio as primeiras reivindicações em torno de moradia, as 

organizações dos movimentos sociais.  

Nos anos 2000 foi lançada a ideia do Projeto Moradia, aponta Bonduki 

(2009) que: 

                                                    o projeto apresentava propostas em três dimensões – gestão e 
controle social, projeto financeiro e urbano-fundiário – e o 
enfrentamento da questão não apenas no âmbito do governo 
federal, mas considerando o conjunto dos agentes que têm 
alguma responsabilidade no problema da habitação, em plano 
público e privado.  

                                                    O projeto propôs a criação do Sistema Nacional de Habitação, 
formado pelos três entes da Federação, que atuariam de forma 
estruturada sob a coordenação de um novo ministério (Cidades). 
O controle social seria exercido pelo Conselho Nacional das 
Cidades e órgãos semelhantes nos estados e municípios, aos 
quais caberia gerir fundos de habitação, que deviam concentrar 
recursos orçamentários para subsidiar a baixa renda. Nesse 
aspecto, seria prioritária a aprovação do projeto de lei de iniciativa 
popular de instituição do Fundo Nacional de Habitação, bandeira 
do movimento de moradia que tramitava desde 1991 no 
Congresso Nacional. A política de subsídios previa um mix de 
recursos não onerosos – do Orçamento Geral da União (OGU) e 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS) – com 
recursos retornáveis, para viabilizar o crédito e o acesso à moradia 
digna para a população de baixa renda (BONDUKI, 2009, p. 9). 

 

Em 2003 na primeira gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi 

criado o Ministério das Cidades com apoio das secretarias de  

Habitação,Saneamento, Mobilidade Urbana e Programas Urbanos, juntos deveriam 

pensar estratégias para enfrentar a problemática da questão urbana. 

O governo federal busca assegurar-se dentro da legislação, captar recursos 

financeiros para a construção de moradias destinadas a classe média e as famílias 

de baixa renda.  

Conforme aponta Oliveira (2016),  
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                                                    O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS)
5
, 

proposto pelo Projeto de Moradia e consolidado em lei federal de 
2005, integra órgãos e entidades responsáveis pela coordenação, 
operacionalização, gerência e administração brasileira voltada 
para as camadas populares da classe trabalhadora, articulados 
aos três entes federativos. A responsabilidade do Ministério das 
Cidades seria a de coordenar a política habitacional e garantir o 
seu financiamento, através do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS), de acordo com as orientações do Plano 
Nacional de Habitação (PlanHab)

6
. 

                                                      O SNHIS ainda prevê a elaboração de planos nacionais, estaduais 
e municipais de Habitação de Interesse Social, que devem orientar 
os gastos dos fundos nacionais, estaduais e municipais, geridos 
por conselhos. Sendo assim, construiu-se uma plataforma ampla e 
legal no que diz respeito à administração pública para conduzir de 
forma, justa e democrática a política habitacional brasileira 
(OLIVEIRA, 2016, p.46-47). 

 

O Sistema Nacional de Habitação deveria fortalecer os vínculos entre as 

esferas de governo federais, estaduais e municipais. Os municípios por sua vez 

deveriam desenvolver projetos habitacionais destinados à população de interesse 

social para captar os recursos oferecidos e poder desenvolver os projetos. 

O Programa de Aceleração de Crescimento – PAC7, tem por objetivo levar 

obras de infraestrutura, a urbanização de assentamentos precários, as ações 

desenvolvidas tem um cunho social.  

                                                           

5 
 LEI 11.124 DE JUNHO DE 2005 que dispõe sobre o  Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui 
o Conselho Gestor. De acordo com o artigo 5°, integram o SNHIS o Ministério das Cidades; o 
Conselho Gestor do FNHIS; a Caixa Econômica Federal (agente operador do FNHIS); o Conselho 
das Cidades; os Conselhos Estaduais e Municipais que tratam de questões urbanas e habitacionais; 
órgãos e instituições da administração pública das três esferas; instituições regionais  ou 
metropolitanas que desempenham funções ligadas à habitação; fundações, sociedades, sindicatos, 
todos na condição de agentes promotores do SNHIS; e agentes financiadores autorizados pelo 
Conselho Monetário Nacional para atuar no Sistema Financeiro de Habitação – SFH (Lei 
11.124/2005). 
6 

 Em seu artigo 14, a lei do SNHIS previa a elaboração do “Plano Nacional de Habitação de 
Interesse Social, em conformidade com as diretrizes de desenvolvimento urbano e em articulação 
com os planos estaduais, regionais e municipais   de habitação”. 
7 

 O PAC é Programa de Aceleração do Crescimento é  criado em 27 de janeiro de 2007, 
através do decreto 6.025, representa um novo modelo de planejamento, gestão e execução do 
investimento público. Articula projetos de infraestrutura públicos e privados e medidas institucionais 
para aumentar o ritmo de crescimento da economia. Modernizar a infraestrutura, melhorar o ambiente 
de negócios, estimular o crédito e o financiamento, aperfeiçoar a gestão pública e elevar a qualidade 
de vida da população são alguns dos objetivos do PAC. É também um instrumento de inclusão social 
e de redução das desigualdades regionais. Suas ações e obras geram empregos que garantem renda 
e consumo para milhares de trabalhadores e suas famílias. Fonte: 
http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/pac-programa-de-aceleracao-do-crescimento/visao-
geral/o-que-e-o-pac 
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O município de Macaé teve o PAC implantado na Zona Especial de 

Interesse Social ZEIS8 Nova Esperança, “Possui 4.217 habitante e 1.278 domicílios, 

segundo levantamento realizado pela Prefeitura em 2009” (PLHIS, 2010, p.69). 

Em relação ao andamento das obras no bairro Novo Esperança e o 

processo de regularização fundiária, 

                                                       O assentamento não possuía pavimentação, o que impossibilitava 
a circulação de transportes coletivos oficiais, as ruas também não 
tinham identificação, não havia rede de abastecimento de água, 
nem de esgotamento sanitário, a iluminação pública era precária 
demandando um planejamento e investimento do poder público. 

                                                       Em função da sua grande extensão, a comunidade foi dividida em 
três bacias, tendo como primeira obra de intervenção a bacia um. 
Nesse primeiro momento, as ruas receberam pavimentação, 
construção de rede de esgoto, drenagem de águas pluviais, rede 
de abastecimento de água, produção de sessenta e quatro 
unidades habitacionais e a construção de um centro comunitário e 
a pavimentação de quatro mil metros de rua. 

                                                        Esta primeira etapa foi financiada pelo PAC que começou no 
município em 2009 e já foi concluída em 2011 dando continuidade 
ao PAC 2. 

                                                       Em 2012, iniciou o PAC 2, para conclusão das obras iniciadas em 
2009. Nesta etapa esta sendo construídos escola, creche, posto 
de saúde, quadra poliesportiva e 400 unidades habitacionais 
(prédios e casas e centro comercial) para famílias que moram em     
áreas de risco. 

                                                    O PAC também iniciou o processo de regularização fundiária da 
área, que hoje conta com o número estimado de cinco mil famílias 
(Plano Local de Habitação e Interesse Social, 2010 p. 70), com o 
objetivo de urbanizar os espaços ocupados de forma desordenada 
e fazer a doação dos títulos de propriedades das terras (SANTOS, 
2014, p.32-33). 

 
O bairro Nova Esperança foi onde teve início meu estágio curricular pela 

Secretária Municipal de Habitação no ano de 2014, como ressalta a autora Santos a 

primeira fase 1 já havia sido concluída, a segunda estava em fase de conclusão, 

para dar início a terceira fase. Entretanto por problemas de repasses de verbas, a 

segunda fase ainda não foi concluída, o bairro encontra-se com áreas 

pavimentadas, com rede de água e esgoto e parte sem nenhuma infraestrutura.  

 

                                                           

8
 Zona Especiais de Interesse Social – ZEIS, têm como princípios a manutenção dos assentamentos 

consolidados, melhoria das condições urbanísticas e promoção da regularização fundiária, incluindo 
no ordenamento territorial planos de urbanização próprios para cada assentamento, atendendo às 
especificidades locais. 
A classificação das ZEIS considera  o domínio da área ocupada – público ou privado -, as condições 
de habitabilidade do assentamento e a existência de imóveis não edificados, sub – utilizados ou não 
utilizados destinados à implantação de programas habitacionais (PLHIS,2010, p.38). 
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1.5 Questão Habitacional do município de Macaé 

É necessário analisar os determinantes e tendências históricas no 

desenvolvimento do Município de Macaé, que é popularmente conhecida como a 

“Capital Nacional do Petróleo” por ser responsável pela maior produção de petróleo 

do Brasil. 

Por esta razão o município abriga indivíduos oriundos de vários lugares do 

país e até mesmo de outros países. A indústria petrolífera necessita de mão de obra 

qualificada, o que dificulta que pessoas com baixa qualificação não consigam 

empregos na área, ou subempregos que não possibilitam arcar com dispensas 

inerentes subsistência humana. Para isto, será problematizada o processo de 

expansão urbana, a ocupação de áreas impróprias para fins de moradia e os 

impactos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida - MCMV faixa 1, 

destinado para habitação de interesse social. O objetivo é compreender o MCMV no 

contexto da sociedade capitalista de forma critica baseados em fundamentos 

teóricos metodológicos que fomentem a discussão. 

A pujança econômica de Macaé foi o grande atrativo de sua urbanização, 

atraindo também um grande contingente populacional das regiões Norte 

Fluminense, Baixada Litorânea e Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

(RESSIGUIER, 2011, p. 28). 

Desta maneira serão trabalhados conceitos que fundamentem a discussão 

como, a segregação espacial, o acesso à cidade, a periferização, a política 

habitacional, a resignificação do espaço. É importante considerar tais conceitos para 

compreender como que a realizada a gestão habitacional do município, o acesso da 

classe proletária à moradia e os rebatimentos da inclusão á cidade formal na renda 

familiar.  

1.5.1 Breve Contexto Histórico 

Até a década de 70 a cidade de Macaé tinha como principal fonte de renda 

de seus moradores a agricultura e a pesca. A partir da refida década o município 

recebeu a empresa Petrobras que viu a possibilidade de explorar petróleo na região 

da Bacia de Campos.  
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Segundo Baruqui (2004), a cidade viu sua população crescer rapidamente, 

no ano de 1989 cerca de 100 empresas prestadoras de já haviam se instalado na 

cidade que foi escolhida para sediar o Centro de Operações da Região Sudeste, que 

cobria a região sul da Bahia chegando ao Rio Grande do Sul. Elevando a cidade a 

um posto importantíssimo na exploração petrolífera.  

O que resultou no fato da cidade ficar conhecida como o polo de 

oportunidades de emprego, Macaé passou então a receber pessoas de várias partes 

do Brasil e de algumas partes do mundo que vinham em busca de emprego. No 

entanto para inserir-se no mercado é necessária uma qualificação especifica para 

ocupar os cargos na área, o que resultou em pessoas ocupando cargos em que a 

renumeração não era suficiente para arcar com as despesas de sua subsistência. 

