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Apresentação 
R • 1\T (1) egzna 1vovaes 

Recentemente, Alexandre 
Santos escreveu um interessante 
artigo sobre avaliação externa 
que se refere, sobretudo, aos 
Projetas Governamentais. 
Retomando contribuições de 
vários estudiosos do rema, o 
autor considera a avaliação 
externa como um passo a mats 
na construção da democracia e 
da ampliação da cidadania na 
localidade focalizada por cada 
projeto de intervenção social. Ao 
avaliador cabe fazer a 
triangulação das opiniões entre 
os gestores, a comunidade mais 
próxima (ou alvo do projeto) e os 
especialistas. Tal triangulação, 
lembra o autor, retira do avalia
dor a responsabilidade de juiz 
solitário e lhe permite a 
contraposição de sua opinião, a 
dos gestores e às múltiplas visões 
latentes sobre o Projeto entre o 
público beneficiário ou afetado. 
Trata-se portanto de um proces
so de agregação de conhecimen
tos adquiridos sobre o projeto ao 
longo do tempo que incluem 
informações quantitativas e 
qualitativas. 

Afirmações semelhantes 
podem ser encontradas na área 
das ONGs onde a preocupação 
com a avaliação cresceu substan
cialmente nos últimos anos. 
Domingos Armani, em uma 
publicação da Coordenadoria 
Ecumenica de Serviços (CESE), 
faz um histórico elucidativo da 
questão da avaliação no âmbito 
da Cooperação Internacional. 
Segundo ele: "com as mudanças 
na conjuntura internacional, 
com a crise de uma série de 
movimentos sociais e com a 
emergência das ONGs, muitas 
pessoas começaram a se questio
nar e a se perguntar sobre novos 

\ 
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mecanismos de avaliação do 
trabalho". O autor se refere, 
sobretudo, ao sistema PMA 
(Planejamento, Monitoramento 
e Avaliação), ao qual ele adiciona 
também a letra G: 
gerenciamento. Reconhecendo 
que, há anos atrás, era quase 
pecado falar sobre este último 
aspecto, Armani chama atenção 
para o fato de que vários concei
tos de administração de empre
sas estão sendo trabalhados no 
campo não governamental. Do 
seu ponto de vista, é crescente ·a 
necessidade de integrar conheci
mentos de diferentes áreas de 
saber. Tudo isto para gerar 
legitimidade, credibilidade 
social e para demonstrar nossa 
capacidade de prestar contas à 
sociedade. 

Nos dois artigos citados 
colocam-se as semelhanças e as 
diferenças entre o que chama
mos de pesquisa e de avaliação. 
Por um lado, os processos de 
avaliação se fazem através da 
coleta de informações, da 
organização e análise de dados, 
métodos e técnicas de pesquisas 
desenvolvidos sobretudo na área 
de Ciências Sociais. Mas, por 
outro, há uma diferença que 
pode ser identificada. 

Nas pesquisas realizadas na 
área de Ciências Sociais ensina
mos aos estudantes que não se 
pode partir de um modelo ideal 
que informa "como as coisas 
deveriam ser". A pesquisa visa 
compreender "como as coisas 
são". Isto é, a pesquisa implica 
em construção de 
"distanciamento analítico" para 
apreender como os fatos e atores 
sociais se constituem, se 
estruturam, funcionam, se 
modificam. As comparações com 
outras realidades são feitas para 
ajudar a pensar uma dinâmica 
social específica. 

Já no caso dos processos de 
avaliação de projetas sociais há 

um claro parâmetro de compara
ção: as finalidades e as metas 
estabelecidas pelo próprio 
Projeto. É a partir daí que se 
pode encontrar parâmetros para 
medir a eficiência, eficácia e 
efetividade dos projetas. N este 
sentido, sua tarefa é informar e 
julgar: detectar falhas, aferir 
méritos oferecer elementos para a 
reorientação geral de sua 
concepção. E, por fim , para 
utilizar uma palavra da moda, 
verificar seu potencial de 
replicabilidade. 

Se esta é uma diferença 
significativa, cabe, então, a 
pergunta: como o ISER, com 
sua tradição de anos em pesqui
sa, tem entrado nesta seara da 
avaliação? Reunir certos procedi
mentos da pesquisa de qualida
de com as contingências da 
avaliação responsável é nosso 
objetivo. Em outras palavras, 
queremos impnmtr nossa "marca 
de pesquisà' em nossas avalia
ções. Sem se furtar ao papel 
específico de quem aceita 
"valorar" de imediato, no aqui e 
agora, estaremos sempre 
buscando trazer o conjunto de 
fatores presentes em cada 
configuração social onde se 
inserem os Projetos. Isto não 
apenas no sentido de busca do 
distanciamento analítico, mas 
também para fazer de cada 
avaliação uma fonte de produção 
de material de reflexão sobre os -
menos aparentes e até mesmo 
menos imediatamente 
mensuráveis - efeitos e 
virtualidades dos projetos de 
intervenção social em curso. 

Já estamos neste percurso. 
O número 49 de Comunicações 
do ISER trouxe balanços de 
vários autores sobre a dinâmica 
de alguns Projetos do Viva Rio; 
o número 50 foi dedicado a 
Projetos que trabalham (para e) 
com jovens; o número 51 trata 
da pesquisa de avaliação sobre a 



atuação de 10 Conselhos Tutela
res da Infância e da Adolescência 
no Município do Rio de Janeiro. 
O presente número está dedica
do ao Projeto Habitacional Rio 
Novo e Rio das Flores. 

Trata-se de um Projeto de 
reconstrução de vidas e moradias 
de pessoas atingidas pelas chuvas 
de fevereiro de 1996. Rubem 
César Fernandes, secretário 
executivo do Viva Rio, conta o 
que se passou naqueles dias: 
"Era véspera de Carnaval, 
semana desmobilizadora dos 
compromissos sociais de cada 
um, e no entanto o 
telemarketing montado para 
atender aos pedidos e às ofertas 
de ajuda não parava de tocar. 
Funcionou direto ao longo das 
festas, acionando da noite para o 
dia uma vasta rede de 
distribuição de gêneros de 
primeira necessidade - alimentos 
não perecíveis, água potável, 
colchonetes, fraldas, roupas, 
móveis, remédios. Cerca de 500 
toneladas de víveres transitavam 
deste modo sob a coordenação 
do Viva Rio, sempre por ações 
voluntárias. O telefonema 
oferecendo ajuda, a entrega em 
pontos combinados (quase 
sempre Igrejas ou postos da 
Defesa Civil), a cole ta, os 
caminhões e as Kombis, seus 
motoristas e ajudantes, a seleção e 
o empacotamento, a difícil 
distribuição pelas instituições das 
áreas afligidas, o cadastramento e 
o controle dessas instituições 
(centros religiosos, associações de 
moradores, propriedades particu
lares), a distribuição final às 
vítimas das chuvas, de maneira 
regular e controlada, tudo isto 
foi organizado e feiro, de um dia 
para o outro, através do trabalho 
voluntário." 

Passada a emergência, 
iniciou-se um Projeto que, como 
prossegue o secretário executivo 
do Viva Rio, "tornou -se possível 

graças a uma constelação de 
parcerias envolvendo uma 
variedade de atores: doadores 
anônimos e institucionais, como 
a USAID; a participação contí
nua e o investimento maior do 
Instituto C&A; a Ong especi
alizada em moradias populares, 
Bento Rubião; os moradores 
divididos em grupos de trabalho; 
a Associação de Moradores de 
Rio das Pedras, instância chave 
em múltiplas negociações e a 
Prefeitura, por intermédio da 
Secretária Municipal de Habita
ção. Coube ao Viva Rio articular 
o conjunto e supervisionar a 
execução do projeto". Hoje, 
passados três anos, já é hora de 
saber quais foram seus efeitos. 
Esperando . suscitar outras, 
apresentamos aqui algumas 
avaliações do processo. 

Ana Maria Quiroga, no 
artigo que abre esta publicação, 
reflete sobre a experiência 
conjunta que reuniu diferentes 
atares e instituições. Combinan
do sempre, e separando quando 
necessário, o olhar antropológico 
e a dimensão interventiva do 
Serviço Social, o artigo busca 
identificar as potencialidades e 
limites desta parceria voltada 
para "construir novas moradias e 
rransformar o padrão de 
habitabilidade e ocupação dos 
espaços públicos e privados por 
uma população marcada por 
exr.eriências de "morar sob risco" 
e. pelo imediatismo do "salve-se 
quem puder". 

Em seguida, os artigos de 
Isabel Tostes e de Áurea Maria 
de Alencar trazem o ponto de 
vista de dois importantes 
parceiros. A primeira, enquanto 
coordenadora de Acompanhamanto 
da Política Habitacional do Rio de 
Janeiro, apresenta para o leitor 
uma caracterização do Programa 
Morar Sem Risco e indica uma 
série de condições para que os 
reassentamentos se transformem 
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em áreas de convívio social. Já 
Áurea Maria de Alencar, Coorde
nadora de Projetos do Instituto 
C&A, apresenta a concepção de 
responsabilidade social de seu 
Instituto e, em particular, 
caracteriza o Projeto " Plantando 
o Futuro: Rio das Flores e Rio 
Novo", voltado para a consolida
ção do reassentamanto, após o 
período de construção das casas. 

O artigo de Sérgio Góes, 
por sua vez, foi extraído do 
relatório final do Projeto : "Ações 
Empresariais de Caráter Social'', 
que contou com o apoio da · 
Fundação Ford. Ali podemos 
encontrar as diferentes vozes, as 
razões e os sentimentos de 
diferentes participantes. Neste 
artigo há um bom material para 
reflexão sobre os descompassos 
entre necessidades, ritmos e "o 
tempo de cada um": dos 
moradores, das organizações da 
sociedade civil , das instituições 
governamentais. 

Por último, este número de 
Comunicações do ISER, 
apresenta os resultados da 
pesquisa-avaliação, realizada entre 
maio e julho de 1999, por uma 
equipe técnica de quatro 
profissionais não vinculados ao 
trabalho de intervenção 
desenvolvido na área. A 
coordenação ficou por conta de 
Ana Quiroga cuja participação 
antenur e conhecimento de todo 
o processo pôde ser objetivado 
para subsidiar a construção do 
instrumento de coleta de dados: 
um questionário aplicado, através 
de entrevistas, a 80 famílias de 
moradores. Cercadas de todos os 
cuidados metodológicos, avalia-se 
- com base na percepção dos 
moradores- os sucessos e fracassos 
do Projeto em relação às suas 
metas e finalidades. Contudo, a 
pesquisa realizada permite 
transformar "moradores" em 
agentes sociais de carne e osso 
com experiências e percursos 

distintos e, portanto, também 
com opiniões diferenciadas. 
Assim, a abordagem realizada, 
combinando as técnicas de 
pesquisa com o objetivo da 
avaliação, permite retirar o 
Projeto de uma redoma de vidro, 
e fornece-lhe contexto social. 

Bem na linha da pesquisa/ 
avaliação que nos propomos a 
fazer no ISER, nesta publicação 
não se deixa de apreender e 
valorizar as conquistas, mas 
também não deixa de explicitar 
os velhos impasses e os novos 
desafios que se apresentam para a 
intervenção social. Portanto, ao 
"publicar" os resultados desta 
pesquisa/avaliação não 
agradaremos aqueles leitores que 
não têm inquietações e dúvidas 
sobre os efeitos sociais de 
Projetos deste tipo. Certamente 
também não convenceremos 
aqueles que hoje já não 
acreditam na possibilidade de 
criação de novos padrões de 
sociabilidade, mais comunitários 
e democráticos. Esperamos, 
porém, atender à expectativa 
daqueles que querem continuar a 
pensar sobre o assunto , que 
querem prosseguir apostando 
em múltiplas iniciativas 
questionadoras da 
inevitabilidade de desigualdades 
e distâncias sociais. 

NOTAS 

(1) Antropóloga, Professora do IFCS/ 

UFRJ- Pesquisadora do ISER 



" UMA EXPERIENCIA DE PARCERIA: 
POTENCIALIDADES E LIMITES. (l) 

O projeto habitacional Rio 
das Flores e Rio Novo foi realizado 
em base à parceria entre um órgão 
estatal - Secretaria Municipal de 
Habitação - uma ONG - Viva 
Rio - uma entidade representativa 
da filantropia empresarial -
Instituto C & A de Desenvolvi
mento Social - um órgão de 
cooperação internacional - USAID 
, além de uma série de outras 
entidades que, de forma mais 
pontual, participaram da experi
ência. 

Esse tipo de articulação tem 
sido indicado como uma das 
possibilidades de intervenção em 
políticas públicas face às transfor
mações do Estado e à complexidade 
dos problemas sociais e urbanos 
contemporâneos. O objetivo deste 
texto é precisamente avaliar essa 
possibilidade de ação, passada pela 
experiência, indicando seus 
alcances e limites. 

PORQUE AS PARCERIAS? 

Como diversas outras 
cidades brasileiras e latino
americanas, o Rio de Janeiro 
se configura como um espaço 
de concentração, exposição e 
visibilidade de inúmeros 
problemas e incômodos 
sociais que caracterizam as 
sociedades contemporâneas: 
a radicalização da desigual
dade, o crescimento de 
abismos sociais cindindo 
populações e territórios 
urbanos; o crescimento da 
vio lência como fenômeno 
caracterizador da sociabili
dade; a insegurança e o 
medo como sentimentos 

A M. . Q . (2) na arza uzroga 

generalizados da vida social; 
a apatia e a descrença nas 
possibilidades de reação ou 
mudança. 

Além disso, hoje se 
expande uma consciência de 
que a questão social, ou seja, 
o conjunto de problemas 

. . 
ma10res e ma1s crucJaJs que 
desafiam a sociedade colo
cando em risco a própria 
possibilidade de sua coesão, 
se d es locou de um conflito 
centra l em torno das relações 
capital X trabalho para a 
marginalização de segmentos 
sociais empobrecidos e 
precarizados concentrados 
nos centros urbanos. Estes 
passam a se constituir em 
foco das preocupações sociais 
e políticas, na medida de sua 
expansão, sua super-concen
tração demográfica e sua 
constituição em cidades 
partidas . 

As cidades passam assim 
a ter nichos de população 
empobrecida e enraivecida 
face à falta de horizontes de 
integração à sociedade mais 
amp la. Os perigos da 
radicalização de territórios 
urbanos convivendo de 
:' lados diferentes", as 
guetizações, o aumento da 
violência , passam a indicar a 
necessidade de ações volta
das para a articulação entre 
as partes (e populações) 
modernizadas e as partes (e 
populações) mais 
precarizadas. Assim, ter a 
cidade como foco de atuação 
e nela, a preocupação com a 
integração favela X asfalto 
passa a ser uma questão 
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primordial para os poderes 
públicos e para a sociedade 
como um todo. 

A integração à cidade 
exige formas de mediação, 
considerando-se as enormes 
diferenças sociais, as fraturas 
e distanciamentos entre o 
mundo legal ou da 
normatividade social e a 
realidade de vida de amplos 
setores da população urbana . 
Essa distância dificulta a 
própria extensão da univer-· 
salidade dos benefícios e 
serviços sociais e estatais, 
bem como a eficácia de sua 
aplicação. 

Assim, são necessárias 
novas formas de intervenção 
social, que incluam ação de 
atores e organizações que 
identifiquem as diferenças, 
as situações e demandas de 
grupos sociais e as articulem 
aos contextos institucionais 
e societários mais amplos. 

Além disso, as transfor
mações do Estado, a redução 
de seus recursos e quadros 
profissionais, tem igualmen
te justificado a necessidade 
de busca de novas formas de 
intervenção, uma das quais, 
as parcerias. Essas se· caracte
rizam pela "associação para a 
ação" (que segundo Arendt 
define a política) de entida
des de diferentes naturezas 
(públicas e privadas e, 
dentro destas , econômicas e 
filantrópicas). Essa associa
ção se estabelece em função 
de objetivos, metas e proje
tos sociais concretos. Não se 
trata portanto de uma 
articulação de atores e 
organizações com identida
des (ideológicas, políticas ou 
de interesses) estabelecidas a 
priori. Trata-se do que vem 
sendo denominado de "Co
munidade de Responsabili
dades" frente a problemas 

comuns das sociedades ou 
das cidades. 

Nessas parcerias o 
Estado não é dispensado nem 
possível de ser substituído. 
Numa realidade como a 
nossa , ele é a instância com 
recursos e legitimidade para 
representar a sociedade, a 
autoridade e as regulações 
mais amplas que unificam e 
dão sentido à atuação das 
diversas entidades em ação 
no contexto social. Além 
disso , as políticas públicas, 
ao contarem com outros 
atores em sua execução, 
inclusive com maior 
envolvimento dos usuários , 
passam a considerar outras 
dimensões das fraturas 
sociais e atender a outras 
questões e processos além da 
mera cobertura dos proble
mas aos quais as po I í ricas se 
dirigem. 

Ao mesmo tempo em 
que, de um lado , é necessá
ria a atuação do Estado, 
enquanto instância e com
promisso social mais amplo, 
as novas intervenções têm 
exigido a valorização e 
participação de entidades e 
atores locais e comunitários. 
Esses vão mobilizar e valori
zar as noções de 
pertencimento, os laços 
sociais concretos, as entida
des e o associativismo civil 
que, principalmente nos 
contextos populares, possu
em enorme vitalidade. 