Com o advento da exploração petrolífera a cidade tornar-se  uma 

mercadoria, como no mercado capitalista é altamente competitivo. 

Dessa maneira, surge uma ligação íntima entre o desenvolvimento 
do capitalismo e a urbanização. Não surpreende, portanto, que as 
curvas logísticas do aumento da produção capitalista sejam, com o 
tempo, muito semelhantes ás curvas logísticas da urbanização da 
população mundial (HARVEY, 2014, p. 30). 
 

A mercadoria chamada cidade passa a ser adquirida pelos indivíduos que 

tenham dinheiro para competir no mercado capitalista e adquirir uma porção da 

cidade, não é possível competir com grandes corporações do ramo imobiliário que 

se utilizam da terra como fonte de lucros. Afirma Harvey (2014, p. 28), que “O direito 

á cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual ao grupal 

aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade....” 

O capitalismo precisa de urbanização para absorver o excedente 
de produção que nunca deixa de produzir. Dessa maneira, surge 
uma ligação íntima entre o desenvolvimento do capitalismo e a 
urbanização. Não surpreende, portanto que as curvas logísticas do 
aumento da produção capitalista sejam, com o tempo, muito 
semelhantes às curvas logísticas de urbanização da população 
mundial (HARVEY, 2014, p. 30). 

Ou seja, a cidade sofre impactos do desenvolvimento capitalista, empresas 

do ramo de construções investem na cidade para atender o aumento populacional. 

O aumento na procura por terras aumentou o preço consideravelmente, 

inviabilizando a compra por indivíduos que não tem recebem o suficiente para arcar 
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com as despesas de subsistência (alimentação, lazer, habitação), o que levou os 

mesmos a ocuparem lugares que o mercado imobiliário não tinha interesse.   

1.5.2 Localização 

Como a cidade de Macaé é objeto de estudo, juntamente com as 

consequências da ausência de planejamento habitacional faz por necessário 

discorrer alguns dados a cerca do município (Ver MAPA 01 em ANEXOS). 

                                                    O município localiza-se na porção nordeste do Estado do Rio de 
Janeiro, entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico. De acordo 
com o CIDE (Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro), 
pertence à Região Norte Fluminense e tem como limites, além do 
Oceano Atlântico, os municípios de Conceição de Macabu, 
Trajano de Morais, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Carapebus 
e Rio das Ostras ( Plano de Habitação de Interesse Social, 2010, 
p.4 ). 

                                                    Situada entre as latitudes 22° 00’ a 22° 27’ sul do Equador e 
longitude a oeste de Greenwich de 41° 30’ a 42º 17’, possui área 
total de aproximadamente 1.227 km² correspondente à área 
urbana do distrito sede (Plano de Habitação de Interesse Social, 
2010, p. 5). 

 

1.5.3  Disposições dos bairros 

De acordo com Lei Orgânica (2008), o município está dividido em 6 (seis) 

distritos, são eles: 1° - Cidade de Macaé; 2° - Córrego do Ouro; 3° - Cachoeiros de 

Macaé; 4° - Glicério; 5° - Frade; 6° - Sana. 

Segundo Villaça (1997), a localização está relacionada ao valor de uso, 

concomitante relacionada ao fruto do trabalho socialmente necessário. Os espaços 

bem localizados e com infraestrutura é alvo de disputa entre as classes sociais para 

utilização em residenciais e negócios. (VILLAÇA, 1997) 

A disposição dos distritos demonstra o quão extensivo é o município. De 

acordo com IBGE tem uma área extensiva de 1.216,846 Km²9. 

De acordo com a Lei Orgânica do Município os setores administrativos foram 

devidos em nove e assinaladas por cores (Ver MAPA 02, em ANEXOS). 

                                                           

9
Fonte: 

http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=330240&search=riodejaneiro|maca%E9&lang= 
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Os bairros do município estão distribuídos de acordo com os setores 

administrativos.10 

                                                           

10
 I - O setor administrativo Azul engloba os seguintes bairros:  

a) Imboassica, com os Loteamentos Guanabara, Vila Imbossica e Parque de tubos; 
b) Lagoa, Mirante da Lagoa, Jardim Guanabara, Recanto da Lagoa, Vista da Lagoa, São Marcos 
(parte) e área do Instituto Federal Fluminense – IFF;  
c) Vale Encantado,Condomínio da Lagoa Azul, Bosque dos Cavaleiros, Novo Cavaleiros (parte), 
Granja dos Cavaleiros (parte);  
d) Granja dos Cavaleiros (parte), São Marcos (parte), Jardim dos Cavaleiros, Parque Aurora, Novo 
Cavaleiros (parte), Condomínio Alameda da Lagoa; 
e) Loteamento da Glória prolongamento, Leda, Luamar, Sulmar, Francisco Chagas, San Carlos, 
Sossego da Praia dos Cavaleiros, Condomínio Bosque dos Passarinhos, Condomínio Graziela, 
Mirante dos Cavaleiros, Duque de Caxias, Novo Cavaleiros (parte), Granjinha, Cancela Preta; 
f) Cavaleiros, Loteamento da Glória (praia), Jardim Balneário dos Cavaleiros (praia), Morada das 
Garças, Vivendas da Lagoa e Parque Caxias. 
II - O setor administrativo Amarelo engloba os bairros: 

 a) Riviera Fluminense, Novo Horizonte, Vila Cohapet, Sol y Mar, Maenduara, São 

Fidelis, Riviera Fluminense, Village Residencial, Riviera, Maringa (parte), Campo d’oeste (parte), Vilas 

na Alameda Etelvino Gomes, Parque Francisco Alves Machado; 

 b) Praia Campista, Loteamento Costa do Sol e áreas entre as linhas férreas; 

 c) Visconde de Araújo, Novo Visconde, Sossego do Visconde, Campo Grande, Bela 

Vista, Floriano Neves, Granja Campo Grande, Granja Maria Luiza, Vila Samaria, Ponta do Triângulo, 

Rennée Ville, Lafe, Vila São Jorge, Village dos Cavaleiros, Vila Muriá (lado esquerdo), Maringá 

(parte), Campo D’Oeste (parte até a rua Jonas Mussi);  

 d) Miramar, Granja Miramar, Jardim Pinheiro, Santana, Monte Castelo, Vila Muriá 

(lado do Colégio Castelo). 

 III - O setor administrativo Verde engloba os bairros: 

 a) Aroeira, Nova Aroeira, Morro de Santana, Morro de São Jorge, Monte Elízio, Linda 

Vista, Paraíso, Jardim Santo Antônio, Santa Mônica, Nova Macaé; 

 b) Botafogo, Proletariado, Loteamento Botafogo, Vila Virgem Santa, Malvinas, 

Romão; 

 c) Virgem Santa. 

 IV - Setor administrativo Vermelho constituído pelos bairros, Centro, Cajueiros e 

Imbetiba. 

 V - Setor administrativo Vinho, constituído pelos bairros, Barra de Macaé, Ajuda, 

Parque Aeroporto, São José do Barreto, Lagomar e Cabiúnas. 

 VI - Setor administrativo Marron, composto pelos bairros, Parque Aeroporto, São José 

do Barreto, Lagomar e Cabiúnas. 

 VII - Setor administrativo Bege, composto pelo distrito do Sana (sede) e Cachoeiros 

de Macaé. 

 VIII - Setor administrativo Laranja, composto pelo distrito de Glicério (sede) e Frade. 

 IX - Setor administrativo Cinza compõe o distrito de Córrego do Ouro. 
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A partir da ilustração da organização espaço urbano de Macaé, poderemos 

analisar mais a frente como essa segregação socioespacial promove certas marcas 

e traços urbanos que nos elucidará como a vida cotidiana dos sujeitos se 

desenvolve, bem como entendermos a ação do capital e os impactos no espaço 

urbano. Contribuindo para nossas mediações sobre a produção da cidade em 

questão, Corrêa (1995) salienta essa tal ocupação se remete ao 

conjunto de diferentes usos de terra justapostos entre si. Tais usos 
definem áreas, como: centro da cidade, local de concentração de 
atividades comerciais, de serviço e de gestão; áreas industriais e 
áreas residências, distintas em termos de forma e conteúdo social; 
áreas de lazer; e, entre outras, aquelas de reserva para futura 
expansão. Este conjunto de usos da terra é a organização 
espacial da cidade oi simplesmente o espaço urbano fragmentado 
(CORRÊA, 1995, p.1). 

 

As autoras Paz e Taboada (2010, p. 14) analisam que os bairros da elite são 

planejados e objetos de ações de embelezamento. Dessa forma, Harvey (1982) 

também constrói a cidade e tem seu projeto de vida, portanto coloca que a classe 

trabalhadora necessita de espaço para viver e reproduzir-se, por isso, a terra é 

categoria essencial o indivíduo. (HARVEY,1982, p. 8). 

Na cidade de Macaé é possível identificar que o acesso á terra está 

diretamente relacionado ao poder financeiro. O setor 01 – Azul é de acordo com o 

PLHIS (2010), tem um considerável número de condomínios fechados com  toda a 

infraestrutura necessária a habitação, um número considerável de hotéis, a praia de 

Cavaleiros mais conhecida da região, rodeada por restaurantes de sofisticada 

gastronomia (Ver FIGURA 01, ANEXOS). 

A classe trabalhadora não tem capacidade financeira de usufruir dos reursos 

que o setor disponibiliza, geralmente frequentam o local somente para trabalhar. A 

classe proletária está localizada em bairros como: Nova Esperança, Nova Holanda e 

Lagomar, tem como característica um intenso adensamento. Os postos de trabalho 

disponíveis nestes locais geralmente são no mercado informal, o resulta no 

deslocamento de pessoas para trabalhar nas empresas relacionadas ao ramo do 

petróleo, restaurantes que atendem a demanda  alimentícia, que se localizam em 
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torno das firmas, no bairro Novo Cavaleiros, em Parque de Tubos (divisa com Rio 

das Ostras) e na Orla da Praia dos Cavaleiros. O que resulta em grande demanda 

na utilização de transporte público no horário de entrada e saída das empresas. 

 

 1.5.4 Ocupações de áreas impróprias para moradia 

Para compreender a essência das ocupações em áreas que não oferecem 

infraestrutura necessária a moradia, é imprescindível entender o papel que 

habitação ocupa na sociedade capitalista. 

Maricato (1997) aponta que, 

A habitação é uma mercadoria especial, que tem produção e 
distribuição complexas. Entre as mercadorias de consumo privado 
(roupas, sapatos, alimentos, móveis, etc.) ela é a mais cara. Seu 
preço é muito maior do que os salários médios, e por isso o 
comprador demora muitos anos para pagá-la ou juntar o valor que 
corresponde ao seu preço. Dizemos que é uma mercadoria que 
tem longo período de circulação e por isso exige um financiamento 
prévio para o consumo, pois em geral os trabalhadores não 
dispõem de tanto dinheiro à vista (MARICATO, 1997, p. 46).  

  

A classe trabalhadora tem no trabalho a fonte de renda necessária para 

manter as necessidades essenciais à sobrevivência para a reprodução humana. O 

trabalho como afirma Yazbek (2009, p.110), “(...) apesar de desqualificado, 

monótono, repetitivo e sem criatividade, o trabalho configura-se como uma forma de 

ser, uma forma de inserção digna na vida social, um caminho para ‘ganhar a vida’”, 

uma identidade social. A ausência das formas de trabalho reflete diretamente no 

modo como as famílias se organizam no seu local de moradia. 

Permeados por essa segregação socioespacial causada pelo sistema 

capitalista, os indivíduos encontram como solução para resolver a questão 

habitacional, a ocupação de lugares que a especulação financeira não demonstra 

interesse, tem-se o inicio do surgimento das favelas que Yazbek (2009) explica 

como: 

ocupação de áreas públicas ou privadas, onde crescem 
habitações extremamente precárias, de tábuas velhas ou novas, 
zinco latão, papelão e outros materiais, inclusive “blocos”. 
Localizadas em geral em terrenos íngremes sobre barrancos, à 
beira de córregos, ou sob viadutos, predominantemente nas 
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periferias, constituem assentamentos habitacionais sem 
infraestrutura, socialmente muito desvalorizados, em áreas 
vedadas pela legislação que acabam por agravar as condições em 
que vivem as famílias em situação de pobreza (YAZBEK, 2009, 
p.125). 

Podemos definir assentamentos precários como:  

Cortiços em áreas centrais e consolidadas da cidade, com 
problemas de permanência e expulsão e com demandas de 
melhoria das condições de habitabilidade e provisão de novas 
moradias sociais nessas localizações; 
(...) demandam ações de urbanização abrangendo o universo 
formado por favelas, loteamentos irregulares, conjuntos 
habitacionais degradados, e assemelhados, caracterizados em 
maior ou menor grau pela ausência ou precariedade de 
infraestrutura urbana, irregularidade fundiária, inadequação das 
unidades habitacionais e dos terrenos onde estão implantadas 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009, p. 107).  

 

O PLHIS define os assentamentos precários no município, são eles: Águas 

Maravilhosas; Altos dos Cajueiros; Barra de Macaé; Botafogo; Complexo da Ajuda; 

Favela da Linha; Fronteira; Lagomar; Malvinas; Morro de Santana; Morro de São 

Jorge; Morro do Lazaredo; Morobá; Nova Esperança; Nova Holanda; Novo Botafofo; 

Novo Horizonte e Piracema. (PLHIS, 2010, p. 59). 

Por exemplo, o crescimento desordenado dos setores 5 - vinho e 6 - marron 

situados em locais que não cresceram desordenadamente, não tem infraestrutura 

adequada,  caracterizando o processo de segregação sócio espacial, que são 

reflexos da especulação financeira presente no município, que foi se agravando do 

longo dos anos com o avanço da indústria petrolífera. (Ver, FIGURA 02, em 

ANEXOS). Se compararmos as figuras 01 e 02 é possível identificar as disparidades 

frente ao crescimento imobiliário.  

1.6 Áreas definidas para intervenção urbana e o processo de reassentamento 

de moradores para o Residencial Bosque Azul 

Ressaltarei os assentamentos precários de Águas Maravilhosas, Lagomar e 

Morro de Santana que estão diretamente ligados ao PMCMC, pois algumas famílias 

serão remanejadas para unidades habitacionais conjunto habitacional. 

Em Águas Maravilhosas, de acordo com Costa (et al., 2013, p.109), o local já 

abrigou um córrego ligado ao principal rio da cidade que no final do século XX era 

utilizado pela população para banho e pesca. Todavia nos anos seguintes o local 
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passou a ser utilizado para descarte do lixo produzido pela cidade, inclusive o lixo 

hospitalar. Quando a cidade sofria os impactos do crescimento populacional iniciou-

se a construção da estrada linha azul que liga o centro ao norte do município, após a 

finalização da obra o lixão foi desativado e nas máquinas passaram no terreno 

realizando a terraplanagem, a partir daí iniciou a ocupação irregular do local. 

Trata-se de uma ocupação irregular recente (ano de 2000) sobre 
propriedade privada, que até meados de 1990 funcionou como 
depósito de lixo. Apesar disso, recebeu o nome de Águas 
Maravilhosas, devido à existência de um canal de águas límpidas 
próximo ao local. Está localizado no bairro Ajuda e no Setor 
Administrativo 05 – Vinho, às margens de importante eixo viário de 
ligação centro-norte (Linha Azul), em área ainda pouco adensada, 
destinada à expansão da cidade (PLHIS, 2010, p.84). 

Como retrata o PLHIS no ano de 2010 Águas Maravilhosas era pouco 

adensada (Ver IMAGEM 03, em ANEXOS). O levantamento realizado em agosto de 

2015 pela Secretaria Municipal de Habitação com objetivo de iniciar o processo de 

reassentamento demonstra uma realidade distinta da encontrada anteriormente. 

(Ver FIGURA 03 e MAPAS 03 e 04, em ANEXOS) 

 A Prefeitura Municipal de Macaé responde uma determinação judicial do 

Ministério Público para a remoção das famílias, pois pela área já ter funcionado um 

lixão não pode receber nenhum tipo de infraestrutura, nem mesmo ligação formal de 

energia elétrica.  A localidade não conta com nenhum equipamento público, as 

pessoas vivem sem energia elétrica, sem saneamento básico. (Ver FIGURAS 04, 05 

e 06, em ANEXOS)  

No que diz respeito à de Lagomar, o PLHIS identifica que fica:  

Localizada no extremo norte da cidade, está inserida no bairro de 
mesmo nome que faz parte do Setor Administrativo 06 – Marron.  
O referido assentamento é contíguo ao Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba, criado em 1998, e que mantém a 
vegetação original. Na área ocupada, atualmente, encontram-se 
remanescentes da vegetação de restinga e lagoas costeiras, 
ameaçadas pelo assoreamento provocado pelas construções que 
avançam sobre as margens. Também corta a área o canal Macaé 
– Campos, cuja faixa marginal de proteção encontra-se 
parcialmente ocupada por construções (PLHIS, 2010, p. 60). 

O remanejamento da área se dará de forma parcial, serão afetadas as 

pessoas que residem na Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Restinga 

de Jurubatiba, que está localizada entre as avenidas W 30 (parcialmente) e MPM 

(Ver MAPA 05,  em ANEXOS). Atualmente o bairro conta com calçamento, a 
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instalação de água encanada, não tem tratamento de esgoto, fossas sépticas são 

utilizadas pelos moradores. O bairro possui três escolas, duas de educação infantil e 

uma de ensino fundamental, um Posto de Saúde da Família - PSF e uma Unidade 

de Pronto Atendimento - UPA.  

Já em Morro de Santana a ocupação é mais antiga como salienta o Plano 

Local de Habitação de Interesse Social (2010), 

No final dos anos 70, coincidindo com o crescimento acelerado da 
cidade, teve início a ocupação irregular da encosta do Morro de 
Santana, em área pertencente à Igreja (Confraria de Santana) e 
localizado num dos bairros mais antigos da cidade, Aroeira, no 
Setor Administrativo 03 – Verde. 
A área do Morro de Santana compreende a ocupação da encosta 
do morro que é caracterizada por construções em situações de 
risco, insalubridade e adensamento excessivo. Assim, em direção 
ao topo do morro, às margens da Ladeira do Santana (Rua 
Waldemiro Bittecourt), encontra-se elevado adensamento 
construtivo com diversos becos e escadarias de acesso. Já na 
direção da base do morro, têm-se construções assentadas sobre 
grandes taludes, com alto grau de risco de deslizamento, além de 
construções sobre a faixa de segurança não construtiva da linha 
férrea (PLHIS, 2010, p. 77-78). (Ver IMAGEM 09, em ANEXOS)  
 

Em dezembro de 2013 as chuvas que inundaram parte do município, 

afetaram os bairros mais populares, onde reside a classe trabalhadora. O local mais 

atingido foi o Morro de Santana, onde a encosta desabou em cima de algumas, que 

infelizmente resultou na morte de uma criança, várias famílias desalojadas e casas 

interditadas11 (Ver IMAGENS 10,11 e 12, em ANEXOS). As famílias ficaram alojadas 

em espaços cedidos pelo município e posteriormente foram enquadradas no 

benefício Auxílio Aluguel Emergência, onde alugavam uma casa no valor de até 

R$400,00 (quatrocentos reais), atualmente o valor está em R$600,00 (seiscentos 

reais). O beneficio é concedido por ano e podendo ser prorrogado por igual período, 

após este período o benefício não pode ser renovado.12  

Exceto o Morro de Santana que é uma ocupação tardia, as outras 

localidades são distantes do centro da cidade, o que demonstra ocupavam de áreas 

cada vez mais distantes, o que resulta muito tempo desperdiçado dentro dos 

coletivos no trajeto casa – trabalho, trabalho – casa, um trajeto de aproximadamente 

                                                           

11
 Fonte: Jornal o Debate, http://odebateon.com.br/site/noticia/detalhe/30031/materia-completa-sobre-

o-deslizamento-que-matou-o-menino-de-6-anos acesso em: 18 de jan. de 2017. 
12

 Lei municipal n° 4.000/2013, altera os valores dos benefícios do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social. 

http://odebateon.com.br/site/noticia/detalhe/30031/materia-completa-sobre-o-deslizamento-que-matou-o-menino-de-6-anos
http://odebateon.com.br/site/noticia/detalhe/30031/materia-completa-sobre-o-deslizamento-que-matou-o-menino-de-6-anos


37 
 

que dura aproximadamente 45 minutos até o centro da cidade e nos bairros mais 

distantes local das empresas do ramo de petróleo cerca de 1h, 1h e 30mim. Os 

autores Corrêa (1995) e Kowarick (1979), abordam o processo de ocupação de 

áreas sem infraestrutura para moradia. 

É na produção da favela, em terrenos públicos e privados que os 
grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes 
modeladores. A ocupação destes terrenos que dão ensejo à 
criação das favelas é uma forma de resistência à segregação 
social e sobrevivência ante a absoluta falta de outros meios 
habitacionais. Aparentemente desprovida de qualquer elaboração 
espacial, as favelas acrescentam uma lógica que inclui a 
proximidade a mercados de trabalho (CORRÊA 1995, p.4).  
(....) com a explosão do preço dos terrenos, a tendência é 
acentuar a expulsão da população para as “periferias”, onde, 
distante dos locais de trabalho, se avolumam barracos e casas 
precárias. Esta é a etapa mais recente do processo “expulsão-
fixação” das classes trabalhadoras, que obviamente não se reduz 
às populações faveladas (KOWARICK, 1979, p.39). 

 

 Os fatos que ocorrem no município de Macaé demonstram a ausência do 

Estado que ficou inerte durante vários anos permitindo que áreas impróprias as 

moradias, continuassem sendo ocupadas ao longo dos anos, permitindo que as 

pessoas criassem vínculos de moradia com local e posteriormente são obrigadas a 

se desfazer de suas moradias que provavelmente foram auto construídas.  

2. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA  

Dando continuidade à política de desenvolvimento habitacional no ano de 

2009 surge o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV13, além da produção 

habitacional o país sentia os reflexos as crise econômica de 2008.  