Esse tipo de intervenção 
entre o Estado e a sociedade 
civil tem gerado mudanças 
positivas e perspectivas 
promissoras. Por outro lado 
as experiências tem igual
mente enfrentado limites e 
contradições, de cuja supe
ração dependerá a possibili
dade de seu melhor aprovei
tamento em ações futuras. 



AS POTENCIALIDADES: 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO, 
NOVOS SERVIÇOS E PROCESSOS 
DEMOCRA TIZANTES. 

Os programas habitacionais 
integram uma das políticas 
urbanas mais complexas na 
medida em que interferem - ou 
refletem - sobre elas uma 
multiplicidade de processos 
construtivos, urbanísticos, 
jurídicos e sociais, cuja equação 
implica numa morosidade de 
tempo e na articulação de uma 
ampla rede de instâncias do 
poder estatal, executivo e judici
ário, além de autarquias e 
serviços hoje privatizados. 

Por outro lado, os progra-
mas de reassentamento são . 
marcados pela urgência de 
problemas e demandas de 
solução além de contar com 
populações recém transferidas de 
seus locais de origem, instáveis e 
inseguras, não só em relação ao 
destino de suas vidas como em 
relação a seus novos vizinhos e às 
novas regras de habitabilidade e 
convivência social. 

Construir novas moradias 
e transformar o padrão de 
habitabilidade e ocupação dos 
espaços, públicos e privados, 
numa população marcada por 
uma experiência de "morar sob 
risco" e pelo imediatismo do 
"salve-se quem puder", é pois um 
enorme desafio para os órgãos e 
profissionais diretamente respon
sáveis pela execução dos programas 
habitacionais. 

Pensamos que a atuação 
meramente estatal, não consegue 
enfrentar tais desafios não apenas 
por limitação de recursos 
econômico-financeiros. A 
estrutura da ação estatal, pelo 
volume de áreas e populações a 
serem atendidas no conjunto da 
cidade, tem que ser, necessaria
mente, mais massiva, 

normatizada e com critérios e 
encaminhamentos mais burocrá
ticos e universalisantes. Disso 
decorre uma necessária 
homogenização da ação estatal, 
que faz com que escapem à sua 
intervenção as especificidades e 
situações não enquadráveis nos 
critérios e regulamentações por 
ela estabelecidos. 

De fato, quanto maior a 
aproximação e adequação das 
normas e serviços da política 
pública às condições e necessida
des da população, maiores suas 
perspectivas de êxito. Nesse 
sentido, tem sido amplamente 
reconhecido - por órgãos de 
avaliação nacional e por organis
mos internacionais como BID e 
BIRD - a importância da 
participação dos usuários na 
implementação e consolidação 
dos projetos de caráter urbano
social. Por outro lado, a 
implementação de políticas 
habitacionais com participação 
da população é extremamente 
mais demorada, complexa, ainda 
que com maiores perspectivas de 
sucesso no atendimento e consoli
dação do projeto implantado. 

Rio das Flores e Rio Novo 
correspondem exatamente a esse 
dilema: a população participou 
da construção das casas, adap
tou-as a suas necessidades; 
introduziu melhorias; poucos a 
vef!deram (ou trocaram); conso
lidou-se portanto como conjunto 
habi racional. 

Eruretanto, foi um proces
so muito mais demorado e com 
um resultado construtivo menos 
homogêneo. Assim, a implanta
ção desse reassentamento e sua 
construção foi um novo serviço 
prestado pelo poder público 
graças à parceria com outras 
organizações. Além da constru
ção das casas e serviços de infra 
estrutura, lá foram implantadas 
uma série de outras coberturas 
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sooa1s: Creche, Telecurso, 

programas soc1a1s para JOvens 
(Informática, Jardinagem , Coral) 
Formação de Agentes de Saúde e 
Meio Ambiente, Balcão de 
Direitos. 

Essa ampliação foi possível 
pela articulação entre órgãos 
públicos: Secretaria Municipal de 
Habitação (maior participante) , 
Secretaria Municipal do . Trabalho 
(programa Telecurso), Secretaria 
Municipal de Obras e Desenvol
vimento Social (creche pública) e 
destes, com a iniciativa privada. 
Foi essa articulação a que co~feriu 
um diferencial no sistema de 
prestação de serviços nos dois 
reassentamentos aqui analisados 

A presença de entidades da 
Sociedade Civil permitiu assim, 
articular não só instâncias dife
renciadas do poder público como 
diversos recursos financeiros e não 
financeiros ( doação de bens, 
prestações de serviços voluntários) 
dificilmente possíveis de serem 
captados e administrados pelo 
Estado e suas instâncias de 
intervenção. 

Essa maior autonomia na 
captação de contribuições, além 
de uma maior flexibilidade de 
mobilização de recursos humanos 
( profissionais e voluntários), 
ampliou pois as possibilidades de 
atuação das equipes e a 
introdução de "diferenciais" na 
concepção e execução dos serviços 
com maiores adequações à 
realidade da população. 
Evidentemente ocorreram 
problemas e contradições que 
serão analisadas mais adiante. 

Finalmente, um outro 
aspecto positivo das parcerias está 
na possibilidade de potencializar 
as políticas públicas, alavancando 
outros processos além da mera 
cobertura de necessidades sociais 
concretas. Nos referimos aos 
processos democratizantes que a 
participação de um maior número 
de atores permite engendrar. 

Assim, tanto ONGs- no 
caso o Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos Bento 
Rubião, na primeira fase, e o Viva 
Rio , em todo o processo, como 
empresas com responsabilidade 
social - como o Instituto C&A de 
Desenvolvimento Social, podem 
intervir no espaço público, 
amando no enfrentamento dos 
dilemas e questões sociais que 
afligem a cidade e seus segmentos 
mais vulneráveis. Sem dúvida 
nenhuma, é uma experiência de 
ampliação da atuação e das 
responsabilidades coletivas, para 
além (e em associação com ) o 
Estado, fundamental quando se 
almeja uma reorganização da 
sociedade com ampliação e 
socialização da democracia, 
enquanto política de 
solidariedade ou política (de e ) 
para todos. 

A existência de parceiros 
na execução dos programas 
sociais - e da política 
habitacional aqui enfocada -
permitiu uma ampliação de 
profissionais envolvidos e o 
desencadeamento de outros 
processos além da mera cons
trução das casas. A mudança no 
padrão da experiência de 
ocupação urbana foi uma delas. 

Um dos aspectos que 
caracteriza as ocupações urbanas 
faveladas é o predomínio de 
interesses privados locais. As 
áreas são ocupadas seguindo-se 
um padrão de necessidades 
freqüentemente de caráter 
predatório, onde o adensamento 
populacional, a lógica do "salve
se quem puder" faz com que se 
diluam os próprios mecanismos 
de solidariedade social tradicio
nais nas áreas pobres da cidade. 
Com isso, o espaço público 
termina restrito "ao que sobra" 
do jogo de interesses privados e 
individuais. Estabelecer novos 
padrões de negociação, respeito 
e preservação de espaços e 



interesses cole ti vos frente aos 
interesses de cada família impli
cou numa longa e penosa inter
venção das equipes técnicas. 

A divulgação das normas, a 
instauração de processos de 
discussão, a definição de critérios 
de ocupação e prioridades de 
atendimento (onde a população 
teve que defrontar seus interesses 
pessoais com os da coletividade), 
são dimensões importantes da 
própria constituição do jogo 
democrático. Assim, a participação 
da população na criação de 
"normas de vizinhança'' foi 
fundamental não só porque 
instaurou um outro tipo de 
ordenamento, como também 
porque facilitou seu acolhimento e 
respeito. Nesse sentido, as normas 
internas foram resultado igual
mente de uma articulação entre as 
determinações mais 
universalizantes da Prefeitura e as 
necessidades e interesses das 
famílias. 

OS LIMITES: 
AS ESPECIFICIDADES 
DA EXPERIÊNCIA, AS CONTRADI
ÇÕES DO TEMPO, PROCEDIMEN
TOS E INTERESSES INSTITUCIONAIS. 

Uma melhor avaliação dos 
limites dessa experiência de 
parceria implicaria, obviamente, 
em compará-la com outras, com 
o objetivo de melhor identificar 
o que foi específico e o que pode 
ser generalizável a essa forma de 
intervenção. 

Além disso, talvez ainda 
não haja tempo e distanciamento 
suficientes para se apreciar os 
resultados da consolidação e das 
mudanças de hábitos de uma 
população com toda uma 
história de vivências à margem 
dos bens, serviços e regulações da 
cidade "oficial". 

De qualquer forma, o que 

Sem dúvida nenhuma, a 
Prefeitura introduziu regulações 
mais gerais e coletivas e balizou a 
"guerra de interesses" particulares. 
Esses não foram, evidentemente, 
vencidos, e, renascem constante
mente através de burlas, tentativas 
de expansão das casas sobre 
espaços públicos, mudanças de 
uso das moradias, etc. 

Entretanto não se pode 
negar os ganhos havidos em 
termos das discussões internas, do 
respeito a critérios e decisões, 
principalmente os por eles estabe
lecidos e "votados" nas assembléias, 
tais como as experiências coletivas 
de cuidado ambiental (jardinagem 
e limpeza urbana), além da 
extensão de uma ética de 
recusa do tratamento desigual 
e do uso da força na resolução 
dos conflitos. Ganhos reduzi
dos? Talvez sim, porém 
fundamentais como bases da 
cidadania e da extensão 
democrática. 

queremos aqui destacar são as 
limitações e contradições da 
experiência prática dessa inter
venção em parceria, de forma a 
contribuir para seu aperfeiçoa
mento. 

Em primeiro lugar, esse 
modelo de intervenção, apesar da 
riqueza dos processos e serviços 
viabilizados, representou uma 
experiência singular e limitada 
em relação ao volume de famílias 
atendidas. Se 250 famílias é um 
número significativo em relação 
a uma experiência de remoção e 
reassentamento habitacional, 
esse quantitativo é irrisório frente 
às demandas de atendimentos 
realizados pela Secretaria Muni
cipal de Habitação nas diferentes 
áreas pobres da cidade do Rio de 
Janeiro. 

Em segundo lugar, o 
modelo de parcerias implica 
numa maior complexidade 
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institucional e no 
enfrentamento dos problemas 
relativos à continuidade do 
trabalho dos parceiros, e das 
equipes técnicas de execução. 

A articulação com órgãos 
estatais exige, obviamente, o 
estabelecimento e o respeito a 
uma serie de normas e regulações 
relativas ao estabelecimento de 
convênios, prazos e procedimen
tos de licitação das obras, de 
liberação de materiais e execução 
dos serviços desconhecidos pelas 
equipes profissionais externas ào 
serviço público e à população 
usuária. Rio das Flores e Rio 
Novo foram, de certa forma, 
"corpos estranhos" no conjunto 
de preocupações e dinâmicas dos 
demais reassentamentos implan
tados pela SMH. Essa condição 
de exceção exigia presença 
constante da equipe e procedi
mentos extras para o encaminha
mento de inúmeras providências 
relativas aos reassentamentos, o 
que gerava obviamente, demoras 
e desgastes. 

Além disso , a dimensão de 
participação da população 
introduziu um diferencial de 
complexidade onde seus ritmos e 
tipos de envolvimento trouxeram 
contribuições e queixas por 
parte das famílias participantes. 

Do ponto de vista da 
. . . 

equ1pe, v1venc10u-se a 
contradição de intervir em nome 
do Estado sem ser e ter a 
autoridade do Estado, 
mantendo-se na intercessão de 
lógicas conflitivas entre as 
normas gerais e as necessidades e 
demandas da população. Essa 
tem em relação ao Estado uma 
atitude ambígua de demandá-lo 
e, ao mesmo tempo, contrapor
se a suas determinações legais e 
administrativas. 

A posição de intermediação 
de interesses realizada pela 
equipe técnica foi durante, todo 
o tempo, foco de pressões de 

ambos os lados . 
Foi interessante notar que, 

se a população se sente com 
direitos frente ao Estado - o que 
é fator positivo de reconheci
mento de sua importância - tal 
não ocorre com a iniciativa 
privada, no caso a Instituição 
Empresarial participante do 
projeto. A população considera
va-a "fora de qualquer suspeita" e 
raramente se contrapôs a suas 
intervenções. 

É verdade que o comporta
mento dessa instituição foi de 
muita presença e compromisso 
com o projeto e sua população 
usuária. Além disso, a iniciativa 
privada, por atuar naquela 
experiência específica, garantia 
uma maior compatibilidade e 
agilidade de decisões e recursos 
frente às urgências e demandas 
da população. 

Obviamente as questões 
mais estruturais (cessão de 
terreno, serviços de infra estrutu
ra, regularização fundiária, etc.) 
não estavam a ela afeitos. 

No conjunto da parceria foi 
a ONG Viva Rio, como entidade 
executora, a instituição que teve 
que enfrentar as contradições e 
problemas decorrentes das 
diferenças de tempos, 
procedimentos e interesses 
institucionais e as demandas, os 
tempos e as urgências da 
população envolvida. Nesse 
sentido, como entidade de linha 
de frente, teve que arcar com o 
ônus de ser a instituição mais 
presente e conhecida e igual
mente, a mais questionada da 
experiência de parceria. 

Finalmente, diríamos que o 
Projeto Habitacional Rio Novo 
e Rio das Flores representou, 
sem dúvida nenhuma, uma 
prestação de serviços digna e 
cuidadosa no trato com o 
usuário, o que é fundamental 
para uma população com uma 
trajetória (muitas vezes 



reatualizada) de cidadãos de 2" 
categona. 

Que o tempo e a historia 
superem as contradições e 
limites do cotidiano da experiên
cia, recuperando a responsabili 
dade, o compromisso e o enorme 
envolvimento das equipes , das 
instituições e da população que 
dela participaram. 

NOTAS 

(1) Este artigo teve como base uma 

pesquisa sobre o " Impacto do Setor Sem 

Fins lucrativos" rea lizada através do Pro-

jeto Comparati vo !SER I Johns Hopk ins 

University com apoio da Fundação Ford I 

Fundação Ke llogg, coordenada por pro

fessora Leilah Landin e executada por 

Ro sâ nge la Fari a Range i e Ana M ari a 

Qu iroga - Ri o de Janeiro I Junh o

Setembro - 1998. 

(2) Antropó loga I Assistente Socia l -

Coordenadora do Projeto Social Rio Novo 

- Rio das Flores - 199611998 
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li -A POLÍTICA HABITACIONAL DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO: PROGRAMA MORAR 
SEM RISCO 

A política habitacional da 

Cidade do Rio de Janeiro contem

pla em uma das suas vertentes, a 

desocupação e o reassentamento da 

população ocupante das áreas de risco. 
Em 1994, foi criado e implan

tado o Programa Morar Sem Risco, 
tendo como objetivo atender fàriúlias 
que vivem nas chamadas áreas de 

risco: encostas, pedreiras desativadas, 

margens de rios e canais, locais 

Ít1w1dáveis das fàixas margillais de 

proteção ou viadutos circw1dados por 

pistas de alta velocidade. São os locais 

que, por sua formação geológica ou 

sua localização, apresentam risco de 

vida para seus ocupantes. 
Visa ainda a: 

- Elimitm o risco de 

desabamento e/ou 

itmndações em áreas 

habitadas; 

- Reassentar as populações 

ocupantes destas áreas 

quando não for possível (ou 

vantajoso) eliminar o risco; 

- Recuperar os espaços 

públicos comprometidos 

com estas ocupações 

irregulares. 

À Fundação Instituto de 

Geotécnica do Município (Geo-Rio) 

compete a identificação das áreas de 
encosta classificando-as segundo o 

maior ou menor grau de risco. As 
áreas ribeirinhas que apresentam risco 

para seus ocupantes são apontadas 

pela Fundação Rio Águas, órgão da 
Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos. As demandas 

identificadas chegam até a Gerência 

do Morar Sem Risco através daqueles 

órgãos e/ou pelas Subprefeituras 
locais. 

Embora, aparentemente, a 

ocupação dos viadutos se apresente 

Maria Izabel V Porto TosteP) 

como de menor gravidade, verificou

se que além do fàto das construções 

estarem junto das pistas de alta 

velocidade (sendo portanto 

incontrolável a possibilidade de 

abalroamento por veículos) também 

as estruturas dos viadutos são afetadas 

pelas construções junto aos pilares de 

sustentação, infiltrações de águas 
servidas, presença de canalizações de 

gás em alguns casos (por se tratarem 

de áreas não residenciais, as concessio

nárias utilizam-nas para colocação das 
redes de abastecimento). 