 

                                                    Para além do enfrentamento das necessidades habitacionais, o 
lançamento do programa surgiu como medida emergencial para 
minimizar o impacto da crise internacional de 2008 sobre o 
emprego do crescimento econômico no Brasil. O PMCMV foi 
concebido com o intuito de promover o aquecimento da economia 
por meio do estímulo ao setor da construção civil, segmento que 
gera demanda expressiva por mão de obra de baixa qualificação, 
sendo frequentemente mobilizado como elemento de políticas 

                                                           

13
 É uma iniciativa do Governo Federal que oferece condições atrativas para o financiamento de 

moradias nas áreas urbanas para famílias de baixa renda. Em parceria com estados, municípios, 
empresas e entidades sem fins lucrativos, o programa vem mudando a vida de milhares de famílias 
brasileiras. É oportunidade para quem precisa e mais desenvolvimento para o Brasil. Fonte: 
http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx 
 

http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx
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econômicas anticíclicas em momentos de recessão. Tendo em 
vista os objetos macroeconômicos por trás de sua criação, para 
que o programa pudesse atender a todos os seus propósitos, 
viabilizar a produção de uma quantidade expressiva de novas 
moradias num curto espaço de tempo revelou-se uma exigência 
fundamental, o que exerceu influência determinante sobre o 
padrão de inserção urbana nos empreendimentos. A convergência 
de interesses das construtoras, governos locais e o Governos 
Federal em fazer o programa ‘rodar’ suplantou preocupações com 
aspectos como a qualidade urbanística do entorno dos 
empreendimentos e a articulação da oferta habitacional com uma 
política fundiária abrangente, uma vez que considerações desse 
tipo afetarias a velocidade de sua implementação (ROLNIK, 2015, 
p. 130 -131).  

 

O PMCMV foi a solução viável para salvar da falência as empresas setor 

imobiliário, mantendo os cargos de trabalho já existentes e gerando novos cargos. 

Com objetivo de que as obras mantenham um fluxo de trabalho acelerado, para 

manter a data de entrega dos empreendimentos no prazo, as construtoras não se 

preocupavam com a qualidade dos imóveis, os agentes bancários responsáveis pela 

aprovação do empreendimento não são criteriosos com a qualidade dos materiais 

utilizados para a construção dos imóveis. 

Atualmente o Programa é dividido em três faixas de renda: A faixa 1 é 

destinado para famílias com renda de até R$ 1.800,00, é a faixa de interesse social 

que ocorre em parcerias com as prefeituras o financiamento é de 120 meses (10 

anos), as parcelas fariam de R$ 80,00 a R$ 270,00 de acordo com a renda familiar. 

A faixa 1,5 é destinada para famílias com renda de até R$ 2.600,00 relacionada 

diretamente ao setor imobiliário, o financiamento pode atingir 360 meses (30 anos), 

as taxas de juros com reajuste de 5% ao ano e subsídios federais de até 47,5 mil 

reais. Sendo a faixa 2 destinada às famílias com renda de até R$ 4.000,00, pode 

financiar em 360 meses (30 anos) e os subsídios podem chegar até R$ 29.000,00.  

Já a faixa 3 é destinado para famílias com renda de até de até R$ 7.000,00, pode 

ser financiado em até 360 meses (30 anos), as taxas de juros são negociadas com a 

instituição financeira.  

O objeto de estudo deste trabalho é o PMCMV faixa 1 – interesse social, que 

está em fase de entrega de imóveis no município.  

 

                                                     No caso dos empreendimentos da faixa 1, a demanda é inteiramente 
indicada pelo FAR, não se sujeitando ao risco de inadimplência 
dos beneficiários e não exercendo qualquer atribuição relacionada 
à comercialização dos imóveis. As famílias beneficiadas 
responsabilizam-se por efetuar pagamentos mensais ao longo de 
um período de dez anos. Os valores pagos pelos beneficiários 
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correspondem a uma parcela muito pequena do custo individual 
das unidades, cuja produção é quase integralmente subsidiada 
pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que recebe 
aportes do Orçamento Geral da União (OGU) para arcar (ROLNIK 
et al., 2015, p. 130).   

 
 

As famílias se comprometem diretamente com a instituição financeira que 

está em parceria para finalização do projeto, as famílias assinam um contrato no 

qual se comprometem em não realizar mudanças na fachada, não que quebrar 

paredes, é proibida a locação e a venda do imóvel em caso de atraso superior a 3 

meses a família responderá legalmente podendo resultar na perda do imóvel.  

 
 

2.1 O Programa Minha Casa Minha Vida no município de Macaé 

 

O município de Macaé com objetivo de suprir o déficit habitacional, remover 
famílias de áreas impróprias para moradia é lançado no município o edital do 
programa14. Para estar apto a se inscrever a pessoa tinha que estar dentro desses 
requisitos: 
                                                       a) Possuir renda bruta familiar mensal de até R$ 1.600,00 (hum  mil 

e seiscentos reias); 
                                                    b) Não ser proprietário, promitente comprador ou promitente 

cessionário de imóvel construído no Município de Macaé ou 
qualquer outra parte do território nacional; 

                                                    c) Não haver sido contemplado com outro imóvel em programas 
habitacionais, nacional, estaduais ou municipais; 

                                                    d) Estar de acordo com a prestação de no máximo 5% (cinco por 
cento) da renda familiar que corresponde a R$80,00 (oitenta reais) 
ou valor mínimo de 25,00 (vinte e cinco reais) mensais, conforme 
Decreto Presidencial n° 7.795, de 24/08/2012; 

                                                    e) Ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipado; 
                                                    f) Residir em Macaé há pelo menos 03 (três) anos contados da  

abertura deste cadastro ou a qualquer tempo desde que tenha 
vínculo formal de emprego em vigor no município (MACAÉ, 2014, 
p. 1-2). 

 
 

 O condomínio está localizado no bairro Bosque Azul, tem o número total de 

2.208unidades habitacionais, 1.104 destinadas para as pessoas da demanda 

destinadas as pessoas que se enquadram ao edital e a outras 1.104 unidades são 

destinadas as famílias das áreas de remoção do município (Águas Maravilhosas, 

Lagomar e Morro de Santana). 

                                                           

14 
MACAÉ, Edital Processo de Seleção do PMCMV  n° 001/2014.  
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As famílias provenientes de áreas de remanejamento, consequentemente já 

investiram na compra de terrenos, na construção das casas, mesmo tento investido 

as suas economias, tem que se comprometer a arcar com as parcelas por 10 anos. 

Muitos viviam na informalidade, não arcando com despesas de água, luz e talvez até 

com despesas inerentes a gestão do condomínio.  

Os desejos individuais são ignorados frentes aos desejos do Estado, 

 

Pela coletivização, a escolha do consumidor é traduzida, da 
anarquia descontrolada da ação individual, para a área 
aparentemente mais controlável da ação estatal. Essa tradução 
não ocorre sem luta, tanto sobre a liberdade de escolha individual 
(que gera um forte sentimento antiburocrático) como sobre a 
definição dos valores de uso envolvidos (por exemplo: defesa 
nacional versus habitação subsidiada para os pobres) (HARVEY, 
1982, p.19). 

 
 

Os indivíduos não tem a possibilidade de manifestar opinião sobre a 

localização, modelo da construção, os equipamentos públicos em seu entorno e 

sobre como se dará a via de financiamento do programa. Infelizmente a 

inadimplência tende se faz presente nestes casos. 

 Como retrata Kowarick (1979),  

 

                                                       Até mesmos os programas  que se destinam para assim chamada 
de “interesse social”, não só são quantitativamente pouco 
expressivos, como também frequentemente as camadas que 
deveriam ser beneficiadas não têm condições de amortizar as 
prestações previstas pelas fantasiosas soluções oficiais. O 
resultado é que as habitações ou ficam vazias ou acabam sendo 
transferidas para os grupos de renda mais elevada enquanto que 
as pessoas a quem se destinavam os programas subsidiados pelo 
poder público acabam voltando as suas condições originais de 
moradia, que, alias, são aquelas que imensa parcela da classe 
trabalhadora precisa adotar para continuar se reproduzindo nas 
cidades (KOWARICK, 1979, p. 60). 

 

A inadimplência dos moradores resulta em um ciclo vicioso, eles deixam 

suas casas, não conseguem arcar com as despesas que surgem proveniente do 

novo estilo de moradia, sem condições financeiras de alugar um imóvel, acabam 

retornando para as áreas impróprias à moradia, residindo em habitações 

improvisadas, nos mesmos moldes ou até mesmo o mesmo local de onde foram 

retirados. O que torna ineficaz a política habitacional, uma vez beneficiados mesmo 

que não consigam arcar com todas as parcelas provenientes dos empreendimentos 
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ficaram no sistema como beneficiários continuamente, não podendo ser 

beneficiados dos programas que se assemelham a este.   

A segregação espacial pode ser observada nos empreendimentos do 

PMCMV como relata Rolnik (2015), 

 

                                                      O desenho do programa é um fator determinante para a reprodução 
do padrão periférico da moradia da população de baixa renda no 
país. O protagonismo das construtoras na proposição de projetos 
e na seleção de terrenos relega a inserção urbana dos 
empreendimentos a uma questão de relevância secundária, senão 
inexistente. Embora alguns municípios assumam um papel mais 
ativo no planejamento da oferta de habitação popular e na 
alocação de terrenos para esta finalidade, o programa consolida 
um modelo em que a oferta de habitação se transforma 
fundamentalmente num negócio, sendo orientada por uma lógica 
em que a maximização dos ganhos da empresa se torna a 
principal condicionante do modo como os terrenos são escolhidos 
e de como os projetos são elaborados (ROLNIK, 2015, p. 131, 
132). 

 

A localização do empreendimento no município de Macaé causa em seus 

moradores uma dificuldade de localização, de acesso os serviços públicos e até 

mesmo privados. O local ainda não está totalmente preparado para atender a 

demanda dos moradores.  

O projeto prevê a construção de equipamentos públicos como: Escola 

Municipal de Ensino Fundamental, Escola Municipal de Educação Infantil, Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Unidade Básica de Saúde 

– UBS, Biblioteca, Centro de Iniciação ao Esporte e duas Praças. Atualmente a 

população pode utilizar os atendimentos do CREAS,as pessoas ainda precisam 

descolar-se para ter atendimento em outros bairros (Ver IMAGEM 13,em ANEXOS). 

Outro favor que deve ser levado em consideração é a metragem do apartamento 

com 42,90 m² é dividido em  dois quartos, um banheiro, sala de TV/estar, 

cozinha/área de serviço, as unidades habitacionais são padronizadas todas tem o 

mesmo tamanho. Uma família com o número maior de componentes tem que 

acomodar-se no mesmo espaço de que uma família composta por quatro ou menos 

pessoas. (Ver IMAGENS 14 e 15, em ANEXOS)  

As novos moradores enfrentam alguns conflitos em relação à adaptação, 

geralmente em relação à limpeza da área comum (corredores, escadas, área de 

lazer), as famílias estão acostumadas com moradias que ofereciam quintal, o que 

dava uma outra dimensão de espaço.  
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2.2 Ocupação das famílias Residencial Bosque Azul: uma análise sobre a vida 

urbana da classe trabalhadora 

Para refletirmos sobre o período de pós-ocupação se faz necessário 

ressaltar que a moradia, não é benevolência, caridade, a moradia é um direito. 