Após o mapeamento das 

diversas situações de risco, iniciou-se a 

atuação pelos viadutos ocupados, 

estimando-se nesta ocasião que 7.000 

fàmílias viviam nestas condições 

ocupando mais de 300 áreas em 

situação de risco, Ít1cluÍt1do aí 16 
viadutos. Procedeu-se então ao 

cadasttamento das fàmílias, buscan

do-se identificar as lideranças locais e/ 

ou Associações de Moradores. Foram 
definidos critérios de atendimento, 

visando ao reassentamento das 
fàmílias, sendo priorizadas as áreas 

próximas ao local a ser desocupado 

conforme dispõe a Lei Complemen

tar n° 16, de 14 de jnnho de 1992. 
Essas não poderiam apresentar risco 
para os moradores, sendo ait1da 

respeitados os laços de vizinhança e 

parentesco, de modo a mterferir-se o 

mínimo possível no habitat social. 

Outras alternativas foram oferecidas, 

como auxílio-habitacional, que 

permitiu aos moradores adquirirem 

wna nova moradia. 

Minimizar os efeitos trawnáti

cos merentes a tais remanejamentos 

foi sempre wn pressuposto do 
programa; no entanto não podemos 

ignorar que esta população é domÍI1a

da pela illsegurança social e pela 



descrença fàce às desastrosas ações 
governamentais anteriores. Os 
moradores, na sua maioria, são 
vítimas de exclusão: idosos, aidéticos, 
menores de rua, desempregados, 
fàmílias expulsas pelo tráfico; 
acrescente-se a ~to a 60rma pr~a 
da ocupação e a vulnerabilidade 
ambiental que resulta em um 
desgaste progressivo do tecido social. 

O planejamento adequado 
para que o processo não se tome uma 
mera transferência de população, mas 
uma ação de reestruturação urbana, 
contemplou parcerias da Prefeitura 
com a Sociedade Civil: Comitê da 
Cidadania Contra a Fome e a Miséria 
dos fimcionários da Companhia 
Estadual de Gás- CEG, Comitê da 
Cidadania Contra a Fome e a Miséria 
dos fimcionários do Banco do Brasil 
- agência Praça da Bandeira, 
Médicos Sem Fronteiras e Frota 
Nacional de Petroleiros - Fronape. A 
proposta era que tais parceiros 
"adorassem" essas populações 
acompanhando-as até sua completa 
integração ao novo lugar. 

O Programa Morar Sem 
Risco, mediante os resultados 
alcançados a partir de sua implanta
ção, adquiriu gradativamente maior 
credibilidade principalmente junto à 
população beneficiada, tendo em 
mta o alcance social no que se refere à 
melhoria de sua qualidade de vida. 
Curiosamente, de agosto de 1994 a 
maio de 1996, ocorreram 05 (cinco) 
incêndios em áreas de r~, situações 
essas que exigiram uma ação 
emergencial e um redirecionamento 
do seu planejamento. 

A demanda por ações comple
mentares necessárias para o entendi
mento do novo habitat, os padrões 
urbanísticos estabelecidos, bem como 
a fixação das fàmílias nas áreas de 
reassentamento, além da 
descontinuidade das parcerias, 
indicaram a necessidade de um 
acompanhamento social derivo. As 
fàmílias carentes, mesmo residindo 
em condições pr~as, encontravam 
formas de convivência e de organiza-

ção social que se apoiavam numa 
corrente de solidariedade, baseada no 
conhecimento e confiança recíprocos, 
consolidando os laços de vizinhança. 
Ao se reassentarem em novo local é 
necessário recompor-se o tecido 
social. 

Para se criar condições de 
transformar os reassentamentos em 
áreas de convívio social, é imprescin
dível a organização e participação da 
população na gestão e acompanha
mento da implementação de ações, o 
que implicava na presença de uma 
equipe social que promovesse cada 
um dos núcleos. Para tanto 
conveniou-se com entidades civis, 
uma vez que a Secretaria Municipal 
de Habitação não &punha, em seu 
corpo técnico funcional de tais 
profissionais. 

Inicialmente, estes técnicos 
foram alocados nos diversos núcleos 
habitacionlli, mas as chuvas de 96 
exigiram deslocamento da equipe 
para atendimento a mlli de 1.000 
famílias desabrigadas. 

Por ocasião das enchentes, o 
movimento Viva Rio procurou a 
Prefeitura, através da SMH, oferecen
do-se para administrar, intermediar, 
não só os donativos como os voluntá
rios que se ofereciam para ajudar aos 
desabrigados que estavam alojados 
nas escolas municiplli e em outros 
abrigos. Daí nasceu uma parceria 
que, alguns dias após, consolidou-se 
num convênio. Neste convênio, cabia 
à Prefeitura buscar um terreno 
próximo à comunidade Otávio 
Malta, em Jacarepaguá, dotado de 
infra-estrutura e construir abrigos 
provisórios no terreno; ao Viva Rio 
caberia o acompanhamento das 
fàmílias desabrigadas, promover a 
organização das mesmas, para que, 
em regime de mutirão, construíssem 
suas casas, sendo que o material de 
construção seria proveniente de 
doações recebidas. O projeto de 
parcelamento e arquitetura foi 
elaborado pelo Centro de Defesa de 
Direitos Humanos Bento Rubião. 
Assistentes sociais, arquitetos, 
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pedreiros e voluntários também 

compunham a equipe. Improvisou-se 
logo que foi possível uma creche, 
ainda nos abrigos, o que teve uma 
irnponância enorme, permitindo que 

as mães pudessem retomar às suas 
ocupações. Posteriormente o convê

nio foi ampliado para outras 15 5 
fàmílias oriundas de Cidade de Deus 
e Rio das Pedras. 

Para poder enfrentar a enormi
dade do problema das enchentes, a 
Prefeirura diversificou sua forma de 

atuação: firmou compromissos com 
Associações de Moradores, com 
Igrejas, convênios com ONG's, "enfim 

tudo que pudesse multiplicar a sua 
ação. A permanência das fàmílias 

desabrigadas nas escolas públicas 

deveria ser por um praw curto, pois o 
ano escolar teria início em março. Tal 

como se fez com a comunidade 
Otávio Malta, também as fàmílias de 
Novo Horiwnte, Sítio do Pai João, 
Caixa D'água, Grajaú-Jacarepaguá, e 
dos viadutos foram transferidas para 

abrigos nos locais de reassentamento. 
Este procedimento avaliou-se como 

tendo sido positivo: o tempo de 
convivência das fàmílias no abrigo, 
formou laços de convivência e 

solidariedade, fàvoreceu a organização 
e surgimento de lideranças. 
Indubitavelmente as condições eram 
precaríssimas, exigindo sacrifkios, 

principalmente das fàmílias nume

rosas, tendo em vista o espaço 
diminuto reservado a cada fàmília e 
o fàto de os banheiros serem 
partilhados por cada 10 (dez) 
famílias aproximadamente. Outro 

fàtor positivo neste quadro é que a 
demanda por mão-de-obra fez com 
que as empreiteiras buscassem 

preencher suas vagas com os 

próprios moradores. 
Conseguiu-se que nos 02 

(dois) maiores abrigos, fossem 

adaptados 02 (dois) Postos de 
Saúde: um deles de competência 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
Outro, em Pinheiros, era admi

nistrado pela organização "Médi
cos Sem Fronteiras". 

Além das unidades habitacionais, 

era necessário antes levar a infra
estrurura a todo o parcelamento: luz, 

água, esgoto e iluminação pública; à 
medida que as casas iam sendo 
concluídas transferiam-se as fàmílias e 
derrubava-se o abrigo. Algumas ve:a:s as 
concessionárias ainda não tinham 
atendido à solicitação da Prefeitura, mas 

as fàmílias preferiam mudar, mesmo 

que com água e luz preciria a permane
cer no abrigo; deste modo as 624 
fàmílias de Novo Horiwnte no Natal 

de 96 já estavam em suas casas. Aos 
poucos, as fàmílias foram transferidas 
dos abrigos para casas em todos os 
empreendimentos. 

Dar sustentabilidade ao 

Programa Morar Sem Risco passou a 
ser o objetivo da SMH para a criação 
da Coordenadoria de Acompanha

mento. O programa não seria extinto 
após a "eliminação de risco com 

reassentamento dos ocupantes" mas, 
carecia costurar-se o esgarçamento 
social para que não se reproduzisse a 
evasão das fàmílias, tal como aconte

ceu com as remoções de &velas 

ocorridas na década de 60. 
A Regularização Fundiária 

promoveria o direito à propriedade; 
com esta medida não só os moradores 

se beneficiavam mas também a cidade 
que, passaria a ter o controle wbanísti
co e tributário local. Optou-se pela 
Concessão de Uso para que o ocupan

te exercesse o seu direito de proprieda
de. Para atender às necessidades aqui 
apontadas, houve uma reestrururação 

no organograma institucional da 
Secretaria Municipal de Habitação: 
swge a Coordenadoria de Acompa
nhamento. Esta Coordenadoria vem 
responder não só ao Morar Sem Risco 
mas aos demais programas 

habitacionais da Secretaria. 
De uma forma articulada e 

complementar quatro coordenações 
passaram a compor a Coordenadoria, 

são elas: 
- Coordenação dos POUSO's. 
- Coordenação de Reassentamento. 

- Coordenação de Regularização 
Fundiária. 



- Coordenação de Participação 

(ex-Educação Sanitária). 

Excetuando-se a de POUSO's 

(dirigida aos Programas Favela-Bairro/ 

Bairrinho/Grandes Favelas) todas as 

outras coordenações trabalham para a 

sustentabilidade do Morar Sem Risoo. 
À Coordenação de 

Reassentamento compete a 

operacionalização de Escritórios 

Técnicos Locais, onde trabalham 

Assistentes Sociais, Técnicos de 

Edificação e Agentes da Política 

Habitacional. Ao Escritório Técnico 

Local cabe wna ação firme e 

confiável que promova a organização 

e participação da população, através 

de representantes de vila, com o 

intuito de se formar condomínios. 

São objetivos do Reassentamento: 

· não descaracterizar o 

conjunto modificando os 

elementos de fachada 

·diferenciar o espaço público e 

privado 

· articular-se com os diversos órgãos 

da Prefeitura 

· buscar parcerias e alianças 
· identificar demandas necessárias 

ao entendimento do novo habitat. 

Cabe à Regularização Fw1diária 

cuidar de etapas necessárias à completa 

regularização fundiária e urbanística 

do conjunto. Em entendimento com 

o Escritório Técnico local, abre-se 

processo de reconhecimento de 

logradouros, com sugestão de nomes 

apontados pelos moradores, levanta-se 

dOCU111entos de identidade e articula

se com a Secretaria de Urbanismo 

visando a aprovação dos projetos dos 

novos conjuntos e a Secretaria 
Mwúcipal de Fazenda para fins de 

titulação e tributação. 

Por último a Coordenação de 

Participação Comunitária é constitu

ída por moradoras selecionadas em 

cada wn dos conjuntos; após a 

seleção que consta de wna prova e 

de wna entrevista, passam por wna 

capacitação que abrange desde 

noções de Direitos e Deveres dos 

Cidadãos, informações sobre 

regularização urbanístico-fundiária, 

orientação sobre "público e privado", 

divulgação de rewúões, etc. O 

trabalho das agentes visa à consoli

dação do Programa, melhorando a 

compreensão e o envolvimento, 

respeitando-se as formas de organi

zação comunitária existentes; 

desenvolvida jw1to aos Escritórios 

Técnicos, a atividade das agentes 

não se confunde com a 

representatividade das vilas. A partir 

da atuação dos escritórios foi possível 

identificar a necessidade do Curso 

de Alfabetização de Adultos (levado 

em parceria com o Senai),.detectar 

falhas na execução dos serviços de 

obra e problemas de entrega de 

correspondência, etc. 

A permanência dos Escritóri

os Técnicos Locais está sendo 

conduzida até o momento em que 

a população não se sinta tutelada 

mas apta a reivindicar seus direitos 

tal qual a cidade formal o faz. 

Hoje mais de 50.000 pessoas 

já foram atendidas pela Prefeitura 

através do Programa Morar Sem 

Risco, conforme quadro abaixo: 

Ano 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

Total 

NOTAS 

(1) Arquiteta, Pós Graduação em Ad

mini stração Públi ca - Coord enadora de 

Acompan hamento/Secretaria Municipal de 

Habitação - PCRJ 

Nº Famíl ia Acumulado 

1.773 1.773 

806 2.579 

5.245 7.824 

3.728 11.552 

461 12.013 

12.013 
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III- DA EMERGÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO 
LOCAL: A CONTRIBUIÇAO DO INSTITUTO C&A 

AS ENCHENTES: 
O COMEÇO DE TUDO 

Quando a cidade do Rio de 
Janeiro se viu debaixo d'água, 
depois de dias de recorde no índice 
pluviométrico em fevereiro de 
1996, o que havia era o caos. 
Poucos dos que experimentaram 
aqueles momentos de profunda 
crise urbana, gerada por um 
acidente natural, poderiam 
vislumbrar que também dali 
sairiam soluções plausíveis para a 
sobrevivência de centenas de 
famílias desabrigadas. 

O conjunto habitacional Rio 
das Flores nasceu da mobilização 
da sociedade em torno do drama 
dessas famílias que perderam casas, 
referências de vida e, em alguns 
casos, parentes próximos em 
enchentes avassaladoras. Foi o 
resultado de uma ação solidária 
oriunda dos vários segmentos da 
comunidade, a exemplo de 
voluntários e organizações da 
sociedade civil , instituições sem fins 
lucrativos de origem privada e a 
Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Com seu grupo de voluntári
os a postos, o Instituto C&A -
organização responsável pelas ações 
sociais da C&A Modas - iniciou 
uma campanha nacional inrerlojas 
de arrecadação de donativos, que se 
somou a um volume de alimentos, 
água, colchonetes e medicamentos 
disponibilizados diretamente pela 
organização à causa, como parte do 
seu programa SOS Comunidade de 
atendimento emergencial. Colo
cou, também, à disposição da causa 
uma verba de R$ 500.000,00 a 
serem investidos na construção das 
casas. Noutra venente, o Viva Rio 
vislumbrava formas de mobilizar 

Áurea Maria de Alencar(l) 

voluntários da sociedade para 
contribuir como podiam, ao 
mesmo tempo em que montava, 
com o apoio da telefônica local, um 
posto de telemarketing para 
angariar toda a espécie de recursos. 

Enquanto se buscavam 
alternativas para solução desses 
problemas, as famílias, vítimas da 
enchente, foram abrigadas em 
escolas, igrejas, entidades sociais. A 
Prefeitura do Rio desapropriou um 
terreno na Zona Oeste, próximo à 

principal área afetada, para a 
reconstrução das casas e ali foram 
improvisados galpões que serviram 
de moradias comunitárias temporá
rias. A fundação Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos Bento 
Rubião, com sua experiência em 
assentamento, também participou 
dessa empreitada social. Voluntári
os do Instituto C&A cadastraram 
300 famílias para levantar as 
principais necessidades, orientar a 
distribuição de donativos e ajudar a 
selecionar as mais necessitadas. 

Pouco a pouco, os diversos 
atores do processo foram compare
cendo com sua parcela de aj uda, 
alguns com conhecimento, outros 
com recursos financeiros, outros 
com atendimento e acompanha
mento psicossocial. No núcleo de 
Rio das Flores, as 93 famílias 
assentadas também entraram com 
trabalho , organizando-se para 
erguer seus novos lares em regime 
de mutirão. Superaram a etapa 
mais dura do alojamento conjunto 
e foram gradativamente reconstru
indo suas vidas, juntando fundos 
para fazer o acabamento da própria 
casa, dando seu toque pessoal. 



A inauguração do que os 
moradores batizaram de Conjunto 
Habitacional Rio das Flores 
aconteceu no início de 1998. 

Concluída, portanto, a fase 
de reassentamento das famílias nas 
novas habitações e, mediante uma 

A C&A MODAS E SUA 
CONCEPÇÃO DE RESPON
SABILIDADE SOCIAL 

A cidadania empresarial, ou 
seja, a empresa socialmente 
responsável , no Brasil, começou 
a aflorar no início desta década e 
logo assumiu uma dimensão 
importante no cenário nacional, 
ampliando o entendimento de 
que a empresa é um agente social 
em constante interação com os 
diversos grupos sociais. 

É por seu compromisso 
ético com a sociedade na qual 
está inserida, que a empresa 
socialmente responsável não se 
atém apenas aos resultados 
expressos pelo balanço financei
ro. Ela inova com a formulação 
de um balanço social, que avalia 
sua contribuição para com a 
sociedade. 

A empresa cidadã, portan
to, é aquela que tomou a decisão 
de ir além dos objetivos econô
micos focados no mercado 
financeiro . Ela também mobiliza 
seus recursos em benefício do 
bem com um. 

Imbuído desta visão e por 
vontade dos sócios da empresa foi 
criado, em 1991, o Instituto 
C&A de Desenvolvimento 
Social, uma organização da 
sociedade civil , sem fins lucrati
vos, voltada para o planejamento 
e execução das ações sociais da 
empresa. 

Desde então e seguindo os 
valores oriundos da empresa, o 

análise da situação atual, o Instituto 
C&A e o Viva Rio buscaram 
implementar ações que contribuís
sem para o desenvolvimento da 
comunidade, priorizando projetos 
de cunho sócio-educacionais 
articulados entre si. 

Instituto C&A vem buscando 
aprimorar suas ações, de maneira 
tal que possam contribuir 
efetivamenre para a promoção do 
ser humano, abandonando, 
portanto, as ações meramente 
emergenciais geradoras de um 
padrão de relação paternalista. 