Conforme voga o Art. 6. da Constituição da República Federativa do Brasil 1988 

capítulo II dos direitos sociais,  

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a 
assistência aos desamparados na forma desta Constituição

15
.  

 

Atualmente vivenciamos o desmonte dos direitos sociais, a ofensiva 

neoliberal vem ganhando mais adeptos. O sistema previdenciário enfrenta um 

colapso financeiro, os servidos públicos enfrentando perseguições sindicais, baixa 

renumerações e atrasos de salários.   

As políticas sociais são afetadas diretamente pela perspectiva neoliberalista. 

Ademais, 

(...) estas políticas sociais não são desenhadas a partir de uma 
perspectiva de totalidade, a qual entenderia a social como 
histórica e estrutural. Pelo contrário, a racionalidade burguesa, 
fundamentalmente depois dos sucessos de 1848, incorpora uma 
visão recortada, pulverizada da realidade (MONTAÑO, 1997, p. 2). 

 

Neste contexto, é necessário refletir sobre como são desenvolvidos  os 

projetos de construção dos empreendimentos do PMCMV, do “projeto físico e do 

projeto de trabalho social da política habitacional não são nem concomitantes, nem 

se articulam como elementos que “alimentam-se” reciprocamente (OLIVEIRA, 2016, 

p. 150).” Os projetos tendem a nascer dentro dos escritórios das grandes empresas, 

sem a participação do perfil das pessoas que utilizarão o serviço, a localização do 

empreendimento, o espaço físico das unidades habitacionais , assim como todo o 

seu entorno  foram determinações impostas pelo poder privado, poder público 

municipal e pela instituição financeira federal executora do programa.  

                                                           

15
 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 24 de jun. de 

2017  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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A autora Raquel Rolnik (2015), na sua obra “Guerra dos lugares: a 

colonização da terra e da moradia na era das finanças” aborda o processo continuo 

da financeirização da moradia no Brasil, impulsionado pelo PMCMV e os seus 

rebatimentos para a sociedade, compreendendo dessa forma que,  

O programa atribui o poder de decisão sobre a localização e o 
desenho do projeto para os agentes privados. Mesmo no caso da 
faixa 1, em que o papel de incorporador é formalmente atribuído 
ao FAR, as empresas privadas são as verdadeiras responsáveis 
por encontrar e adquirir a terra e por elaborar os projetos. No 
entanto, o critério para orientar as decisões desses agentes não 
pode ser outro senão o da rentabilidade. Considerando que o teto 
dos preços e as dimensões das unidades estão previamente 
estabelecidos, o lucro do empreendedor se baseia na economia 
de custos obtida no processo de produção. Essa econômica é 
obtida através da padronização, da escala (números de unidades 
reproduzidas), da rapidez de aprovação e construção e do menor 
custo possível com a compra do terreno. O resultado dessa 
equação financeira é a construção de megaempreendimentos 
padronizados inseridos nas piores localizações das cidades, isto é, 
onde o solo urbano é mais barato (ROLNIK, 2015, p. 310).  
 

 

Como não existe o acompanhamento das obras pela população, durante a 

implementação do projeto físico, não tem um espaço aberto para discussão sobre o 

andamento do projeto. Os futuros moradores realizam vistorias no imóvel antes da 

entrega das chaves, contudo a ansiedade pela mudança, a saída de locais que 

oferecem risco de vida as famílias, a vontade de sair do pagamento de aluguel, 

resulta ao não apontamento de problemas identificados  nas vistorias, os problemas 

construtivos tendem a se aparecer/agravar posterior a moradia. 

As primeiras unidades entregues no Residencial Bosque Azul foram as 

quadras 1 e 2 e destinados para famílias provenientes de áreas do reassentamento 

do Morro de Santana e para as pessoas que se inscrevem por meio da demanda 

espontânea. Estes foram às primeiras pessoas a residirem no local. Os blocos 

possuem quatro pavimentos, o térreo destinado para deficientes e idosos, e mais 

três andares, o mesmo não possui elevador (Ver FIGURAS 16, em ANEXO). 
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Os primeiros a se mudar foram as  famílias oriundas do Morro de Santana, o 

processo de mudança foi iniciado no dia 25 de novembro de 201516, o Residencial 

Bosque Azul ainda não estava oficialmente liberado para moradia, as mudanças 

ocorreram em caráter emergencial devido ao risco de intensas chuvas, previstas 

para cair sobre o município. As mudanças ocorreram como medida emergencial,17 

para evitar que na ocorrência de deslizamentos casas fossem atingidas e prevenir 

tragédias como a que ocorreu em dezembro de 2013. A situação do local era 

preocupante, expunha as famílias a risco de vida. (Ver FIGURAS 17 e 18, em 

ANEXOS)    

Como as mudanças não foram planejadas, as famílias não tiveram 

oportunidade de realizar vistoria, verificar se o apartamento estava com “problemas” 

antes que a mudança de fato se efetivasse.  

As famílias provenientes da demanda espontânea cerca de 480 famílias 

realizaram as vistorias no mês de março, assinaram os contratos no mês de junho 

juntamente as famílias que mudaram em novembro de 2015, a primeira parcela das 

unidades habitacionais vence 1 (um) mês após a assinatura dos contratos, 

independentemente da efetivação das mudanças.   

Foi realizada uma pesquisa18 com 10 (dez) moradores escolhidos 

aleatoriamente, contudo que aponte a diversidade de conjuntos familiares do local. A 

pesquisa tem por objetivo traçar uma reflexão acerca do cotidiano dos mesmos, 

assim como suas impressões sobre o novo local de moradia. Os entrevistados são 

provenientes de: 5 (cinco) reassentamento e 5 (cinco) demanda espontânea, os 

reassentamentos provenientes do Morro de Santana, e a demanda espontânea de 

bairros distintos Ajuda (1), Barra (1), Bosque Azul (1), Lagomar ( 1), Malvinas (1).  

 

 

                                                           

16
Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em: 

http://www.macae.rj.gov.br/habitacao/leitura/noticia/familias-da-ladeira-de-santana-
recebemapartamentos-no-bosque-azul#prettyPhoto Acesso em : 25 de jun. de 2017. 
 
17

Fonte: Site G1 Disponível em: http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/rjintertv-
1edicao/videos/t/edicoes/v/moradores-de-area-de-risco-em-macae-rj-sao-levados-para-condominio-
habitacional/4632854/ Acesso em: 25 de jun. de 2017. 
18

 Questionário utilizado em anexo p. 88 

http://www.macae.rj.gov.br/habitacao/leitura/noticia/familias-da-ladeira-de-santana-recebemapartamentos-no-bosque-azul#prettyPhoto
http://www.macae.rj.gov.br/habitacao/leitura/noticia/familias-da-ladeira-de-santana-recebemapartamentos-no-bosque-azul#prettyPhoto
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2.3. Entrevista com os moradores 

Um fator comum entre os entrevistados principalmente entre os que têm 

crianças e adolescentes na família é com a ofensiva do tráfico de drogas. Segundo 

relatos com a chegada de novos moradores a situação vem se agravando, afirmam 

que as barracas localizadas próximas ao residencial entrem de sexta-feira a 

domingo ficam com som alto, consumo abusivo de bebidas alcoólicas e drogas 

ilícitas. Ainda de acordo com relatos o som alto impede as famílias de desempenhar 

tarefas básicas do dia a dia como conversar, assistir TV e dormir tranquilamente. 

Alguns moradores do andar térreo afirmaram que pessoas urinam debaixo de suas 

janelas, os constrangendo e deixando um odor fétido no local. Os moradores 

manifestaram a vontade de murar o local, para limitar o acesso das pessoas, 

afirmaram que assim se sentiriam mais seguras. 

Um fator unanime entre os 10 entrevistados é de que o entorno necessita da 

implantação de uma unidade de saúde que possa atender aos moradores, foi 

relatado que o Programa Saúde da Família – PSF do Planalto da Ajuda, situado na 

Rua 9 S/N,  não atende os moradores do Residencial, a unidade consta com os 

seguintes profissionais: médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico em enfermagem, 

agente comunitário de saúde, recepcionista e auxiliar de serviços gerais. De acordo 

com os entrevistados a alegação dada pela que a unidade de saúde é de que a 

unidade não tem o quantitativo de funcionários que possa atender a demanda do 

residencial. Os moradores são orientados a buscar atendimento em suas unidades 

de saúde de origem, nas unidades descentralizadas como o Centro de Saúde Dr. 

Jorge Caldas (Centro) e o Centro de Especialidades Cirúrgicas Dr. Moacyr Santos 

(Miramar) e nas unidades de atendimento de urgência e emergência que funcionam 

24h, os mais próximos são o Hospital Público Municipal – HPM e o Pronto Socorro 

do Parque Aeroporto19.  

As falas dos entrevistados corroboram com a discussão travada por 

Lefebvre (2001) sobre O direito à cidade. 

A vida urbana, a sociedade urbana e o “urbano”, separados por 
uma certa prática social (cuja análise continuará a ser feita) de sua 
base morfológica já meio arruinada e procurando uma nova base: 
assim é que se apresentam os arredores do ponto crítico. “ O 

                                                           

19
 Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em:  

http://www.macae.rj.gov.br/orgaosmunicipais/unidades/tipo/saude Acesso em: 27 de jun. de 2017. 

http://www.macae.rj.gov.br/orgaosmunicipais/unidades/tipo/saude
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urbano” não pode ser definido nem como apegado a uma 
morfologia material (na prática, no prático-sensível) nem como 
algo que pode se separar dela. Não é uma essência atemporal, 
nem um sistema entre os sistemas ou acima dos outros sistemas. 
É uma forma mental e social, a forma da simultaneidade, da 
reunião, da convergência, do encontro (ou antes, dos encontros). 
É uma qualidade que nasce de quantidades (espaços, objetos, 
produtos). (...) “ O urbano”contém o sentido da produção industrial, 
assim como a apropriação contém o sentido da dominação técnica 
sobre a natureza, com deslizando para o absurdo sem aquela. (...) 
Enquanto lugar do desejo e ligação dos tempos, o urbano poderia 
se apresentar como significante cujos significados procuramos 
neste instante (isto é, as “realidades” prático-sensíveis que 
permitem realizar esse significante no espaço, como uma base 
morfológica e matéria adequada). 
O mundo da mercadoria tem sua lógica imanente, a do dinheiro e 
do valor de troca generalizado sem limites. Uma tal forma, a da 
troca e da equivalência, só exprime indiferença diante da forma 
urbana; ela reduz a simultaneidade e os encontros à forma dos 
trocadores, e o lugar de encontro ao lugar onde se conclui o 
contrato ou quase-contrato de troca equivalente: o reduz ao 
mercado. A sociedade urbana, conjunto de atos que se 
desenrolam no tempo, privilegiando um espaço (sítio,lugar) e por 
ele privilegiados, altamente significantes e significados, tem uma 
lógica diferente da lógica da mercadoria. É outro mundo. O urbano 
se baseia no valor de uso. Não se pode evitar o conflito. De 
resto,a racionalidade economista e produtivista, que procura levar 
para além de toda limitação a produção de produtos (de objetos 
permutáveis, de valor de troca) suprimindo a obra, esta 
racionalidade produtivista se oferece como conhecimento , quando 
na verdade contém um componente ideológico ligado à sua 
própria essência (LEFEBVRE, 2001, p.86-87). 
 