Em linhas gerais, o Institu
to C&A vem focando a sua 
atenção no universo de crianças e 
adolescentes, elegendo a educação 
como processo indispensável ao 
desenvolvimento do ser humano. 

A forma de atuação do 
Instituto é através do estabeleci
mento de parcerias com as 
organizações da sociedade civil 
que tenham objetivos similares e 
comunguem da mesma visão, 
disponibilizando tanto recursos 
técnicos quanto financeiros. 

A parceira é por nós 
concebida como a condição de 
ser parte de um conjunto de 
princípios éticos e políticos, não 
perdendo de vista, cada uma das 
partes, a sua identidade. 

É, portanto, nosso objetivo 
contribuir para o aperfeiçoamen
t~ e desenvolvimento das organi
zações da sociedade civil com as 
quais pactuamos nossas ações no 
contexto social. 

Alguns princípios norteiam 
a nossa intervenção sócio
educacional em programas e 
projetas sociais, bem como 
escolas da rede formal de ensino: 

-A ética pessoal e institucional; 
- Os direitos humanos; 
-O respeito pelo educando; 
-A diversificação das lingua-
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gens pedagógicas a serem 
utilizadas nos processos 
educativos dos parceiros; 

-A cidadania como meta do 
processo educativo; 

-O respeito pelo parceiro e 
pela sua história institucional 

-A inclusão da fàmília, da 
escola formal e da comunida 
de nos programas e projetas 
SOC!ats parceiros, como 
fundamentais instâncias do 
processo educativo. 

Embasado nestes princ_íp.ios 
o Instituto vem buscando reforçar 
a sua efetiva contribuição à 

PROJETO PLANTANDO 
O FUTURO: EDUCAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E PARTI
C! PAÇÃO SOCIAL 

O Projeto "Plantando o 
Futuro", como um programa 
integrado de ações sócio
educativas desenvolvido junto 
às comunidades de Rio Novo e 
Rio das Flores, iniciou-se em 
janeiro de 1999. Ele representa 
a consolidação da atuação social 
do Instituto C&A, que anteri
ormente contribuiu tanto no 
processo de construção de 
moradias, como em outras 
iniciativas: incentivo à forma
ção de grupos de lideranças 
locais; implantação e manuten
ção de uma creche; apoio ao 
grupo do coral infantil; etc. 

Como ação integrada, o 
projeto se fundamentou , em 
primeiro lugar, na concepção 
de educação que baliza todas as 
ações do Instituto no campo 
social, a saber: A educação é 
entendida como um processo 
contínuo de construção, 
assimilação e reconstrução de 
conhecimentos, que ocorre nas 

sociedade brasileira, inserida em 
um contexto global marcado por 
conquistas técnico-científicas que, 
intervindo nas várias esferas da 
vida social, vem provocando 
mudanças econômicas, sociais, 
políticas e culturais. 
Consequentemente, fenômenos de 
massa como o desemprego e a 
exclusão social alcançam cifras 
assustadoras, vindo exigir da 
sociedade civil uma composição de 
forças com vistas a minimizar os 
efeitos drásticos advindos dessas 
transformações e ao mesmo tempo 
promover o desenvolvimento com 
justiça e equidade social. 

relações e vivências entre os 
seres humanos e entre estes e 
sua rea lidade, e tem pelo 
menos três funções básicas: 

1 a - A primeira delas é a 
função social. Partindo do 
referencial de que o ser huma
no é sujeito de seu processo 
educativo e que este se constrói 
cotidianamente, toda a produ
ção resu ltante deste processo 
pertence ao coletivo. A diversi
dade, fruto de construção 
co letiva, deve então ser assegu
rada sem que as diferenças 
promovam adversários, mas 
contribuam para que os indiví
duos tenham autonomia de 
ações e pensamentos em busca 
da totalidade (unidade). 

2 3 
- Mas essa construção 

se dá ao longo do tempo 
unindo as experiências do 
passado ao presente, tendo em 
vista aquelas que poderão ser 
vivenciadas no futuro. Dito de 
uma outra maneira, o pensa
mento crítico e a construção 
cultural são balizados pela 
tempora lidade. A educação que 
tem a tarefa de unir todas estas 
etapas, exerce então uma 
função histórica. 



3 3 
- A educação tem 

também uma função política, 
visto que vivemos numa 
sociedade dividida em classes , 
onde as desigualdades no 
processo de produção e consu
mo geram parâmetros que 
passam a identificar os dife
rentes elementos pertencentes 
a cada uma destas classes. A 
hegemonia da estrutura de 
saber, criada a partir de tal 
estrutura, deverá ser rompida. 

É neste caminho que 
desejamos, em nossa utopia, 
erguer uma sociedade 
pluralista, aberta a gestar seres 
humanos que possam construir 
cotidianamente seu pleno 
desenvolvimento simbólico e 
material, individual e co letivo. 

Nessa perspectiva enten
demos que a tarefa essencial da 
educação consiste em estimu
lar no ser humano o desejo de 
ampliar seus horizontes, de 
expandir a curiosidade e a 
criatividade, matriz de todas 
as descobertas que nos 
humanizam, de buscar a 
transgressão das amarras e 
mordaças impostas à nossa 
verdadeira humanidade pelas 
estruturas que criamos e 
reproduzimos, sobretudo 
silenciosamente, ao longo de 
séculos e no cotidiano. 

É imbuído dessa visão 
que o Instituto C&A vem 
apoiando o "Projeto Plantan
do o Futuro: Rio Novo e Rio 
das Flores", cujas ações estão 
volta das para o desenvolvi men
to da comunidade, valendo 
aqui ressaltar a importância de 
se ter claro que o protagonista 
desse dese nvolvimento é a 
própria comunidade. Assim 
entendido, o Projeto passa a 
ser um instrumento de promo
ção, de capacitação, com o 
objetivo de fortalecer a auto
no mia de cada um e da comu
nidade como um todo. Ora, se 

a comunidade é o sujeito de 
seu próprio desenvolvimento, 
a participação coletiva é 
imperativa na construção de 
um projeto social. 

Com efeito, a participa
ção é um processo histórico de 
conquista da auto-gestão. No 
cerne dos desejos políticos do 
homem está a participação, 
que sedimenta suas metas de 
auto-gestão, de democracia e 
de convivência (Demo, 1996). 
Captar essa dimensão da 
participação é fundamental na 
implantação de ações focadas 
no desenvolvimento de uma 
comunidade. 

Por outio lado, o próprio 
sentido de comunidade já nos 
remete para o que é vivo nas 
relações humanas, ou o que 
delas os identificam. A comu
nidade assim é entendida 
como as relações estabelecidas 
entre um grupo de pessoas , 
em um determinado lastro 
espacial. São os moradores de 
um bairro, de uma região. 
Porém a determinação espacial 
não basta. É preciso outros 
componentes gerados a partir 
dos aspectos sócio-culturais 
nos quais estão imersos esses 
indivíduos. Aqui o elemento 
agregador é o fato de "serem 
pobres, membros de um 
grupo que sofreu as mesmas 
condições adversas de um 
dado tempo histórico, de uma 
certa conjuntura" (Gohn, 
1'990) . . 

Portanto o que está em 
jogo na intervenção social é o 
investimento na qualidade 
dessas relações e na capacidade 
da comunidade inventar seu 
próprio espaço, forjando seu 
auto-desenvolvimento, sua 
autonomia e sua autopromoção. 
No entanto, isso só se viabiliza 
se houver um "clima" de 
pertença engajada, conquanto 
participativa. 
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PROJETO PLANTANDO O 
FUTURO: PR INCIPAIS AÇÕES 

Objetivos: 
Conuibuir para a cx:nrolidação do 

assentamento das fàmílias de Rio das 
Flores e Rio Novo de maneira integrada 

e harmoniosa entre os comunitários; 

Integrar as diversas iniciati

vas locais, sejam governamentais 

ou da sociedade civil através de 

uma intervenção conjunta; 

Desenvolver ações que 

possam contribuir para a melhoria 

efetiva e permanente das condi

ções econômicas, sociais e huma

nas dos membros da comunidade; 

Desenvolver projetas específicos 

para implementação de conteúdos 

acústicos, culturais e comw1Ícacionais. 

Projetos- atividades 

NOME FINALIDADE 

CRECHE E Criar um espaço 
PRÉ-ESCOLA pedagógico que 

beneficie as 
crianças atendidas 
no que diz 
respeito ao seu 
desenvolvimento 
e à construção 
dos seus 
conhecimentos. 

OFICINA Construir um 
DA CRIANÇA projeto interativo 

entre as d i versas 
manifestações do 
sentido, como 
forma de 
desenvolver 
mú ltiplas 
linguagens, 
como a literária, 
a cênica, 
a plástica/visual, 
permiti ndo a 
construção de 
aprendizagens; 
Traba lhar de forma 
integrada com a 
escola e a família , 
buscando um 
impacto positivo 
sobre o ano escolar 
da criança. 

Número de beneficiários: 
856 pessoas, assim distribu

ídas por faixa etária: 

FAIXA ETÁRI A TOTAL 

O a 6 190 

7 a 14 169 

15 a 19 83 

20 a 30 165 

31 a 45 166 

+ de 46 88 

To tal geral I 856 

PÚBLICO ENTIDADES 

ALVO PARTICIPANTES 

Crianças Instituto C&A 
de O a 6 anos SMDS 

Viva Rio 
Secretaria Mun. 
De Obras 

Crianças Instituto C&A 
de 7 a 14 anos Viva Rio 

SMDS 
CAIC - Euclides 
da Cunha 



ESPORTE Possibilitar à Crianças e Instituto C&A 
ÉBOM comun idade o adolescentes Viva Rio 
E EU GOSTO acesso às práticas 

de esporte e lazer 
dirigido. 

CORAL Desenvolver em Crianças e Instituto C&A 
crianças o gosto adolescentes 
pela música, através 
de atividades e 
exercícios grupais, 
va lorizando seu 
potencial, 
contribuindo para 
sua socialização e 
ampliação do 
universo cu ltural. 

JORNAL Criar uma rede de Crianças, Viva Rio 
COMUNITÁRI O informação e adolescentes Instituto C&A 

comunicação e adu ltos UFRJ 
visando uma maior 
integração entre os 
membros da 
comunidade. 

OPORTUNI- Capacita r jovens Adolescentes Viva Rio 
DADES DO para o mercado de de 16 a Secretaria do 
FUTURO trabalho; 21 anos Trabalho e da 

Incentiva r a Ação Social 
participação e a 
colaboração dos 
jovens no 
desenvolvimento 
da comunidade. 

TELECURSO Promover a Adolescentes Viva Rio 
1º GRAU educação básica a partir Fundação Roberto 

ligando as questões dos 17 anos Marinho 
do e adultos FIRJAN 
cotidiano de forma SENAI 
a contribuir para a 
melhoria das 
condições 
individuais de 
sobrevivência. 

CAPACITAÇÃO Propiciar uma 15 líderes Viva Rio 
DE LÍDERES situação de eleitos pela Instituto C&A 

interação comunidade 
educativa, 
visando fortalecer 
as lideranças locais. 

JARDINAGEM Estimular a 20 adoles- Instituto C&A 
comunidade a centes 
cultivar e conservar 
as áreas verdes em 
suas casas e nas 

áreas de uso 
colet ivo, visando a 
integração dos 

moradores com a 
natureza, 
de maneira ta l que 
possam interpretá-
la, também, 
esteticamente. 
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IV - RIO DAS FLORE S: TEMPO - RAZOE S E 
SENTIMENTOS 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é um resumo do 
relatório final do projeto "Ações 
Empresariais de Caráter Social: 
Experiências no Plano Local"; sob o 
tiruJo "Rio das Flores: Parcerias em 
Construção". A pesquisa e o relatório 
regional foram desenvolvidos em 
colaboração com as sociólogas 
Aparecida Fonseca Moraes e Cristiana 
Candal, através do Centro de 
Estudos de Políticas Públicas 
(CEPP), com apoio da Fundação 
Ford. Busca resgatar aspectos da 

APROXIMANDO-SE DA EX
PERIÊNCIA 

Notas sobre a metodologia de 
pesquisa e situações de cam
po (2) 

Embora a ambição deste 
trabalho seja fazer um relato das 
versões sobre os fatos, e não uma 
análise antropológica dos 
acontecimentos, procuramos ser 
o mais rigorosos possível a 
respeito da obtenção destas 
informações. Assim , a 
metodologia de pesquisa foi 
desenvolvida através de técnicas 
qualitativas de investigação, mais 
adequadas à compreensão do 
sistema de idéias e percepções 
presentes nas relações 
institucionais estabelecidas pelos 
grupos de entrevistados. 

A pesquisa de campo foi 
desenvolvida na cidade do Rio 
de Janeiro, junto aos agentes das 
instituições que participaram das 

Sergio Góes de PauLa(l) 

história dessa experiência 
habitacional, a partir da ótica dos 
atores nela envolvidos, com ênfàse na 
população que dela participou. 

Decorridos quase quatro anos, 
pensamos que é importante, num 
processo de avaliação, reconstituir as 
razões e sentimentos que alicerçaram 
a experiência e que, de certa forma, 
ocultaram-se com o tempo. A 
retomada desse tempo e dos senti
mentos vividos dará maior nitidez 
tanto à trajetória quanto à situação 
arual. Além disso, ela reporá dados 
que os registros avaliativos de hoje 
não mais poderão captar. 

ações emergenciais e acompanha
ram a construção do Projeto 
Habitacional Rio das Flores e 
outros grupos envolvidos no 
evento cujos relatos, no processo 
de seleção dos entrevistados, 
foram considerados relevantes. 

A entrada no campo foi 
facilitada pelo contato com as 
duas assistentes sociais e o 
arquiteto (da equipe do Viva 
Rio) que aruavam no local. 
Fomos apresentados para alguns 
moradores como pessoas que 
estavam desenvolvendo uma 
"pesquisa", mas em alguns casos 
fo'i possível observar que 
moradores vinculavam o estudo 
ao Viva Rio. É claro que essa 
situação exigiu esclarecimentos 
mais completos sobre a pesquisa 
antes do início de algumas 
entrevistas. Mesmo um pouco 
ocupados com os afazeres do dia 
- alguns iriam participar de 
reuniões e outros estavam 
trabalhando no acabamento de 
suas casas - os moradores se 
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mostraram receptivos. O mesmo 
ocorreu em todas as outras 
visitas, oito desde as negociações 
para a entrada, sendo que em 
três situações de entrevista 
passamos pouco mais de seis 
horas por lá. 

Começamos a entrevistar as 
pessoas numa manhã de domin
go em que alguns moradores 
também estavam envolvidos com 
outra atividade local , uma 
reunião para apresentação do 
projeto "Favela Bairro'~ , da 
Prefeitura, e que deveria ati~gir 
toda a região de Rio das Pedras. 

Desde o início tínhamos a 
preocupação em não restringir os 
entrevistados apenas ao grupo 
próximo do Viva Rio, pois 
queríamos identificar possíveis 
subdivisões na cadeia de percep
ção e diferentes formas de 
organização ou subgrupos de 
moradores. Todos os entrevista
dos nos convidaram para fazer a 
entrevista nas suas casas. Em 
algumas situações isso pareceu 
ter um significado muito especi
al , pois os relatos tomavam força 
quando se referiam ao processo 
de construção da casa; podiam, 
assim, detalhar as obras feitas, 
mostrar o que ainda pretendiam 
fazer, falar de seus novos investi
mentos, agradecer a Deus pelo 
"reto conseguido" etc. O convite 
para a entrada na "casa" 
construída não pareceu significar 
apenas uma manifestação de 
acolhimento dos(as) 
moradores(as) , mas também 
uma forma de demonstrar -
através do relato vivo sobre a 
construção das paredes, portas, 
quartos, janelas, encanamentos, 
telhados - os bons resultados 
do mutirão. Hoje, a "casa", 
finalmente construída, pode ser 
apresentada quase que como um 
produto eufémico de uma 
trajetória de perdas e reconstru
ções, muito marcada pelas 
dificuldades e às vezes pela dor. 

De maneira geral, os 
moradores se mostraram muito 
receptivos às situações de 
entrevista. Na maioria dos 
casos a gravação não pareceu 
inibidora, mas também, é 
claro , antes tínhamos o cuida
do de esclarecer os objetivos, 
nos apresentar e criar um 
mínimo de descontração e 
clima interativo. Mas tudo 
indica que foi mesmo a relação 
deles com as instituições, e 
suas experiências anteriores 
com a situação de entrevista 
que promoveram essas facilida
des de contato no campo. 

Dentre outras inúmeras 
considerações que podem 
requerer esses "encontros" , 
não podemos esquecer que 
levan ramos questões e mexe
mos em memórias às vezes 
adormecidas por mecanismos 
de autodefesa. Em alguns 
momentos, os entrevistados se 
emociOnavam com as suas 
lembranças, principalmente 
quando se referiam às perdas e 
tudo que tinha ficado para trás 
durante as chuvas de 96; a 
passagem pelo abrigo, em 
alguns casos, também pareceu 
um episódio difícil de ser 
relatado: falar sobre a passa
gem pelo abrigo era como 
"abrir uma ferida e deixar 
aberta" . 

Mas falar sobre todos 
esses acontecimentos também 
pareceu ter sido, em outros 
casos, uma oportunidade para 
recordar a dignidade com que 
as inúmeras dificuldades foram 
enfrentadas e superadas, num 
longo processo de investimen
to físico, emocional, afetivo, 
intelectual. Foi possível 
perceber que para alguns 
moradores os relatos sobre os 
problemas encontrados e sua 
superação acabaram constitu
indo uma memória de valori
zação da auto-imagem e de 



reconhecimento da sua partici
pação na construção de Rio 
das Flores. 

Dois entrevistados 
explicitaram preocupação com 
a questão do sigilo, especial-

. . 
mente porque ttveram expen-
ências negativas com entrevistas 
jornalísticas. Para nos aproxi
marmos de uma relação de 
confiabilidade, em quase todos 
os casos, contribuía a nossa 
disposição para trabalhar essa 
questão mas, principalmente, a 
forma como chegamos até os 
moradores, através da equipe 
institucional do Viva Rio. 

Os moradores, suas casas e 
marcas de diferenciação 

O retrato das casas em Rio 
das Flores foge completamente 
às imagens mais comuns de 
uniformidade e repetição, 
geralmente observadas em 
conjuntos habitacionais. A frente 
das casas obedece a um padrão 
de construção delimitado pela 
metragem, com uma janela e 
uma porta de entrada para a sala. 
No entanto, as modificações já 
realizadas por alguns moradores 
distorce a padronização de 
qualquer imagem. Alguns 
moradores "puxaram" uma 
pequena varanda na frente, 
outros construíram um segundo 
andar (com acessos por escadas 
improvisadas na frente das casas) 
e também observa-se uma 
variedade de cores presentes 
nesse mosaico habitacional. Estas 
modificações, porém, nunca 
estão completas. Como no velho 
jargão, parecem fazer parte 
daquelas "obras que não acabam" 
e provavelmente estarão na vida 
dos moradores ainda durante 
muito tempo. As residências, de 
maneiras diferentes, apresentam 
elementos que podem denunciar 
uma idéia de "projeto 

habitacional" que ainda não se 
consumou. 

Ao observar as casas em Rio 
das Flores, notamos que estas 
expõem as marcas dos morado
res, a diversidade social e até 
opções de estilo de vida. As 
imagens de "obras que não 
acabam", também identificam 
Rio das Flores com a cultura 
habitacional presente nos 
segmentos populares, em áreas 
periféricas e favelas. No entanto, 
mesmo expondo as chamadas 
"marcas de favelização", nota-se 
uma preocupação muito grande 
dos moradores de Rio das Flores 
em diferenciarem-se desses 
" , outros . 

Isso apareceu especialmente 
nas conversas informais. Alguns 
enfatizavam a necessidade de 
organização e limpeza do local 
(isso se colocou através de 
críticas às pessoas que não 
cuidavam do lixo ou da 
arrumação das casas, ou do 
término das obras, das roupas 
estendidas na frente da moradia 
etc.). Parece também que as 
experiências institucionais e a 
atenção dirigida à comunidade 
pelos agentes mediadores dessas 
relações durante todo esse 
período foram fatores que 
potencializaram essa auto
imagem de distinção. É 
importante lembrar que, 
diferentemente de outras tantas 
comt,midades, Rio das Flores 
possui uma história 
intensamente marcada por 
intervenções (governamentais e 
não-governamentais) e apoios 
diversos (empresarial, fontes 
internacionais de 
financiamento). A 
"diferenciação" na atenção 
institucional dispensada não será 
também o que os convence da 
dignidade e valorização do local? 

Os moradores que mais 
acompanharam todo esse proces
so em Rio das Flores também 
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são os que se sentem mais 
preparados para a vida comuni
tária (sentem-se "diferentes" não 
apenas porque, como apontam as 
entrevistas, possuem um nível 
social um pouco mais alto; mas 
também porque acumularam 
experiências institucionais que os 
"outros" nunca tiveram) . Ao se 
esforçarem para colocar em 
prática aquilo que aprenderam 
em termos de "organização", 
"limpeza", "higiene" etc., 
acabam também marcando 
diferenças entre o seu estilo de 
vida e o de moradores das · 
"favelas" ou os "mais pobres". As 
marcas de diferenciação são 
principalmente externas (Rio das 
Pedras, Cidade de Deus etc.), 
mas também podem se 
manifestar internamente, numa 
referência àqueles do conjunto 
habitacional Rio Novo que 
parecem mais desorganizados ou 
"mais pobres". 

O medo da "favelização" da 
área é patente na relação que 
estabelecem, pela esquerda, com 
Rio das Pedras (vizinha) e, pela 
direita, com a Cidade de Deus 
(bem mais distante). A rejeição à 
Cidade de Deus é resultado 
também da divisão de. poderes 
na área de Jacarepaguá - e nisso 
os moradores de Rio das Flores 
parecem pensar como os 
moradores de Rio das Pedras. Já 

RAZÕES E SENTIMENTOS EM 
RELAÇÃO AO PROCESSO 
VIVENCIADO 

A remoção 

As enchentes atingiram 
arrasadoramente a área da 
Baixada de Jacarepaguá. Casas 
arrastadas pelas águas, casas 
soterradas, outras alagadas; 

Rio das Pedras representa a 
ameaça latente de invasão e 
desestabilização da organização 
territorial e comunitária. Há 
ainda o vizinho Rio Novo, 
conjunto habitacional 
construído pela Prefeitura 
simultaneamente a Rio das 
Flores, cuja pauperização 
notadamente maior de seus 
moradores e o estilo de vida das 
pessoas, com uma mawr 
predisposição para as contendas, 
parecem soar para Rio das Flores 
como um problema para a 
difusão da boa imagem local. 

Um exemplo muito 
significativo das marcas de 
diferenciação que tentaram 
imprimir foi a discussão entre 
moradores sobre a colocação de 
uma grade na entrada do 
conjunto habitacional. A 
proposta de segregação e 
delimitação territorial é 
justificada pela preocupação com 
a "segurança das crianças", o 
"abuso das vans que fazem 
manobras no local", "a entrada 
de qualquer pessoa" etc. É 
oportuno ressaltar que por 
algum tempo os moradores 
pensaram num "Condomínio" 
Rio das Flores, com a 
característica básica do espaço 
fechado e controlado. Desistiram 
por isto significar uma maior 
tributação. 

pessoas que perderam parentes, 
outras que perderam tudo o que 
tinham, pessoas que ficaram 
apenas com a roupa do corpo, 
famílias que, acostumadas às 
constantes enchentes, tinham 
desenvolvido estratégias para 
salvar seus pertences. São inúme
ras as histórias. Aqui será conta
da a história de um grupo de 
pessoas que num determinado 
momento passa a v1ver uma 



história comum, a construção do 
conjunto habitacional Rio das 
Flores. Olhar o local onde 
estavam suas casas e ver apenas 
um terreno cheio lama, virar as 
costas sabendo que só tinham a 
roupa do corpo e procurar um 
lugar para ficar, contando apenas 
com a ajuda divina. Ficar alguns 
dias em uma escola pública e de 
lá serem expulsos, porque é 
preciso recomeçar as aulas. Achar 
um novo local e aguardar, 
aguardar, aguardar. 

Ver suas casas cheias de 
lama, esperar a ajuda da 
Prefeitura alojados em casas de 
parentes ou outros abrigos 
provisórios. Como a ação da 
Prefeitura tarda, começar a 
limpeza das casas até que se 
tornem minimamente habitáveis 
e voltar para esses locais ditos de 
risco simplesmente porque não 
há para onde ir. Até que um dia 
chega a informação de que a 
casa vai ser derrubada e que é 
preciso se mudar para um 
precário barraco de madeira em 
um terreno qualquer, onde lhes 
dizem que serão construídas 
novas casas. Essas foram, em 
geral, as situações vividas pela 
maioria dos moradores de Rio 
das Flores. 

Nas primeiras semanas, o 
destino de tais flagelados eram 
instituições públicas e privadas 
que traziam em comum tanto a 
precariedade e a improvisação, 
como também o fato de se 
tratarem não só de bens de uso 
público, mas de uso daquele 
público. Passada a chuva, 
passado o tempo, os que não 
tinham mais casa ou os que a ela 
não podiam retornar (famílias 
inteiras alojadas promiscuamente 
em escolas, creches, sedes de 
associações), começaram a ser 
cadastradas, ponto de partida 
para a solução do problema da 
moradia. 

Das 93 famílias que 

compõem o projeto, 64 mora
vam na comunidade Otávio 
Malta e viram suas casas serem 
derrubadas pela Prefeitura por se 
situarem em áreas consideradas 
de risco. Famílias se recusaram a 
sair até o último momento, até 
ouvir o ronco do trator à sua 
porta. Se suas casas estavam de 
pé, qual o sentido de sair antes 
de ter novas casas para morar, 
colocando suas famílias em 
instalações precárias, em míni
mos barracos de madeira? Os 
moradores tentam encontrar 
explicações para essa remoção. 
Alguns dizem que a Prefeitura 
tinha interesse. na área por estar 
ao lado da saída da Linha 
Amarela; outros dizem que foi 
pressão da Associação de Mora
dores do Anil, que culpava os 
moradores da beira do rio pela 
enchente. Talvez sejam corretas, 
talvez não. O que é marcante é a 
sensação de perda e de revolta 
vivenciada pelos moradores que, 
depois de passarem pela tragédia 
das chuvas, tiveram que abando
nar tudo o que lhes tinha 
restado. 

''Poxa, eu via a minha 
mulher com minha filha, a 
minha esposa na casa limpinha ... 
O rio já estava sendo dragado, 
eu disse: 'Não há necessidade de 
eu sair daqui, pro alojamento'. 
Então, eu olhava pra minha 
casf!- que eu gastei quase dez anos 
pra construir, trabalhando, 
ganhando pouco, deixar tudo 
aquilo pra trás, pra ir morar 
num barraco de madeira, coisa 
que eu nunca tinha morado num 
barraco de madeira, não sabia 
nem o que que era isso. Aí você 
fica meio revoltado, assim, você 
não acha que vai ter outra casa, 
né? Saí de lá, não vou negar, eu 
chorei, vi que não tinha outra 
saída; quando eu cheguei aqui, 
inclusive, foi no dia do aniversá
rio da minha filha. Ela falou: 
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'Poxa, pai, meu presente de 
aniversário que você me dá é 
morar num barraco de madeira:· 
ela não sabia nem porquê a 
gente estava saindo. Quer dizer, 
a gente fica revoltado, né?" 
(morador de Rio das Flores) 

A ação da Prefeitura tornou 
essa remoção forçada ainda mais 
difícil. Por falta de organização e 
por problemas com a comunida
de de Rio das Pedras, que tam
bém tinha sido atingida pelas 
chuvas e reivindicava sua inclusão 
no projeto de construção de casas 
que iria se realizar no terreno ao 
seu lado. Avisados de que poderi
am levar de suas casas tudo o que 
pudesse ser útil para a constru
ção, os moradores tiraram portas, 
janelas, torneiras, vasos sanitários 
etc. e no dia marcado para a 
mudança colocaram tudo do lado 
de fora, juntamente com todos os 
seus móveis e malas esperando a 
passagem do caminhão da 
Prefeitura. Começou a chover e o 
caminhão não ·passava. Em Rio 
das Pedras, dezenas de famílias 
vindas da favela bloqueavam o 
portão do terreno onde foram 
construídos os abrigos. Só de 
madrugada o caminhão chegou 
para fazer a mudança: 

"Quando foi uma hora da 
manhã eu estava chegando aqui, 
de caminhão, embaixo de uma 
chuva forte e a gente se sentia 
um lixo, rejeitado pela socieda
de... aquela coisa: me botou num 
caminhão, me leva prá· lá ... 
(morador de Rio das Flores) 

"{Foi assim: } marcaram, 
não foram. Todo mundo botou 
tudo na rua e eles não foram. Aí 
choveu, botamos tudo prá dentro 
de casa de novo, aquele sufoco, 
todo mundo passando fome 
porque já tinha desarrumado 
tudo. Aí depois fomos telefonar, 
aí o Eduardo Paes chegou 

fazendo média, tava perto de 
eleição, aí mandou caminhões 
para apanhar a gente e começou 
a dizer que a culpa era do Viva 
Rio porque... mas a gente não 
tinha trato nenhum com o Viva 
Rio, a gente tinha com eles ... Até 
então a gente não tinha transa
ção nenhuma com o Viva Rio ... 
Aí a Prefeitura mandou os 
caminhões e foi aquela coisa 
absurda, pegava as coisas da 
gente e jogava lá dentro, sabe?, 
aquela violência, tudo de 
qualquer jeito... e eu com a 
minha filha que estava com 
dengue... Entrei no caminhão, só 
botei a mão assim [na cabeça} e 
vim chorando até aqui. Sabe o 
que é você se sentir um lixo? A 
pessoa tem que ter muita força, 
se não, você pode cair e não 
levantar mais ... Muita violência, 
eles tratam a gente como se a 
gente fosse uns trapos humanos, 
um rejeito da sociedade que 
ninguém mais quer e aí pegou e 
jogou aqui de noite. Esses 
alojamentos todos imundos, 
cheios de sapo, tudo molhado, 
tudo úmido e a luz aquele 
fosforozinho, e a gente chegou 
aqui a uma hora da manhã sem 
ter nada para ficar. Ajeitei 
minha filha, meu marido botou 
um colchonete que ele estava 
muito cansado, e eu fiquei 
sentada olhando pra eles, eu 
chorava e dizia: 'Meu Deus, que 
absurdo, que loucura, só me falta 
agora ir pra debaixo de uma 
ponte'. Foi muito duro." (mora
dora de Rio das Flores) 

Além desse incidente na 
remoção, a ida para o alojamento 
foi condicionada a uma promessa 
da sub-prefeitura da Barra de 
que eles receberiam de imediato 
o material para construírem por 
conta própria suas casas, o que 
logo se mostrou falso. 

"(. .. ) a Prefeitura passou 



cadastrando e foi assim ... Hoje 
foi bom, mas no início a gente 
achou que foi uma violência 
muito grande. Porque eles 
cadastraram a gente, e o Eduar
do Paes garantiu que daria um 
lote prá gente, com o material 
junto, prá gente construir a casa 
em seguida e ainda falou: 'Se 
vocês construírem a casa de vocês 
em um dia vocês passam para 
dentro da casa.' Nós viemos 
acreditando nisso e a transferên
cia foi uma violência muito 
grande." (morador de Rio das 
Flores) 

Outras 25 famílias, tam
bém oriundas de uma "comuni
dade" situada à beira do Canal 
do Anil conhecida como Maria 
Florinda, tinham perdido suas 
casas com todos os pertences, 
ficando apenas com a roupa do 
corpo; foram alojadas primeiro 
em uma escola da vizinhança, de 
onde foram obrigadas a se retirar 
para que as aulas pudessem 
recomeçar, e depois foram 
levadas para um Centro Espírita, 
onde ficaram por mais de um 
mês vivendo de ajudas -
roupas, mantimentos, remédios. 
A ida dessas famílias para o 
alojamento de Rio das Flores foi 
fruto de negociações não só dos 
moradores com a Prefeitura, 
como desta com os outros 
parceiros do projeto. De qual
quer forma, a transferência desses 
moradores para os abrigos foi 
bem menos traumática do que a 
dos moradores de Otávio Malta: 
já tinham perdido tudo, e 
qualquer coisa significava a 
possibilidade de reconstrução. 

"Eu tava meio que perdido, 
eu tava dentro daquele centro, a 
minha remoção pra cá, quando 
eu cheguei aqui no barraco, eu já 
vim me preparando espiritual
mente pra viver dentro desse 
barraco aqui, e já esperançoso. 

( .. ) Quando a gente foi removi
do pra cá, as pessoas já· tinham 
mais ou menos uma idéia de que 
iam ser removidos pro alojamen
to e que em seguida teriam a casa 
deles, e que iam morar no 
terreno, que em seguida eles iam 
ter a casa deles, e fUturamente 
eles teriam a casa deles, só não 
sabiam ainda de que forma. " 
(morador de Rio das Flores) 

Nesse processo era necessá
rio tirar as pessoas de seus 
precários alojamentos o mais 
rápido possível, ou porque eles 
serviam a outros fins, ou porque 
representavam riscos para a 
população com os quais o poder 
público não podia arcar. Mas, 
invariavelmente, a obtenção das 
moradias definitivas demora 
muito, demora o tempo de rodo 
o ciclo de construção -
desapropriar o terreno, fazer as 
obras de infra-estrutura, 
construir as casas - durante o 
qual as famílias são alojadas em 
abrigos ironicamente chamados 
de provisórios. 

O abrigo provisório 

As famílias que moram hoje 
em Rio das Flores tiveram que 
passar cerca de um ano, algumas 
um pouco mais, outras um 
pouco menos - nos barracões 
cory.struídos pela Prefeitura numa 
parte do terreno onde hoje estão 
suas casas. A descrição desse 
período e das condições de 
moradia das famílias são 
fundamentais para se entender o 
sentimento que os moradores 
têm em relação a suas casas e em 
relação à sua "comunidade" hoje 
em dia, assim como sua visão das 
instituições e de suas ações. 