Apesar de não aprofundar a discussão sobre o Trabalho Técnico Social – 

TTS, um dos componentes obrigatórios para execução dos projetos desenvolvidos 

pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, é necessário compreender suas diretrizes, 

que: 

(...)compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado 
a partir de diagnósticos integrados e participativos do território, 
compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e 
político-institucional do território e da população beneficiária,além das 
características  da intervenção, visando promover o exercício a 
participação e a inserção social dessas famílias,em articulação com as 
demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade 
de vida e para sustentabilidade dos bens,equipamentos e serviços 
implantados. 
Objetivo Geral 
Promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a 
efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da 
intervenção (BRASIL, Ministério das Cidades, Portaria 21/2014). 

 

Posto que, a atuação do TTS é fundamental no pós-ocupação na atuação 

contra a segregação urbana dos empreendimentos, onde os profissionais 

estabelecem uma interface entre o Estado e os beneficiários do programa. Fomentar 

os processos de liderança, a mobilização comunitária, o desenvolvimento de 
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cidadania, estimular integração dos usuários aos serviços e adaptação às exigências 

da cidade formal urbana. As ausências de equipamentos sociais, serviços públicos, 

dificultam à integração dos beneficiários a cidade.  

Devido a problemas referentes à licitação do Trabalho Técnico Social, o 

mesmo não foi efetivado no Condomínio Residencial Bosque Azul, algumas ações 

sociais foram desenvolvidas pela Secretária Municipal de Habitação do município, 

que devido ao baixo quadro funcionários do setor social ( 4 assistentes sociais, duas 

em regime de 30h e duas em regime de 40h semanais) não conseguem atender a 

demanda do município e as demandas referentes ao Residencial Bosque Azul. 

Contudo, entre os moradores despontaram algumas lideranças, foi criada 

uma página na rede social facebook que é utilizada como ferramenta de 

comunicação, onde são expressadas as reivindicações  e conquistas. Juntos 

conseguiram se articular e organizar a primeira festa comunitária, o 1° Arraia do 

Residencial Bosque Azul que ocorrerá de 06 a 09 de julho de 2017. (Ver FIGURA 

19, em ANEXO). 

 

2.3.1 O empreendimento e seu entorno  

As quadras 1 e 2, do O Residencial Bosque Azul, estão localizados na 

Avenida Belle Mussi, loteamento Bosque Azul, situado na Gleba Nossa Senhora da 

Ajuda, local este que pela Lei municipal n° 2.527/2004 foi considerada uma ZEIS, foi 

construído pela empresa Direcional Engenharia. Conta com área de lazer, parquinho 

para as crianças, quadra de areia e dois depósitos para armazenamento do lixo, 

estes itens são dispostos por quadra. 

O entorno próximo tem um padrão de ocupação predominantemente 

formado por residências de famílias de baixa renda, 2 (dois) empreendimentos 

desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Macaé foram entregues no local. O 

Condomínio Cidadão no ano de 2006 recebia seus primeiros moradores, destinados 

às famílias que residiam em áreas que ou insalubres ou que oferecesse risco de 
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vida, foram reassentadas famílias de diversas localidades do município20. Também 

próximo temos o Condomínio Morada das Rosas destinado a 32 mulheres chefes de 

família21.  

Os entrevistados relataram que a ausência de escolas ao redor do 

Residencial resulta que as crianças e adolescente tenham que percorrer longas 

distâncias para chegar as escolas.  Dentre os entrevistos 12 tem crianças e 

adolescentes em idade escolar, as idades das crianças variam entre 03 e 10 anos, 

os adolescentes têm idades entre 12 e 17 anos. A distribuição dos alunos por bairros 

se dá seguinte forma: Ajuda de Cima 02 alunos, Ajuda de Baixo 04 alunos, Aroeira 

02 alunos, Centro 01 aluno, Imburo 01 aluno, Miramar 01 e Visconde de Araújo 01. 

Para realizar o trajeto até as escolas, as crianças contam com transporte escolar 

oferecido pela prefeitura, os adolescentes recebem um cartão que deve ser 

recarregado todos os dias na escola e dá direito a duas passagens diárias. (Ver 

MAPA 06, em ANEXOS)  

2.3.2 Uso do solo e transporte 

Uma unanimidade entre os entrevistados foi à dificuldade em acessar os 

serviços privados que não são oferecidos em torno do residencial. Sobre os serviços 

que não encontrados disponíveis os entrevistados relataram: farmácia 10 

moradores, supermercado 10 moradores, padaria 4 moradores, outros 6 moradores, 

neste item foram citados lotéricas, lojas de roupas e agência dos correios. 

Em relação à utilização do espaço é possível verificar a existência do 

mercado informal por meio da instalação de barracas que comercializam produtos 

diversos. (Ver FIGURAS 20 e 21, em ANEXOS) 

 Sobre a comercialização dos produtos um entrevistado relatou que:  

“Outro dia fui comprar nessas barraquinhas aqui em frente, o cara queria me vender 

um pote pequeno de maionese por R$10,00. Falei moço isso é um assalto! Quero 

                                                           

20
Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em:  

http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/bosque-azul-recebe-os-primeiros-moradores Acesso 
em: 26 de jun. de 2017. 
 
21

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em:  
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/inauguracao-do-condominio-morada-das-rosas-tera-
cha-de-casa-nova Acesso em 26 de jun. de 2017. 

http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/bosque-azul-recebe-os-primeiros-moradores
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/inauguracao-do-condominio-morada-das-rosas-tera-cha-de-casa-nova
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/inauguracao-do-condominio-morada-das-rosas-tera-cha-de-casa-nova
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não, obrigada! Andei uns15 minutos fui na Ajuda e comprei por três e pouco. Pra 

mim que não tenho carro essa  é parte  ruim morar aqui”. I., Ajuda. 

Todos os 10 entrevistados afirmaram utilizar transporte público, para 

trabalhar, ir ao médico, relataram que o trajeto até o centro da cidade dura em média 

40 minutos.  De acordo com os moradores e informação obtida junto ao site da 

Prefeitura Municipal de Macaé as linhas de ônibus que atende os moradores são: 

T12 (Terminal Cehab x Novo Hospital – via linha azul), T13 (Terminal Cehab  x 

Terminal Parque de Tubos), T23 (Terminal Lagomar x Terminal Parque de Tubos – 

via linha azul), T 23ª (Terminal Lagomar x Cavaleiros/Firmas – via linha azul)22. Duas 

linhas de ônibus circulam próximas (na rua lateral) ao residencial, A22 (Terminal 

Central x Verdes Mares) e A12 (Terminal Central x Bosque Azul)23  Ou seja estes 

duas linhas deixam os moradores mais próximas de suas residências, contudo os 

entrevistados reclamaram que o posto de ônibus destinado a esta linha não tem 

cobertura.(Ver FIGURA 22, em ANEXOS) 

Para aqueles que residiam no Morro de Santana a localização do 

Residencial dificultou a circulação, anteriormente de acordo com pesquisa do 

aplicativo Google Earth o trajeto a pé, da Rua Nilo Santos Macedo (onde a maioria 

das famílias foi removida), até a Rua Conde de Araruama no Centro da cidade tem 

aproximadamente o trajeto de 1km e dura em média 13 minutos. Contudo, se 

tivermos  como ponto de partida a Avenida Belle Mussi ( quadras 1 e 2) e ponto final 

a Rua Conde de Araruama , o caminho mais curto tem o trajeto de 

aproximadamente 8,1 Km e duração média de 1h e 38min de caminhada. Ou seja, 

se torna inviável efetuar este trajeto a pé, o trajeto foi calculado desta forma, pois os 

entrevistados relataram acessavam o centro da cidade sem a necessidade de utilizar 

transporte público. (Ver MAPAS 07 e 08, em ANEXOS) 

“ Já fiquei quase 1hora esperando o ônibus debaixo de chuva. Aqui a gente sofre 

com o sol e com a chuva”  D., Morro de Santana.  

                                                           

22
Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em: 

http://www.macae.rj.gov.br/mobilidadeurbana/leitura/noticia/linha-t12-passa-por-alteracoes-para-
atender-tambem-ao-bosque-azul  Acesso em 26  jun. de 2017.  
 
23

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé. Disponível em:  
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/nova-linha-de-onibus-vai-atender-moradores-do-
bosque-azul Acesso em: 26  jun. de 2017. 

http://www.macae.rj.gov.br/mobilidadeurbana/leitura/noticia/linha-t12-passa-por-alteracoes-para-atender-tambem-ao-bosque-azul
http://www.macae.rj.gov.br/mobilidadeurbana/leitura/noticia/linha-t12-passa-por-alteracoes-para-atender-tambem-ao-bosque-azul
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/nova-linha-de-onibus-vai-atender-moradores-do-bosque-azul
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/nova-linha-de-onibus-vai-atender-moradores-do-bosque-azul
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Em relação à qualidade do transporte público os entrevistados responderam 

da seguinte forma: bom 2,  ruim 8, fato que ilustra que o transporte público necessita 

melhorar a qualidade dos serviços, a maior incidência de reclamação foi com o 

tempo de espera entre um coletivo e outro. 

 

2.3.3 Acessibilidade 

O andar térreo é composto por quatro unidades habitacionais, que são 

destinadas para deficientes físico e idosos, as ruas de acesso ao empreendimento 

são largas e em sua maioria planas, o estacionamento possui rampas no trajeto que 

levam entrada aos blocos e o dentro do banheiro da unidade habitacional foi 

instalada barras de apoio para facilitar o dia a dias das pessoas com deficiência. 

(Ver IMAGENS 23,24 e 25, em ANEXOS) 

No entanto estes itens não garantem total circulação dentro do residencial, 

pois existem áreas de aclive/declive, solo irregular o que não permite a total 

circulação. 

2.3.4 Infraestrutura 

No que se refere à infraestrutura do local, as ruas de acesso tem uma 

largura adequada para circulação de carros, calçadas que possibilitam a circulação 

de pedestres. O fornecimento de água encanada é realizado pela CEDAE, no 

entanto os custos da utilização da água ainda são arcados pela prefeitura.  

Em relação a problemas estruturais nas unidades habitacionais, 

apresentaram problemas (5), vazamento nas janelas (3), rachaduras no piso (1), 

pisos soltos na sala (1), não apresentaram problemas (5). Uma entrevistada 

ressaltou que devido à parede estar constantemente úmida seus filhos 

desenvolveram alergias. Questionada se já informou a empresa sobre o problema, 

relatou que sim, e que já estiveram em seu apartamento três vezes lixam, aplicam 

uma tinta que segundo eles é impermeabilizante, mas é só chover que o problema 

retorna. (Ver IMAGENS 26,27 e 28, em ANEXOS) 

Não se pode chamar de vicio construtivo, mas há de se considerar que é 

uma falha na elaboração do projeto. Muitos moradores reclamam que a única área 
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impermeabilizada no imóvel está localizada no banheiro, onde cai a água do 

chuveiro,local onde esta localizado o vaso sanitário e a pia caso sejam molhados 

abundantemente pode resultar em vazamentos no apartamento inferior. 