Foi um período muito 
longo e muito difícil, marcado 
por intensos conflitos e por 
condições concretas de moradia 
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- mesmo para uma população 
favelada- muito precárias. Os 
sentimentos dominantes eram de 
revolta, abandono, impotência, 
incerteza, frustração. Um dos 
moradores, quando perguntado 
sobre esse período, se recusou a 
responder, alegando que tratava
se de "uma ferida aberta" na qual 
não queria mexer. No entanto, 
não são raras as referências de 
moradores a esse período como 
uma etapa necessária, um 
período de aprendizagem, o 
calvário antes da redenção. 

"Era aquela agonia, né? 
Era aquela agonia, mas eu... com 
aquela esperança que essa agonia 
não ia durar muito tempo. 
Porque eu sou uma pessoa que eu 
penso muito alto. E hoje eu estou 
cultuando a escalada que eu 
mesmo passei. Porque ali, a gente 
passar aquele sufoco que passa
mos, nesses quartos, no abrigo, 
serviu de experiência prá muito. 
Eu mesmo aprendi um pouco a 
amar as pessoas, porque eu tinha 

. o meu problema e sentia também 
que a pessoa estava passando 
algum problema... um se mani
festa de um jeito, outro é de 
outro, né?" (morador de Rio das 
Flores) 

O abrigo, construído às 
pressas pela Prefeitura, 
constituía-se de quatro "vagões" 
alinhados paralelamente, cada 
um dividido em 26 pequenos 
cômodos de madeira que 
mediam 3m x 3m cada. Cada 
família foi colocada em um 
cômodo, independentemente do 
número de pessoas que a 
compunham: 

"Vãozinho três por três. 
Era eu, a esposa e os quatro 
filhos. Nós, quando entrava prá 
dormir, não saía ninguém. 
Quando eu abria a porta de 

manhã tinha que se acordar todo 
mundo, no abrigo. " 

(morador de Rio das Flores) 

"Era um quarto três por 
três... Colado na geladeira eu 
botei minha cama, a cama da 
minha filha no pé e prateleira 
tudo em volta, prá botar a 
roupa, as coisas, o fogãozinho 
aqui, uma prateleirinha prá 
televisão; o meu marido prá 
comer tinha que sentar na ponta 
da cadeira, eu sentava com as 
costas prá fora... minha filha 
brincava de boneca, dormia, 
tudo em cima da cama. " 
(moradora de Rio das Flores) 

É fácil imaginar a 
precariedade da vida naqueles 
cômodos feitos de compensado e 
cobertos com telha de amianto, 
pequenos demais e quentes 
demais para que famílias inteiras 
com rodos os seus pertences -
os que sobraram - se sentissem 
confortáveis. 

"O tempo que a gente ficou 
no abrigo, parece que a gente 
ficou uns dez anos na prisão. 
Porque você não tinha espaço, 
eu, por exemplo, preferia ficar 
no trabalho do que dentro do 
alojamento(..) Você está dentro 
do alojamento você está preso. " 
(morador de Rio das Flores) 

A excessiva proximidade com 
as outras famílias e a ausência total 
de privacidade - as finas paredes 
de compensado não eram capazes 
de isolar o som - tornaram 

constantes os problemas de 
convivência. A utilização coletiva 
de espaços de intimidade, como 
cozinha e banheiro, além de 
provocar constrangimento, foi foco 
de grandes conflitos. Conflitos não 
só em torno da higiene e limpeza 
desses espaços comuns, como 
também da sua utilização, pois em 



horários críticos, como de manhã e 
à noite, quando em geral as 
famílias estão inteiras em casa, 
formavam-se enormes filas, o que 
tornava uma tarefa corriqueira 
como escovar os dentes, uma 
maratona que poderia durar horas. 

"Tinha família que brigava 
ttssim, de rolar no chão. Quer 
dizer, aquilo é um conflito, muita 
gente junto, sem ter liberdade, 
um falava de um lado você 
escutava, outro falava do outro, 
você escutava. VtJcê conversava 
cochichando pro outro não 
escutar. VtJcê viver um dia dois 
ditts, tudo bem, mtts um ano! VtJcê 
não pode ver televisão porque o 
outro ligou o som. Nem comer. 
VtJcê não podia fazer uma comida 
melhor porque não tinha água 
dentro de cttsa. VtJcê tinha que ir 
lá fora buscar um caneco de água. 
VtJcê, prá lavar um prato, ou prá 
lavar a mão, tinha que ir lá 
longe. Prá tomar uma ducha 
tinha uma fila imensa, você tinha 
que desistir e tomar lá prá 1 O, 11 
hortts da noite, quando não 
acabava a água. VtJcê levantava 
de manhã querendo ir no banhei
ro, tinha que ir até lá e enfrentar 
uma fila, você olhava desesperado, 
pensando quando seria a sua vez, 
prá escovar os dentes. Aquela 
coisa imunda, porque muita gente 
usando, quando um limpa são dez 
que sujam. Aquela criançada, 
você tendo que tomar banho com 
criança, com gente idosa. Menina, 
é horrível VtJcê tem uma sensação 
de que não é ninguém. VtJcê sabe 
que isso eu acho que esse tipo de 
coisa é muito violenta." (morador 
de Rio das Flores) 

Além desse cotidiano opressor 
e caótico, a experiência do abrigo 
foi muito marcada pela ocorrência 
de um temporal que destelhou 
diversos barracos. Vários morado
res, mencionaram esse episódio: 

"Mesmo a gente morando 
no outro barraco, pttssamos por 
outro período, que foi uma coisa 
desgastante também, que foi a 
ventania. (..) Depois de quttse 
um ano a gente morando ali, 
veio esse vendaval aí, rttsgando 
todos os telhados dos barracos, 
aquilo ali veio levando, parecia 
que a gente tava mesmo por obra 
do destino mesmo. (. .. ) As pessotts 
ficam desesperadas, elas ficam 
louctts, elas ficam como se estives
sem condenadas a alguma coisa, 
você fica se sentindo ttssim como 
se você estivesse pagando todos os 
pecados que você tem, e sendo 
condenado a alguma coisa. VtJcê 
fala ttssim: 'Pô, não é possível, 
Deus está contra nós: você 
começa a pensar ttssim: 'O que 
que está acontecendo, tá caindo 
tudo sobre a gente'." (morador 
de Rio das Flores) 

Dentro de uma situação 
assim tão conflituosa, onde as 
pessoas estavam tensas e 
inseguras, foi de fundamental 
importância a atuação das três 
assistentes sociais, equipe 
montada pelas instituições 
participantes do projeto. Elas 
não só se dedicaram a aplacar os 
conflitos cotidianos mais 
evidentes, tornando possível a 
vida dentro do abrigo, como 
também a manter os moradores 
engajados no projeto e organizar 
o s.istema de mutirão. 
Representando o poder público 
e as outras instituições frente 
aos moradores, essa equipe 
servia de mediadora, recebendo 
diretamente reclamações, 
críticas, e cobranças de 
providências. E, 
principalmente, eram elas 
também que tinham que 
manter o interesse, a esperança 
e o envolvimento dos moradores 
nos momentos em que tudo 
caminhava muito lentamente. 
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Diferentemente do que se 
imaginava ao se conceber o 
projeto, no que diz respeito à 
"reconstrução da auto-estima e 
da construção do espírito de 
comunidade", mais importante 
do que a construção em si foi a 
administração desse período 
longo demais no abrigo. Mais 
do que o mutirão, onde as 
pessoas estavam engajadas em 
uma atividade comum que 
tinham urgência de terminar 
- o que fazia com que os 
problemas fossem resolvidos o 
mais rapidamente possível __:_ 
os problemas se concentraram 
na convivência no abrigo . De 
março a dezembro de 1996, 
quando começaram as 
atividades do mutirão, 
enquanto apenas se esperava -
pela legalização do terreno, 
pelas obras de infra-estrutura, 
pela constr' ~ " do módulo 
básico - a comunidade viveu 
um tempo totalmente 
indesejado, quando as 
comparações se faziam com 
situações anteriores , em que 
elas estavam melhor instaladas, 
com mais conforto, e quando o 
futuro parecia distante. 

Em tese, o trabalho no 
mutirão deveria servir para 
ensinar as famílias a aprender a 
viver coletivamente, a ter 
respeito pelo outro, a 
desenvolver sua capacidade de 
organização para atingir 
objetivos comuns. Na prática, 
em Rio das Flores, estes valores 
geralmente relacionados ao 
mutirão estão muito mais 
ligados ao período em que 
viveram no abrigo e à ação das 
assistentes sociais. Em Rio das 
Flores a própria forma da 
parceria fez do mutirão uma 
parte pequena do processo, que 
se resumiu na construção das 
paredes e colocação das lajes 
dos quartos adicionais, tendo 
para isso o apoio técnico de um 

arquiteto contratado pelas 
organizações envolvidas no 
projeto e que, por sinal, teve 
um papel muito importante 
também no enfrentamento dos 
conflitos , principalmente 
aqueles originados nos atrasos 
nas chegadas dos diversos 
materiais de construção. 

OMutirão 

O terreno onde foi 
construído Rio das Flores, 
situado próximo à grande favela 
de Rio das Pedras, era parte de 
um terreno maior destinado 
pela Prefeitura à implantação 
de conjuntos habitacionais. 
Após o início do projeto Rio 
das Flores aí também foi 
construído pela Prefeitura um 
conjunto habitacional em 
moldes tradicionais, que veio a 
ser conhecido por Rio Novo. 
No momento em que se 
pensou em construir Rio das 
Flores, iniciou-se um processo 
de desapropriação do terreno, 
Junho de 1996 que terminou 
em junho, num prazo conside
rado pela Prefeitura como 
bastante rápido, mas que, para 
a comunidade e para as OSCs 
envolvidas foi visto como 
demasiadamente longo. 

O projeto Rio das Flores 
sofreu diversas alterações em 
sua forma ao longo do processo 
de construção. Os parceiros 
foram alterando sua forma de 
participação e seu grau de 
envolvimento. Assim, no 
decorrer do projeto, são funda
mentais duas transformações na 
engenharia institucional 
descrita acima. Uma é a partici
pação crescente do Instituto 
C&A em termos do montante 
de recursos doados; outra é a 
saída do Bento Rubião e o 
aumento da influência do Viva 
Rio na construção do projeto . 



Com a ampliação da 
participação do Instituto C&A 
também se reduziu proporcio
nalmente a importância do 
mutirão. Originalmente, pen
sou-se em realizar toda a cons
trução em mutirão. O atraso no 
início das obras e a existência de 
famílias compostas por crianças e 
idosos levou a um sistema misto, 
com a contratação de 
empreiteiras para realizar parte 
das obras. O mutirão em questão 
tinha características próprias: os 
moradores foram divididos em 
grupos, onde a cada participante 
era atribuída uma pontuação, 
conforme sua participação nas 
atividades coletivas (inclusive 
relativas à manutenção do abrigo 
provisório). 

Ao final, os moradores 
construíram em mutirão as 
paredes e a laje dos quartos e se 
encarregaram de carregar o 
material e colaborar na colocação 
dos telhados. As paredes, através 
do mutirão institucionalizado e 
seguindo as regras criadas no 
projeto; e as lajes - apenas para 
aqueles que tiveram condições de 
bancar o material , uma vez que 
ele não seria dado por nenhuma 
das instituições - através de um 
tipo informal de mutirão 
("mutirão de roça") onde um 
ajuda a "bater a laje" do outro e 
onde em geral vale a regra da 
reciprocidade. O acabamento foi 
feito por cada morador por conta 
própria, na medida em que ia 
podendo pagar pelo material -
apenas parte do material de 
acabamento foi dado pela 
Prefeitura. Com isso, até o 
momento em que termmou a 
pesquisa de campo, ainda 
haviam casas sem acabamento. 

Ainda sobre o murirão, é 
interessante notar que cada um 
dos grupos assume uma dinâmi
ca própria, muitas vezes diferen
te daquilo que é determinado 
pela cartilha formulada pela 

equipe técnica. Alguns grupos 
não esperaram o materiàl da 
Prefeitura e compraram material 
com recursos próprios, para 
terminar a obra o quanto antes e 
poder se mudar. Quanto à 
pontuação, elemento fundamen
tal na determinação da dinâmi
ca do mutirão, vários moradores 
a questionam. Em primeiro 
lugar, deve-se notar que a 
pontuação era utilizada pelas 
assistentes sociais como forma 
de ordenar os grupos e famílias 
no recebimento de alguns 
"benefícios", como, por exem
plo, a ordem para a colocação 
dos telhados. Em segundo 
lugar, a pontuação deveria servir 
internamente aos grupos para o 
mesmo fim, mas, na verdade, 
cada grupo encontrou uma 
forma própria que seus mem
bros julgavam mais adequada. 
Alguns grupos optaram pelo 
sorteio na hora de distribuir as 
casas; outros seguiram a escolha 
de cada um; outros, ainda, 
seguiram o critério da pontua
ção, dando a primazia da 
escolha da casa a quem tinha 
maior número de pontos. No 
geral, entretanto, os moradores 
julgaram pouco justo o esquema 
de pontuação. 

Deve-se notar também 
que, contrariando a idéia de que 
o mutirão é um processo muito 
lento, em Rio das Flores ele 
aSS~fmÍu grande dinâmica, 
determinada pela urgência que 
os moradores tinham em sair 
dos barracões. 

"Quando chegou na nossa 
oportunidade de entrar no 
mutirão, o nosso grupo foi um 
grupo que, o desejo era tão 
grande de estar na nossa casa, 
que o grupo, o único grupo que 
bateu o recorde em tempo foi o 
nosso. Nós começamos numa 
sexta feira às cinco horas da 
tarde, quando foi no sábado, 
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uma hora t:Úl tarde do outro 
sábado, depois de nove dias, as 
casas já estavam prontas prá botar 
laje. As nossas casas aqui, oito 
casas, né?" (morador de Rio das 
Flores) 

"Nós fizemos nossa quadra 
em 74 horas. Tempo recorde foi a 
nossa quadra. Teve gente que 
demorou mais. Quem fizesse mais 
rápido podia passar prá dentro, 
podia habitar mais rápido. A 
gente tava muito ansioso, foi 
fazendo logo" (outro morador de 
Rio das Flores) 

"E aí surgiu o esforço dos 
moradores, porque cada um que 
recebia sua quadra em ponto de 
já entrar com seu trabalho, e 
com a vontade que estava de 
sair dos barracões, então a gente 
trabalhou desesperadamente. A 
gente não tinha chuva, não 
tinha feriado, não tinha horas 

O TEMPO DE CADA UM 

Não é difícil mostrar que as 
percepções do tempo podem ser 
distintas conforme a sociedade -
o que nos leva a definir o tempo 
como uma noção social. E é fácil 
ver que se há um tempo ecológi
co, reflexo das relações com o 
ambiente, há também um tempo 
estrutural, reflexo das relações de 
uns com os outros na estrutura 
social. 

No interior de uma socieda
de complexa as noções de tempo 
e sua medida estrutural também 
variam. O tempo estrutural da 
empresa não é o do Estado, nem 
é o do indivíduo - tampouco o 
das Organizações da Sociedade 
Civil. 

Mesmo quando se toma o 

pra parar à noite, isso não 
existia: a gente iluminava tudo e 
tocamos, né."(idem) 

"(. .. ) eu acho que todo 
mundo teve quase essa a mesma 
opinião: se o mutirão ant:Úlsse 
rápido, saía do alojamento mais 
rápido, porque a nossa preocupa
ção era o alojamento (. .. ). Quer 
dizer, a gente tinha pressa pra 
sair t:Úlli de dentro. A gente 
conseguiu construir aqui em 
menos de três meses ... fizemos 
doze casas. Quer dizer, pra gente 
foi rápido." (idem) 

A demora na finalização do 
mutirão deve-se, segundo as 
pessoas entrevistadas, 
principalmente aos atrasos na 
entrega do material. O grupo 
que se adiantou e comprou 
material por conta própria foi o 
primeiro a deixar o canteiro de 
obra - e o abrigo provisório. 

mesmo local e o mesmo momen
to, a relatividade dos tempos 
estruturais aparece. Os prazos do 
Estado, por exemplo, têm pelo 
menos duas referências: a 
primeira está subordinada ao 
tempo necessário para que se 
cumpram regras estabelecidas 
formalmente , prazos essenciais 
para que sejam respeitados 
direitos individuais. Ao contrário 
do que pensa o senso comum, 
um ritmo excessivamente 
acelerado pode inviabilizar a 
própria noção de justiça, caso 
não haja prazos mínimos para 
que as ações legais cheguem ao 
conhecimento dos interessados. 
A segunda referência é o ritmo 
burocrático; a própria idéia de 
burocracia evoca lentidão. 
Também as empresas têm seu 
tempo próprio, o tempo do 
capital, estabelecido pela produ-



tividade (tempo da produção) e 
pelos juros (tempo da moeda); 
este tempo, por ser o tempo que 
articula toda a organização social 
presente, pode se contrapor -
buscando sempre se impor -
aos tempos característicos de 
cada cultura e aos tempos 
institucionais do Estado. Nesta 
tendência à uniformização dos 
ritmos está expressa toda a lógica 
capitalista. 