2.3.5 Utilização das áreas coletivas 

O sistema de drenagem do esgoto está interligada a rede do município, mas 

existem problemas. O residencial possui uma área extensa composta por vários 

postes de iluminação pública e uma ampla área gramada, os serviços de 

manutenção da iluminação e limpeza quando solicitados são realizados por órgãos 

da prefeitura. Área coletiva interna aos moradores do bloco, onde o espaço é 

utilizado como garagem e espaço para a colocação de roupas para secar. (Ver 

IMAGEM, 29, em ANEXOS) 

Na área destinada ao espaço de lazer foi possível observar após um dia de 

chuva empoçamento, animais circulando livremente pelo local e a péssimas 

condições dos brinquedos. (Ver IMAGENS, 30 – 35, em ANEXOS) 

Quando perguntado se existem espaços de convivência e lazer no 

condomínio, alguns relatam a existência do parquinho, mas cabe ressaltar o motivo 

das crianças não brincarem.   

“Existe um parquinho em péssimas condições, meus filhos não brincam. Teve uma 

criança que se cortou no escorrega e precisou levar 6 pontos próximo ao bumbum”. 

C. Morro de Santana. 

“Não, meus filhos não brincam no parquinho, tem animais andando lá direto. Minha 

filha de 5 anos reclamou comigo que vive presa igual a um bicho, que não pode sair 

para brincar”. D., Morro de Santana. 

2.3.6 Rebatimentos financeiros e impactos na organização da vida familiar 

Referente ao aumento do custo de vida das famílias, 7 entrevistados 

relataram que após a mudança para o Residencial Bosque Azul tiveram as suas 

despesas aumentadas, dentre eles 5 entrevistados da  reassentamento e 2 da 

demanda espontânea que moravam anteriormente em casas cedidas, portanto não 

tinham custos referente ao pagamento de aluguel. Dos entrevistados apenas 3 
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relataram que suas despesas diminuíram, todos estes pagavam aluguel 

anteriormente.  

De acordo com Rolnik (2015),  

Mesmo na faixa 1, em que o pagamento da prestação é simbólico, 
o sentido é a introdução da disciplina financeira e a adesão à sua 
lógica. Para esta faixa, são duas as dívidas: a prestação mensal, 
que precisa ser paga durante dez anos, sob pena da perda da 
casa, (....) (ROLNIK, 2015, p.309). 

 

Além disso, no contrato particular com efeito de escritura pública de venda e 

compra de imóvel – PMCMV/FAR na,  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE CARÊNCIA 
PARA EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO – Para fins previstos no § 2°, 
Art. 26, da Lei 9.514/97, fica estabelecida, como condição para 
expedição da intimação, a ocorrência de inadimplência, por parte 
do (s) BENEFICIÁRIO (S), de 03 (três) encargos mensais 
vencidos e não pagos (CONTRATO PARTICULAR – PMCMV/FAR 
p.09). 

Há de se considerar que a mudanças para as unidades habitacionais 

interfere na organização econômica das famílias, como podemos ver nos relatos 

abaixo: 

“Sim, inclusive eu estou usando botijão de gás por que não tenho dinheiro para 

pagar o gás encanado”. C., Morro de Santana. 

“Aumentou muito. Agora a gente paga luz, gás e a parcela do apartamento. O gás 

veio tão caro que eu não tive como pagar, a CEG cortou e eu voltei a usar botijão de 

gás. Falam que não pode usar botijão, mas eu vou fazer o quê? Deixar meus filhos 

com fome?.”  D.,Morro de Santana. 

“Diminuiu. Antes pagava R$600,00 de aluguel recebendo um salário mínimo, mesmo 

com as despesas agora sobre mais dinheiro”. J. Lagomar. 

É importante ressaltar que o beneficiário só recebera a escritura do imóvel 

só será entregue ao beneficiário ao término da quitação das 120 prestações (10 

anos). Contudo, uma fala comum entre os entrevistados é o fato de se referir ao 

imóvel como se já fosse seu. Infelizmente a informação não procede, antes da 

quitação total das parcelas, em qualquer momento, mesmo que próximo à conclusão 

das prestações o imóvel pode ser reintegrado ao vendedor/credor fiduciário, no caso 
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do empreendimento Residencial Bosque Azul representado pelo Banco do Brasil 

S.A. 

2.3.7 Valorização pelo local de moradia 

Erroneamente quando ponderei em aplicar a pesquisa junto aos moradores 

com o objetivo de entender acerca da identificação, apropriação do local de moradia, 

por já ter conhecido um pouco da realidade dos moradores acreditava que as 

pessoas oriundas de reassentamento tivessem uma menor empatia com o local e as 

pessoas da demanda espontânea estivessem totalmente satisfeitos com a moradia. 

(Ver IMAGENS, 36 - 39, em ANEXOS) 

Contudo, em relação à pergunta o que mais valoriza no local onde mora? Os 

entrevistados provenientes de reassentamento responderam: a proximidade com 

meu irmão e minha cunhada (1), nada (03), os meus vizinhos (1). Os da demanda 

espontânea responderam: a minha casa (3), nada (2). O estranhamento dos 

moradores com a residência dificulta a criação de vínculos com o local. Este fator se 

torna mais evidente nas famílias que são provenientes de áreas de reassentamento 

tem a sensação de perda, pois em sua maioria deixam suas casas próprias 

(geralmente construções precárias), onde residem há anos e criaram vínculos com a 

vizinhança e seu entorno.  

Perguntados se pudessem morariam em outro local, somente 2 pessoas 

provenientes de demanda espontânea responderam que não. As outras 8 pessoas 

sinalizaram que se pudessem mudariam para outro local.  

“Sim, gostei de quando morei lá, não tinha risco deslizamento e tinha paz. Aqui 

depois de sexta ninguém dorme tem música alta a noite toda e os meninos do 

movimento vêm urinar próximo a minha janela, inclusive minha filha já presenciou. 

Aqui menina o tráfico já está começando a mandar e desmandar.” C. Morro de 

Santana 

“No Morro de Santana, nasci e fui criada lá, apesar de morar em uma casa ruim eu 

voltaria a morar lá.” D., Morro de Santana.  

“Não, gosto da minha casa”.L., Bosque Azul. 

“Não, estou no que é meu.” J., Lagomar. 
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3. COSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao decorrer da pesquisa bibliográfica, bem como a partir da análise dos 

depoimentos, verificamos que o Programa Minha Casa Minha Vida (faixa 1) 

desenvolvido no município de Macaé corrobora com a produção de segregação 

sócioespacial e acirra o processo de espoliação  urbana, considerando que os 

moradores convivem com a precariedade de serviços urbanos e sociais presentes 

no território instalado o projeto habitacional, tendo que realizar grandes 

deslocamentos  entre casa e trabalho. Ainda sim, tal empreendimento habitacional 

construído, conhecido como Residencial Bosque Azul é localizado distante dos 

beneficios da urbanização da cidade de Macaé, fruto do processo de crescimento 

econômico e urbano desigual do município. 

Nesse contexto, Águas Maravilhosas, Lagomar e Morro de Santana são 

representações de bairros populares de uma cidade que cresceu de maneira 

desordenada, relegados pelo poder estatal do município. Conceituar teórico-

metodologicamente, a dinâmica  da vida urbana cotidiana, fenômenos estes que 

passam despercebidos a quem não convive com resultados do crescimento 

desigual, tais como a ausência de infraestrutura, escassez de espaços arborizados, 

áreas de lazer, condições básicas para que o indivíduo possa viver e morar com um 

mínimo de qualidade. 

A política habitacional desenvolvida a partir da execução do Programa Minha 

Casa Minha Vida, está voltada para produzir lucros para as empreiteiras com o 

objetivo de impulsionar o mercado imobiliário, assim como obras de construção das 

unidades habitacionais que apesar de gerar empregos para os moradores da cidade, 

ao término da obra sabemos que as empresas migram para outro local para dar 

inicio a um novo projeto e os trabalhadores residentes nessas regiões perdem seus 

postos de trabalho, intensificando as desigualdades sociais existentes no território. 

No que se refere ao tamanho das unidades habitacionais, elas têm um 

tamanho padronizado de 42,90 m², sendo a unidade privativa composta por dois 

quartos, um banheiro, sala de tv/estar, cozinha/área de serviço.  É um modelo rígido 

de construção que não é pensado para as diferentes formas de família, com uma 

reduzida área de ar livre que as famílias possam utilizar para a secagem o lazer e 

secagem de roupas.  
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Para além disso, oa cidade, com linhas de ônibus que não mantém uma 

regularidade em seus horários. Como consta na  figura  nos anexos, no entorno do 

empreendimento está prevista a construção de escolas, do Centro Especializado em 

Assistência Social - CREAS , praças, biblioteca, unidade básica de saúde, centro de 

iniciação ao esporte. Contudo, o único equipamento público construído até o 

momento no local foi o CREAS, que segundo relato dos moradores consta somente 

com uma assistente social, que é a coordenado do local e responsável por realizar o 

atendimento e visitas domiciliares. 

À medida que novas famílias se mudam para o empreendimento as 

necessidades vão aumentando, levando em consideração que, segundo o projeto 

difundido pela Prefeitura Municipal de Macaé 2.208 famílias (duas mil, duzentos e 

oitos) famílias residem no local. Sem condições mínimas ao acesso de saúde, 

transporte, lazer, cultura, educação, saneamento básico. Dessa forma, é uma drama 

anunciado. 

Nesse sentido, Maricato (2003, p.163) ressalta que, a maior parte da 

população tem sua renda inferior a cinco salários mínimos, que o desafio da política 

urbana é, para além dos subsídios e são necessário avanços na área de serviços e 

infraestrutura, saneamento básico e transporte público de qualidade para atender 

essa parcela da população. 

O empreendimento Residencial Bosque Azul, que é voltado para famílias 

com renda entre 0 e 2 salários mínimo, está desprovido de rede de serviços básicos 

que possibilitaria um melhor funcionamento da vida cotidiana, sendo assim, os 

moradores tem que deslocar frequentemente para buscar o acesso a estes serviços. 

Outra questão é o aumento do orçamento familiar, considerando que muitas 

familiares sobrecarregam o seu orçamento com o pagamento das parcelas junto à 

instituição financeira (CEF) e os gastos com os serviços privados básicos como: 

energia elétrica, gás, gato net, creche privada, etc. 