Já os tempos dos 
indivíduos estão mais sujeitos do 
que quaisquer outros a 
determinações estruturais, 
enquanto seus desejos ou 
necessidades estão sujeitos às 
determinações conjunturais: por 
mais urgentes que sejam tais 
desejos ou necessidades, quando 
sua satisfação depende de uma 
ação organizada envolvendo 
alguma forma de estrutura 
social, isto normalmente se fará 
ao ritmo desta última, que não 
necessariamente se conforma às 
urgências individuais. 

Quanto às Organizações da 
Sociedade Civil, por serem 
institucionalmente mais flexíveis , 
podem ter como seus, os objeti
vos tanto do Estado, como os da 
empresa, ou os dos indivíduos; 
por isso mesmo as OSCs não são, 
necessariamente ou permanente
mente, mais rápidas que aqueles: 
elas podem demonstrar imensa 
agilidade diante dos fatos sociais, 
mas a imposição de critérios 
próprios pode até fazer com que 
sejam mais lentas do que as 
empresas e o próprio Estado. Por 
outro lado, o ritmo capitalista, 
tido como mais intenso pelas 
próprias exigências de produtivi
dade, pode sofrer atrasos em 
função de exigências maiores. No 
caso que tratamos, a busca de 
maximização dos lucros levou a 
empreiteira escolhida para fazer 
as fundações das casas a tentar 
entregar alicerces mais fracos, 

fato denunciado pelos próprios 
moradores e que implicou na 
seleção de outra firma e conse
qüente atraso. 

É isto que foi visto neste 
caso: um empreendimento de 
construção de um conjunto 
habitacional que tem como traço 
original o fato de congregar na 
tarefa, Estado, empresas, OSCs e 
indivíduos. Dito assim, parece 
tratar-se de algo capaz de agregar 
elementos de toda a sociedade. 
Tal agregação, no entanto, 
também significa divergências e 
discordâncias, através do ponto 
de vista da concepção de tempo 
de cada ator. A própria noção da 
diferença nos tempos e nos 
ritmos de cada ator social está na 
base da idéia de cooperação 
proposta, que pretendia 
contrapor a r.apidez empresarial e 
individual à lentidão burocrática 
do Estado. No entanto, os 
procedimentos não se 
operacionalizaram como haviam 
sido apresentados na proposta 
inicial. Ocorreu nesta cadeia 
simbólica de atividades o mesmo 
que acontece com as correntes 
de metal: assim como a 
resistência destas é igual à do elo 
mais fraco, naquela, a velocidade 
dos atores é igual à do mais 
lento. E mais, não se trata de 
uma única cadeia, mas de uma 
variedade de cadeias e de fases 
do processo compostas pela 
suce;ssão dos aros sociais. 

Dentre os muitos pontos 
de vista em que se pode analisar 
o projeto habitacional de Rio das 
Flores, a questão do tempo é um 
dos mais ricos, já que não só é 
um problema recorrente, como é 
uma das razões a justificar a 
articulação institucional que se 
faz entre as diversas organizações 
nele envolvidas. Um dos motivos 
que levou o Instituto C&A e o 
Viva Rio a se engajarem no projeto 
foi a sua bem sucedida experiência 
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na montagem rápida de um 
esquema emergencial - termo 
que já aponta para a questão do 
tempo. A agilidade demonstrada 
por ambas as organizações levou
as, assim, a se julgarem capazes de 
estruturar um projeto 
habitacional, experiência que não 
só lhes era inédita, como, da forma 
que foi proposta, era também 
inédita para as outras organizações 
convidadas a participar da mesma. 

A própria rapidez em que 
foram estabelecidas as parcerias · 
parecia dizer que a suposição 
estava correta. E para pelo me'nos 
um dos parceiros, a SMH, a 
agilidade inerente às ações privadas 
surgiu, explicitamente, como um 
dos atrativos do projeto: 

"O que demora é a questão 
da infra-estrutura. Aí são outros 
quinhentos, que aí é claro que ser 
uma ONG, ou uma entidade 
privada é muito melhor. Por quê? 
O foto de você ser público, você 
tem que fazer licitação. Não tem 
jeito, uma licitação, depois que o 
projeto está pronto (. .. ) Suponha
mos que a gente conseguiu, numa 
virada infernal, definir em uma 
semana todos os projetos de 
abastecimento de água, de esgoto, 
de drenagem, de pavimentação, de 
casa ... tudo. (. .. )Esses projetas e 
um estudo preliminar podem 
entrar numa licitação. ltócê tem 
que esperar trinta dias pelo final 
da licitação! Depois dos trinta dias 
do final da licitação, a firma que 
ganhou tem que depositar a... O 
ritmo é lento, e é por isso que para 
as pessoas parece um tempo 
infinito." (Entrevista com técnica 
da SMH) 

O tempo foi um dos 
principais problemas em rodo o 
projeto: a urgência da 
necessidade de abrigar as 
populações atingidas, a 
"provisoriedade" da vida em um 
abrigo por longos meses, a 

demora na legalização do 
terreno em que deveriam ser 
construídas as casas, os atrasos 
nas entregas do material de 
construção pela Prefeitura, o 
banco de horas concebido para 
organizar o mutirão, o prazo 
estipulado pelo Instituto C&A 
para a conclusão do projeto 
(que tinha o propósito de ver 
as pessoas definitivamente 
instaladas no Natal de 1996) 
- tudo nos fala do tempo 
como questão fundamental. 

O tempo, é claro, não 
tinha o mesmo significado 
para cada um dos participan
tes no projeto. Assim , os 
funcionários da Prefeitura que 
entrevistamos consideraram 
unanimemente que a desapro
priação do terreno realizou-se 
de maneira muito rápida, já 
que em junho o processo 
estava encerrado. Já para os 
moradores do abrigo e para as 
OSCs envolvidas este episódio 
foi considerado um dos fatores 
determinantes do atraso no 
processo. 

"Olha, na realidade a gente 
cobrava muito é do Viva Rio, 
porque eles tinham prometido 
pra gente que as casas ficariam 
prontas em três meses. E foi 
passando o tempo, três meses e 
não chegou a draga pra dragar o 
terreno, e passou quatro meses ... 
Não tinha começado nada ... 
durante três meses não tinham 
começado nada. Quer dizer, a 
gente foi perdendo a esperança 
né, e eles dizendo que o terreno 
estava em negociação com a 
Prefeitura, e não sei o porquê, o 
proprietário ainda não tinha 
recebido, que tinha que pagar o 
terreno, pra depois vir a draga, e 
foi um processo assim muito 
longo, entendeu, e a gente 
massacrado né, espremido, uma 
coisa assim ... " (Entrevista com 
morador de Rio das Flores) 



Mais dramática é sua visão 

sobre o período em que lá viveu: 

"o tempo que a gente ficou no 

abrigo, parece que a gente ficou 
uns dez anos na prisão." É de se 
imaginar que se soubessem eles 
de antemão que ficariam 

abrigados "provisoriamente" por 
cerca de um ano, muito maiores 

seriam as dificuldades de aceitar 

a precariedade de suas vidas. 
Considerando-se o processo 

de construção como um todo, 
pode-se dizer que a SMH 
determinou o ritmo em que ele 
se realizou: as reclamações sobre 
os atrasos na entrega dos 

materiais de construção são uma 
constante em todas as entrevistas 

feitas com os moradores. No caso 

específico deste processo, outro 
elemento se agrega: a 
originalidade do processo de 
construção, que pretendia, 
diferentemente das demais 

construções de conjuntos 
habitacionais pela Prefeitura , 
gerar moradias individualizadas e 

feitas com a participação dos 
indivíduos, fez com que Rio das 
Flores se mostrasse lento, mais 
lento do que os procedimentos 

padrões: o vizinho conjunto 
habitacional de Rio Novo, 

construído segundo os moldes 
tradicionais - realizado por 

uma empreiteira, resultando em 
um conjunto uniforme - ficou 

pronto antes de Rio das Flores. 
Desta maneira, um dos 
pressupostos tniCiais para a 
proposta da articulação inter
institucional verificou-se não ser 

verdadeiro, e as organizações da 
sociedade civil não se mostraram , 

necessariamente, mais ágeis do 
que as instituições 

governamentais. O grande 
problema, aí, foi a própria 
arti culação inter- institucional, 

que, ao dividir os encargos de 
cada uma, fazia com que o 
andamento das obras dependesse 

do bom funcionamento do 

conjunto, o que, talvez pelo 

ineditismo da experiência, nem 

sempre se mostrou possível. 

NOTAS 

(1) Pesquisador da Casa de Oswaldo 

Cruz, consultor da Rede de Informações 

do Terceiro Setor. 

(2) A metodologia da pesquisa fo i 

muito mais ampla e complexa, envolvendo 

o uso de várias fontes e técnicas de coleta 

de dados nas diferentes instituições que 

partic iparam da experiência e nos meios 

de comunicação na cobertura jornalísti ca 

dos eventos que a geraram. Entretanto, aqui 

se d esta ca rá apenas as co ndi ções de 

pesquisa relati vas aos depoimentos dos 

moradores li gados ao rcasse ntamento do 

Rio das Flores. 
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V- RIO DAS FLORES/RIO NOVO: 
UM OLHAR TRÊS ANOS DEPOIS 
(Pesquisa de Avaliação) 

OS INSTRUMENTOS DO 
OLHAR 

AS CATEGORIAS 
DE OBSERVAÇÃO 

O presente estudo de 
natureza avaliativa pretende 
ampliar o conhecimento 
construído a partir das diversas 
abordagens rea lizadas em torno 
dos assentamentos Rio Novo/ 
Rio das Flores, objetivando a 
compreensão atualizada das 
mudanças e efeitos da remoção 
ocorrida em 1996 e a constitui
ção das duas comunidades. Tem 
ainda como objetivo conhecer as 
percepções e representações da 
população em relação às modifi
cações produzidas em suas 
condições gerais de vida. 

Para a obtenção dos dados, 
utilizou-se um questionário 
contendo uma combinação de 
diversos tipos de conteúdos e 
perguntas, apresentadas através 
de questões fechadas, quadros 
para escolha segundo o grau de 
satisfação e questões abertas de 
natureza opinativa e perceptiva. 

O questionário foi organi
zado inserindo as variáveis 
contempladas segundo as áreas 
de indagação privilegiadas no 
estudo. Foi aplicado, através de 
entrevistas, a 80 famílias 

selecionadas na amostra propor
cional das cinco quadras que 
compõem os dois 
reassentamentos. 

As variáveis selecionadas 
basearam-se nas seguintes 
dimensões de observação e 
análise: 

A M. . Q . (1) na arta uzroga 
Maria Teresa Vilela( 2

) 

a) A temporalidade da 
inserção na comunidade 

b)A constituição familiar 
·ai te rações identificadas 
na famí lia após a ' 
mudança 

c)Percepções e relações sociais 
com a comunidade de origem 

· localização da comunidade 
de origem 

·forma de inserção na 
comunidade atual I 
passagem pelo abrigo 

· freqüência e tipo de 
relação com a comunidade 
de origem 

· comparação da 
comunidade atual em 
relação à anterior 

· opinião e perspectiva de 
retorno à comunidade de 
ongem 

d)A moradia atual - percepção 
e suas modificações 

·modificações realizadas 
na casa e pretensões para 
fut uras alterações 

·qualidades e defeitos da 
nova casa 

·comparação da casa atual 
com a anterior 

e) Serviços de infra-estrutura 
- melhorias e restrições 

·água, luz, lixo, transporte e 
telefonia - avaliação da 
oferta dos serviços em 
relação à moradia anterior 

· comércio - opinião em 
relação ao tipo de 
comércio existente na 
comunidade, vantagens e 
desvantagens do comércio 
interno; avaliação do 



comércio atual em relação 
ao da moradia anterior 

f)Equipamentos Sociais -
ampliação e limites de acesso 

·saúde - serviços de 
atend imento médico 
mais procurados pela 
família 

·avaliação das condições 
de saúde da família após 
a mudança 

· educação - acesso à rede 
pública de ensino 

·quantitativo do 
segmento em idade 
escolar fora da rede de 
ensmo 

· lazer - preferências de uso 
·segurança - grau de 
segurança no interior da 
comunidade arual e 
avaliação co mparativa 
com a comunidade 
anterior 

g)Equipamentos e programas 
sociais implantados - conhecimento, 
uso e grau de satisfação 

· conhecimento e 
freqüência de 
participação 

· membro da família que 

A AMOSTRA 
DOS MORADORES 

As comu nidades de Rio 
Novo e Rio das Flores apresen
tam um universo de 247 
domicílios. O conjunto Rio 
Novo, distribuído em três 
quadras, reúne 154 famílias e o 
de Rio das Flores, com duas 
quadras, agrupa um total de 93 
famílias. 

O desenho da amostra 
priorizou a representação dos 
domicílios, através de uma 
parcela co nveniente selecionada 
por quadras, obj etivando a 
participação proporcional das 
famílias no conjunto de indaga-

freqüenta 
· grau de satisfação 
atribuído 

h)lmagem das instituições 
participantes no Projeto 
Habitacional 

·nível de conhecimento 
· percepção de aspectos 
positivos e negativos da 
participação das 
instituições 

i)Percepção quanto à 
organização comunitária 

·conhecimento das 
lideranças 

·participação nos 
processos eleitorais 

·opinião sobre formas 
orgamzanvas 

j)A vida no reassentamento -
significados atuais e perspectivas 
de futuro 

·qualidades e defeitos do 
co njunto habitacional 

·avaliação comparativa e 
perspectiva de 
permanência no 
reassentamento 

· sentimento arual das 
famílias em relação à 
situação anterior. 

ções que a pesquisa se propunha 
a responder. 

Desta forma, a amostra foi 
calculada por cotas e alocada 
proporcionalmente pelo número 
de .famílias por quadra com 
seleção sistemática por sorteio, o 
cjue totalizou o universo de 80 
famílias como objeto do estudo. 

Constatou-se que a 
maioria dos moradores selecio
nados não participou das 
ava liações anter iormente 
realizadas sobre o 
reassenramento, o que indica a 
presença de um novo grupo de 
opiniões e percepções sobre as 
mudanças ocorridas nas condi
ções de vida da população. 
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QUADRO AMOSTRAL 

Comunidade Quadra Nº de domicílios Amostra selecionada 

Rio Novo 1 48 16 

2 55 18 

3 51 16 

Rio das Flores 4 44 14 

5 49 16 
;;)::~' /' lf }' a r ~ ,, ' I' ,~; \'', ~~ ',,. 
1TOTAL! 

' ' 
;),,' ~ ' ', ) 47 ' ' ,, ',411!~•lÍi;"',Í~q~ 

' "''~ (};~~. i! ~f.~ .... tr'\l; ~ ,, • ' l > ' ' ' ' 

Obs.: o número de famílias inseridas na amostra totaliza 332 pessoas 
Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

O TRABAlHO OE CAMPO 

Iniciado com a realização 
de 04 (quatro) entrevistas, o 
pré-reste indicou a necessida
de de pequenos ajustes no 
questionário com alterações 
de conteúdo e forma de 
algumas perguntas. 

Ocorreram 11 (onze) 
substituições dos moradores 
selecionados devido a ausênci
as, problemas de saúde e a 
recusa por parte de um mora
dor. Nestes casos, as en trevis 
tas foram rea lizadas com o 
vizinho mais próximo ao 

ORGANIZAÇÃO 
DOS DADOS 

Na fase de codificação e 
tabulação, os dados foram 
categorizados de acordo com 
os eixos de análise estabeleci
dos, privi legiando os cruza
mentos considerados signifi
cativos para a análise dos 
dados. Uti lizou-se como 
critério de agrupamento dos 

domicílio inserido na amostra . 
A aplicação do questioná

rio , através das entrevistas e a 
observação dos pesquisadores 
de campo foram os principais 
instrumentos nesta etapa, que 
obteve, de um modo geral, 
boa receptividade dos morado
res incluídos no estudo. 

As entrevistas foram 
realizadas nos domicílios por 
uma equ ipe técnica de quatro 
profissionais não vinculados 
ao traba lho de intervenção 
social dese nvo lvido na área 
com uma duração média de 90 
minutos. 

dados a freqüência nos dois 
reassentamenros e as possíveis 
correlações para interpretação 
das informações. Dessa forma 
as referências básicas ficaram 
assim configuradas: 

a) Quan to à const ituição 
da comunidade e sua 
o n gem : 

· distribuição da população 
por reassenramenro x 
ongem; 



b) Quanto à composição 
familiar: 

·faixa etária x sexo 
·faixa etária x situação 
escolar 

·faixa etária x escolaridade 
·faixa etária x ocupação 
·renda familiar por 
reassen tamen to 

c) Quanto às formas de 
inserção no reassentamento 
e relações com a 
comunidade de origem: 

·tempo de moradia x 
tipo de inserção 

· freqüência de contatos x 
comunidade de origem 

d) Quanto às qualidades e 
defeitos da moradia atual: 

·atributos de qualidades x 
grau de importância 

·defeitos x grau de 
importância 

e) Quanto aos serviços de 
infra-estrutura: 

·pagamento da lu z x 
valor da conta x 
pagamento na 
comunidade anterior 

·acumulação de lixo x 
qualidade da coleta 

·existência e tipo de 
comércio local 

Os demais serviços 
água, esgoto, transporte e 
telefonia foram ava li ados em 
relação às condições de uso 
e nível de qualidade compa
rativamente à moradia 
anterior. 

f) Quanto à educação: 
-demanda escolar x 
acesso a vagas 

As questões relativas à 
saúde, lazer e segurança 
foram consideradas de forma 
diversificada, destacando-se 
as condições de acesso aos 

equipamentos, as opções de 
entretenimento e as percep
ções da comunidade em 
relação à segurança familiar 
atual em relação à moradia 
anterior. Aferiu-se ainda, 
diferenciações quanto ao 
sentimento de segurança no 
interior dos dois 
reassentamentos. 

g) Quanto aos equipa 
mentos e programas 
sociais na comunidade 
atual: 

·conhecimento x 
equipamentos e 
programas existentes 

· freqüência dos membros 
da família x 
equipamentos sociais 
existentes 

·grau de satisfação da 
população x equipamentos 
e programas sociais 

h) Quanto à organização 
comunitária : 

·conhecimento e 
participação da 
população x processo de 
eleição de lideranças 

·importância da 
representatividade x 
formas preferenciais de 
aglutinação da 
comunidade 

i) Quanto às principais 
qualidades e defeitos 
do Conjunto Rio 
Novo/Rio das Flores: 

·qualidades x grau de 
satisfação 

·defeitos x grau de 
satisfação 

Finalmente, tentou-se 
resgatar os pontos de vista da 
população, através de per
guntas abertas que possibili
taram a amp li ação e qualifi
cação dos referenciais de 
análise. 
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A DIVERSIDADE DAS DES
COBERTAS 

RIO DAS FLORES E RIO NOVO: 
A CONSTITUIÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

As enchentes de fevereiro 
de 1996 e a precariedade da 
ocupação urbana que 
vulnerabilizou comunidades 
inteiras da zona de Jacarepaguá 
estão na origem da constituição 
dos dois reassentamentos. · 
Ambos foram compostos por 
famílias removidas das enchen
tes, o que representa um aspec
to comum às duas comunida
des. 

Entretanto, a composição 
de cada uma, o processo de 
abrigamento, construção e 
transferência para as casas 
apresentou diferenciações. 

Rio das Flores foi constitu
ído em sua quase totalidade por 
famílias oriundas da região do 
Anil. Todas foram alocadas nos 
abrigos provisórios e passaram 
por experiências, mais ou menos 
comuns, de vivências coletivas 
de organização de grupos e 
participação na construção das 
moradias. 

Uma comunidade inteira -
Otávio Malta - situada às 
margens do Rio Anil, com 62 
famílias , constituiu a base maior 
de moradores (66%) removidos. 
Estes possuíam ·anteriormente 
casas de alvenaria com maior 
número de cômodos. A solidez 
da ocupação anterior somada ao 
fato da comunidade inteira ter 
sido removida e a experiência da 
construção da casa por mutirão 
geraram conseqüências sobre o 
perfil do novo reassentamento: 
uma comunidade mais estável, 
mais exigente e reivindicativa, 
que não aceitava tranqüilamen
te, soluções que não 

correspondessem a suas expecta
tivas e modos de vida. 

As casas foram sendo 
internamente adaptadas às 
famílias e, o resultado será um 
altíssimo nível de permanência 
e aproveitamento da moradia 
pelas famílias reassentadas, onde 
98% dos moradores removidos 
lá permanecem. 

Rio Novo teve uma 
constituição mais diversificada, 
com famílias originadas de 
diferentes comunidades da 
região de Jacarepaguá, em sua 
maioria mais pobres e principal
mente, submetidas a "poderes 
paralelos" diferenciados. Como 
está refletido na amostra, 50% 
das famílias de Rio Novo são de 
Rio das Pedras, o que a torna 
mais próxima à comunidade do 
entorno. Em compensação, 
aproximadamente 40% de seus 
moradores vieram transferidos 
da Cidade de Deus e outras 
localidades, o que gerou uma 
intranqüi lidade e tensão interna 
que permanece, apesar dos três 
anos de convivência. 

As famílias transferidas -
com raras exceções - foram 
constituídas por grupos domés
ticos bastante pobres, com casas 
de madeira, grande parte das 
quais com um ou dois cômodos. 
A transferência se deu 
parceladamente onde 2/3 da 
comunidade passou pela experi
ência do abrigo, criando alguns 
hábitos de convivência (mutirões 
de limpeza, reuniões de grupo, 
decisões coletivas, etc.). Posteri
ormente 113 foi sendo transferi
do gradativamente sem a experi
ência do trabalho coletivo. Além 
disso , uma única comunidade 
(Vale do Rio) composta por 12 
famílias veio transferida em sua 
totalidade. As demais vieram 
fragmentadas e essa fragmenta
ção da origem continua marcan
do a experiência social das 
famí lias. 



Fina lm ente, uma última 
distinção se refere ao proces
so construtivo: em Rio Novo , 
os embriões foram 
construídos pela Secretária 
Municipal de Habitação 
(através de empreiteiras) e 
transferidos para as famílias, 
que construíram os quartos, 
obtendo assim o material 
para a edificação dos telha
dos. Ao final de um ano de 
trabalho (1998-1999), 2/3 
das famí li as conseguiram 
concluir suas casas por 
processo de auto-ajuda 

COMUNIDADES DE ORIGEM: 
PERCEPÇÕES E RELAÇÕES 

Diferentemente de 
outros reassen tamen tos frutos 
de remoções por obras viárias 
ou desocupação de espaços 
públicos, Rio das Flores e 
Rio Novo são núcleos forma
dos por famí li as vítimas das 
enchentes. 

Forma de inserção 
no Programa 

Encaminhadas 
pela Associação 
de Moradores 

Troca 
interna 

e externa 

6% 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 
Junho/99 - ISER 

fami liar ou de vizinhos. Na 
medida que a edificação dos 
quartos dependia de recursos 
próprios, a construção não se 
deu de foram coletiva, mas 
por núcleos familiares ou, no 
máximo, por pequenos grupos 
de vizinhos. 

Este conjunto de fatores 
subjacentes à construção do 
reassentamento, irá gerar 
conseqüências na sua dinâmi
ca interna, na relação com o 
entorno e com as comunida
des de origem como veremos a 
segu 1 r. 

Estas, em sua maioria , 
foram inseridas nas casas por 
encam inh amento da Prefeitu
ra (Secretaria Municipal de 
Habitação), sendo um a parte 
muito reduzida encaminhada 
pela Associação de Moradores 
(9%) e outra por troca 
interna ou externa entre 
famílias (6%). 

A troca ou o "passa-se 
" -uma casa tao com um nos 

reassentamentos de popula
ção pobre, e tão frustrante 
para as políticas públicas de 
habitação, aqui tiveram uma 
presença praticamente insig
nificante. 

Vários fatores podem ter 
infl!Jído. Em primeiro lugar, 
as. comunid ades de origem 
foram áreas próximas, sendo 
a região do Anil e Rio das 
Pedras, os responsáveis por 
70% da população dos 
reassentamentos. Estes, a 
rigor situados dentro de Rio 
das Pedras, tiveram uma 
parte da população que 
praticamente "não mudou de 
espaço geográfico", apenas 
passou de uma área em piores 
condições de habitabilidade 
e risco, para uma melhor. 
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Em segundo lugar, a 
participação das famílias na 
construção da casa propicia 
um maior envo lvimento e 
enraizamento com o conjun
to que reduz a mobilidade. 

Além disso, em muitos 
casos foram removidos núcle
os familiares inteiros (de 4 
até 6 grupos nucleares liga-

dos por laços de parentes
co). Quando parte da rede 
familiar permanece no local 
de origem, os processos d e " 
idas e vindas" são mais 
freqüentes (31% de famílias 
da Cidade de Deus e 29 % 
oriundas do Anil), ocorren
do inclusive, idealizações 
de volta. 

Distribuição da população por 
comunidades de origem - Rio das Flores 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 6,0% 4,0% 
0,0% 

Anil Cidade 
de Deus 

Outras Localidades 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

30,0% 

10,0% 

0,0% 

Anil 

Distribuição da população por 
comunidades de origem - Rio Novo 

Rio das 
Pedras 

Cidade 
de Deus 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

Outras 
Localidades 



Entretanto, em Rio das 
Flores e Rio Novo (ver tabela 

14) com exceção das famíl ias 

oriundas de Rio das Pedras 
(56% voltam freqüentemente à 
comunidade de origem), predo

minam uma presença rara ou 

nunca de volta à comunidade 
anterior. Isso obviamente indica 
uma estabi lidade no 

reassentamento, o que é eviden

ciado pela avaliação comparativa 
que a população faz entre a 
moradia atual e a anterior, onde 
91% a consideram muito 
melhor e melhor que suas áreas 

de origem. 

Percepção da moradia atual 
comparada à anterior 

Não sabe/ 
não opinou 

Equivalente 1% 
3% 

Melhor 
86% 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 

Como pode ser observado 
a avaliação de moradia atual é 
extremamente positiva e expres

sa uma percepção de melhoria. 
De fato, se dos que consideram 
que a moradia melhorou (86%) 

se soma aqueles que a atual casa 
é muito melhor (5%) e aos que 

a casa é equivalente à anterior 
(3%), apenas 5% dos morado

res tem uma percepção de piora 

nas suas condições de habita
ção. Essa satisfação se refletirá 

posteriormente quando a 
população reassentada indicará, 
em 97% dos casos, que não 
retornaria às suas comunidades 
de origem. 

A CONSTITUIÇÃO DAS 
FAMÍLIAS E SUAS VARIA
ÇÕES 

A análise da constituição das 
fàmí1ias vai indicar as caracteósticas 
básicas do perfil demográfico da 

população que pode ser assim 
indicado: 

a) Predomínio de uma 

população jovem 
A distribuição da população 

por fàixa etária indica uma concen

tração forte abaixo de 07 anos 
(21%), uma população escolar de 
quase 16% entre 7 a 14 anos e um 

grupo juvenil importante entre 15 e 
24 anos (23%). 

Tomando-se este conjunto, 

Sexo 
Faixa Etária 

Masculino Feminino 

O- 3 anos 25 

4- 6 anos 09 

7- 14 anos 30 

15- 24 anos 47 

25.- 40 anos 33 

mais de 40 anos 23 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 

quase 60% da população está abaixo 
de 24 anos, o que vai indicar várias 
conseqüências tanto em nível de 

demandas por equipamentos de 
educação (creches e escolas) e lazer 

como pela possibilidade de 
crescimento populacional, uma vez 

20 

15 

22 

31 

38 

39 

Total Absoluto % 

45 13,5 

24 07,0 

52 16,0 

78 23,5 

71 22,0 

62 19,0 
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que as próprias fàmílias estão em fàse 
de expansão. 

b) Quinze anos e 1° grau 
incompleto como patamares limites 

O horizonte jovem da 

população torna-se mais sombrio 

quando se observa a condição de 
escolaridade. Aqui, apenas 29,5% 

de todo o conjunto estudam (ver 

tabela 3) 

Além disso, a idade de 15 anos 

gera uma inflexão na trajetória de 

quadro das chances de trabalho, onde 

dos 41 jovens entre 15 e 19 anos, 27 

(ou seja 66%) se definiram como 

sem ocupação ou desempregados. 

Essa situação se repete - com menor 

intensidade - entre os jovens entre 

20 e 24 anos, onde 30% também se 

encontra nessas duas condições

sendo que a maior parte dessa fàixa 
etária já está com compromissos 

fàmiliares de esposo (a); pai ou mãe. 

c) Quadro ocupacional: 

Faixa Etária X Situação Escolar 

• Estuda' • Não estuda 

1 OOo/o 

80% 

60% 

40% 

20% 

O% 
I I I I 

&7 &7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
&7 &7 c:: c:: c:: c:: c:: c:: c:: c:: 
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Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

escolaridade onde 70% dos jovens 

deixam os estudos, principalmente os 

rapazes. Inicia-se um . percurso de 

busca de emprego em condições 
extremamente desfàvoráveis, marcado 

por uma escolaridade baixa: de 205 

moradores que conseguiram ingressar 

na escola, 50% (ou 102) não 

ultrapassaram a 4a série do 1° Grau; 

42% tentaram ou estão tentando as 
séries da segunda fàse (5a a 8 a série) e 

apenas 8% chegaram ao 23 Grau 
com menos de 1% tendo-o 

condwdo. 

Evidentemente que este perfil 

de escolaridade irá se refletir no 

serviços domésticos, consuução civil e 
"ajudantes em geral" 

O quadro de ocupação dos 
moradores não difere muito do 

cenário da pobreza urbana brasileira 
como um todo. Assim, as mulheres 

com os diferentes tipos de serviços 

domésticos (cozinheira, lavadeira, 

faxineira, babá, etc.); os homens com 

diversas ocupações na área da 

construção civil (pedreiros em 

número mais elevado, pintores, 

serventes, carpinteiros, etc.) e os 

jovens introduzindo-se como 

ajudantes e auxiliares de diversos 

profissionais (ajudante de caminhão, 



auxiliar de serviços gerais, ajudante 

de obra, ajudante de loja, etc.) 

configuram as profissões da 
população empregada (47% das 
ocupações estão nestes três ramos). 

Além disso, o comércio em sua 
configuração mais estabelecida 

(balconistas e caixas) ou mais 
informal (vendedores autónomos e 

ambulantes) ocupam 11% da mão 

de obra local. 

As profissões exercidas na 
própria comunidade ou em seu 
entorno tanto por mulheres (costu
reiras, manicures, mães crecheiras) 
como por homens (garis, garis 
comunitários, jardineiros, 

guardadores de carro) ocupam 12% 

do grupo de trabalhadores. 

As áreas de segurança e 
vigilância (zeladores, militares, vigias) 

ocupam 5% e os serviços ligados a 
automóveis (motoristas, mecânicos e 

lanterneiros) outros 5%. 

Interessante notar a 

presença de marceneiros (05 

profissionais), além de 1 O 

outras pessoas com qualifica
ções um pouco mais exigentes 
ao nível de formação (mecânico 

de refrigeração, maquinista, 
instrumentadora cirúrgica, 

técnico em rede telefónica, 
gerente administrativo). Neste 

conjunto um pouco mais 
qualificado estão outros 11%. 

Finalmente, a área de 
serviços (restaurante) ocupa 
outros 5% dos trabalhadores 
locais (garçon, copeiro, cozi
nheiro), e 5% tem renda 
advinda de benefícios 

previdenciários (pensão, 
aposentadoria, etc.) 

Assim, fugindo das 
categorias usuais de classifica

ção ocupacional poderíamos 
sintetizar a situação de empre-

Parcela da PEA com algum 
tipo de ocupação rentável 

Vigilância 
5% 

Serviços na própria 

comunidade 

Automóveis 
5% 

Auxiliares 

Construção 

Civil 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 
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go nos dois reassentamentos da 
segu inte maneira: 

Como pode ser observado, 
a parcela da população com 
algum tipo de ocupação rentá
vel se subdivide em 8 setores 
com predominância da 
informalidade, com o serviço 
doméstico como carro chefe 
superando, inclusive, a cons
trução civi l e com grande 

número de ocupações sendo 
geradas no próprio circuito da 
pobreza. 

Muito poucas mulheres se 
definiram como do lar (apenas 
10), sendo que a maior parte se 
definiu como desempregada ou 
sem ocupação, o que demonstra 
uma mudança no paradigma de 
auto-definição: não mais pelo 
lar, mas pelo trabalho e por sua 
expectativa de emprego. Além 
disso , ocorreu um decréscimo e 
mesmo desaparecimento de 

algumas "profissões femininas 
clássicas" entre os pobres: 
costureira (ape nas 1); cabelei
reira (nen hum a); passadeira 
(3). 

A própria profissão de 
empregada doméstica vem 
ocupando a população femini
na mais ad ulta (acima de 30 
anos), sendo diaristas as mais 
jovens (entre 20-30 anos). 

Duas observações são 
importantes em relação aos 
jovens (entre 15 a 24 anos): é 
o grupo com ma10r concentra
ção entre os sem ocupação ou 
com ocupações de ajudantes e 
auxiliares de diferentes profissi
onais, o que indica uma 
profissionalização pela via da 
prática. Este é também um 
caminho dedutível do abando
no escolar aos 14 anos (ou 
antes) com o 1° grau incom
pleto. 

Situação de Emprego 

soo 
100 

400 

300 

200 

100 

o ==~~~====~~~====~~~======~~== 

Parcela da PEA 
com algum 

tipo de 
ocupação rentavél 

População 
sem 

ocupação ou 
desempregada 

População 
Economicamente 

Ativa (15 anos 
ou mais) 

População 
Total 

pesq uisada 

Fonte: Pesqwsa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

d) Até três salários mínimos 
romo renda fàmiliar dominante 

Essa é outra característica que 
aproxima Rio Novo e Rio das