Não somente esses impactos financeiros que tornam a vida urbana dos 

moradores mais difícil, como também os entraves do acesso aos serviços  os 

moradores. Podemos verificar essa questão em seus depoimentos que os 

moradores demonstram ter receio da ausência do poder público frente à ofensiva do 

poder paralelo, que trazem a sensação de insegurança junto aos moradores. Além 
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disso, isso contribui para que os moradores se sintam aprisionados dentro de suas 

residências, sem poderem usufruir dos espaços de usos comuns. As famílias são 

provenientes de espaços como favelas e morros, e dessa forma, resignificam o 

espaço para se adaptarem as suas realidades, em empreendimentos engessados 

como o do PMCMV. 

De acordo com Rolnik (2015, p. 308), é importante destacar que apesar de 

beneficiar construtoras, o PMCMV possibilitou que famílias conquistaram o direito à 

moradia, a partir do acesso à casa própria. Mesmo que estes n discussões sobre a 

localização,  do tamanho da unidade habitacional, sobre as alternativas de área de 

lazer, os equipamentos públicos necessários em seu entorno, para muitos essa 

mudança possibilitou melhorias nas condições habitracionais, se comparado à 

realidade anterior. 

Desta forma, diante dos fatos expostos os moradores apesar de residirem na 

cidade urbanizada, eles não têm a acesso aos benefícios desta urbanização da 

cidade Macaé. Sendo assim, sofrem com os processos de segregação socioespacial 

e espoliação urbana. Portanto, é fundamental que a moradia não ofereça riscos à 

integridade da família como nos locais insalubres com baixas condições de 

habitabilidade, mas somente o acesso à casa própria como o programa oferece não 

acesso à cidade de forma igualitária. Para finalizar, acredito que a política 

habitacional deve ser exercida conjuntamente pelo Estado, comunidade, agentes 

privados e financeiros por meio de uma gestão democrática e dessa forma, para 

uma efetiva execução da política urbana, os beneficiários devem participar do 

processo d gestão das políticas urbanas e públicas como um todo. 
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ANEXOS 

MAPA 01- Localização do município de Macaé no Estado do Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, 2010. 
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 MAPA 02 - Divisão administrativa dos setores administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, 2010 

Elaboração: Projeto Geo Macaé/SEGPLAGE 
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FIGURA 01- VISTA AÉREA DA ÁREA 01  AZUL  

 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, 2010. 

 

 

FIGURA 02 - VISTA AÉREA DA ÁREA 05 VINHO 

 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, 2010. 

 

 



65 
 

FIGURA 03 - ADENSAMENTO ÁGUAS MARAVILHOSAS 2010 

 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

MAPA 03 - IDENTIFICAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS 2015 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação 
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MAPA 04 - ADENSAMENTO ÁGUAS MARAVILHOSAS 2017 

 

Fonte: Google Eart 
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FIGURA 04 – CAIXA  D’ÁGUA COLETIVA 

 

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé, Acesso 27 jun. de 2017 

 

 

FIGURA 05 –  ACÚMULO DE LIXO 

 

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé, Acesso 27 jun. de 2017 
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FIGURA 06 –  ÁREA ALAGADIÇA  

 

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Macaé, Acesso 27 jun. de 2017 

 

MAPA 05 – ÁREA DE REMOÇÃO LAGOMAR  

 

Fonte: Google Earth, Elaboração Própria, 2017 
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FIGURA 07 – VISTA DO PARQUE DE JURUBATIBA PARA AV. 
ATLANTICA E AV. MPM  

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Macaé 

 

FIGURA 08 – CONSTRUÇÃO NA ÁREA DE RESTINGA DO PARQUE DE 
JURUBATIBA 

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Macaé 
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FIGURA 09 – ÁREA DE REMOÇÃO MORRO DE SANTANA 

 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, 2010 

 

FIGURA 10 – DESLIZAMENTO MORRO DE SANTANA  2013 

 

Fonte: Site Jornal O debate, Acesso 27 jun. de 2017  
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FIGURA 11 - DESLIZAMENTO MORRO DE SANTANA 2013 VISTA ÁREA  

 

Fonte: : Site Jornal O debate, Acesso 27 jun. de 2017 

 

FIGURA 12 – DESLIZAMENTO MORRO DE SANTANA 2013 VISTO DE 
UM ÂNGULO INFERIOR 

 

Fonte: Site PSTU, Acesso 27 jun. de 2017 
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FIGURA 13 – LOTEAMENTO RESIDENCIAL BOSQUE AZUL 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação 

 

FIGURA 14 – LOTEAMENTO RESIDENCIAL BOSQUE AZUL PLANTA 
HAMANIZADA 

 

 Fonte: Secretaria Municipal de Habitação 
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FIGURA 15 – BLOCO PARTE EXTERNA 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

 

FIGURA 16 – BLOCO ESCADA DE ACESSO 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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FIGURA 17 – MORRO DE SANTANA APÓS CHUVAS DE NOVEMBRO DE 
2015 

 

Fonte: Site g1, Acesso em 26 de jun. de 2017 

 

FIGURA 18 – MORRO DE SANTANA APÓS CHUVAS DE NOVEMBRO DE 
2015 FUNDAÇÃO EXPOSTA  

 

Fonte: Site g1, Acesso em 26 de jun. de 2017 
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FIGURA 19 – 1° FESTA ORGANIZADA PELOS MORADORES DO 
RESIDENCIAL BOSQUE AZUL 

 

Fonte: Página social do Residencial Bosque Azul 

 

MAPA 06. LOCALIZAÇÃO DOS BAIIROS DAS ESCOLAS 
FREQUENTADAS 

 

Fonte: Google Eart, Elaboração Própria, 2017 
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FIGURA 20 – INSTALAÇÕES DE COMÉRCIOS INFORMAIS  

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

 

 

FIGURA 21 – INSTALAÇÕES DE COMÉRCIOS INFORMAIS 2 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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FIGURA 22 – PONTO DE ÔNIBUS SEM COBERTURA 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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MAPA 07  – TRAJETO MORRO DE SANTANA X CENTRO 

  

Fonte: Google Eart, Elaboração própria 2017 

 

MAPA 08  – TRAJETO RESIDENCIAL BOSQUE AZUL X CENTRO 

 

Fonte: Google Eart, Elaboração própria 2017 
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FIGURA 23 – VIA DE ACESSO AO RESIDENCIAL BOSQUE AZUL 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

 

 

FIGURA 24 – VIA DE ACESSO AO RESIDENCIAL BOSQUE AZUL 2 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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FIGURA 25 – PORTA DE ENTRADA DO BLOCO 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

FIGURA 26 – PISO RACHADO PORTA DE ENTRADA  

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 



82 
 

 

FIGURA 27 – MARCAS DE INFILTRAÇÃO  

 

 

FIGURA 28 – MARCAS DE INFILTRAÇÃO  

 

 Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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FIGURA 29 – UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DA ÁREA COMUM 
INTERNA 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

FIGURA 30 -  VAZAMENTO DE ESGOTO  

 

Fonte: Página social do Residencial Bosque Azul, Acesso em jun. de 2017  
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FIGURA 31 – LIMPEZA DA ÁREA COMUM  

 

Fonte: Página Social do Residencial Bosque Azul, Acesso em jun. de 2017 

 

 

FIGURA 32 – ACÚMULO DE ÁGUA NA LATERAL DO ESPAÇO DE 
CONVIVÊNCIA 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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FIGURA 33 – ANIMAIS CIRCULANDO DESACOMPANHADOS NA ÁREA 
COMUM 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

 

 

FIGURA 34 – DEGRADAÇÃO DO PARQUINHO DAS CRIANÇAS 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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FIGURA 35 – DEGRADAÇÃO DO ESCORREGADOR   

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

FIGURA 36 – APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO COLETIVO  

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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FIGURA 37 – MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO PELOS MORADORES 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 

 

FIGURA 38 – MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO PELOS MORADORES 2 

 

 

Fonte: Acervo pessoal pesquisa de campo, 22 de jun. de 2017 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO – UFF                                         N°____ 

DO LOCAL DE MORADIA E NECESSIDADES HABITACIONAIS 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE AZUL 

Data: ___/___/______ 

1. Identificação 

N°. do apartamento :_____ Bloco: _____ Tempo de Moradia:_________ 

Composição familiar 

Nome Parentesco Idade Profissão/ 

Ocupação 

Local Escolaridade Renda 
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Adaptação ao novo local de moradia 

2. Local de onde veio?___________________________________________ 

3. Veio proveniente de? Demanda espontânea (   ) Reassentamento (   ) 

4. A casa anterior era? Própria (   )  Alugada (   )   Cedida (    )  Outros (   ) 

5. Como era a sua casa anterior? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. No antigo bairro tinha acesso aos serviços de: 

Água encanada (   )  Rede de esgoto (     )  Energia elétrica (   ) Transporte Público (   ) 

 

 

Nível de Satisfação 

7. Você está satisfeito com a sua atual moradia? 

(   ) Sim.Porquê?    (  ) Não.Porquê? 

_____________________________________________________________________ 

8. O tamanho do imóvel é adequado em relação a sua família?   (   )Sim (   ) Não  

Porquê?_____________________________________________________________ 

9. O que mudou com a nova moradia? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Fluxos 

10. Deslocam  frequentemente para outros bairros? (   ) Sim (   ) Não 

11. Por qual motivo?___________________________________________________ 

12. Quanto tempo gasta no deslocamento? Ida ____:_____ Volta _____:_____ 

13. Quanto gasta com transporte por mês? _______ 

14. Qual o principal meio de transporte utilizado?  

(  ) Público        (   ) Privado 

15. Caso utilize transporte público, como o classifica? 

(   ) Bom   (   ) Ruim 
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Equipamentos e serviços 

16. Existem escolas públicas próximas? (   ) Sim. Quantas? _______(   )Não.  

17. Já utilizou equipamentos públicos próximos aos locais de sua residência? 

(   ) Sim. Quais?_______________________________________________________ 

(   ) Não. Por que?______________________________________________________ 

17.1 Qual a avaliação acerca dos serviços públicos oferecidos? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

18. Existem opções de cultura e lazer próximas à residência? 

(   ) Sim. Quais?________________________________________________________ 

(   ) Não 

20. O que falta no bairro para melhorar a qualidade de vida dos 

moradores?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

21. Quais são os serviços privados que não são encontrados no bairro? 

(   ) Farmácia (   ) Padaria (   ) Supermercado (   ) Outros 

22. Há falta d´água? (   ) Sim (   ) Não 

23. A coleta de lixo é regular? (   ) Sim, com que frequência?____________ (   ) Não 

24. Existem problemas relativos a construção do imóvel? 

(   ) Sim. Quais?________________________________________________________ 

(   )Não 

Apropriação social do espaço  

25. O que mais valoriza no local em que mora? 

_____________________________________________________________________ 

 

26. Se pudesse moraria em outro local? 

(    )Sim.Onde?_________________________________________________________ 

(    )Não. Porque?_______________________________________________________ 

30. Quais são os espaços de convivência e lazer no condomínio? 
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31. Como é a relação com a vizinhança 

 

32. Foram mantidos vínculos de vizinhança com os antigos vizinhos? 

(   ) Sim. Como_________________________________________________________ 

(    ) Não 

Rebatimento Financeiro  

27. A nova moradia aumentou o custo de vida da família? (   ) Sim. Quanto?______  

(   ) Não 

 

 

 

 


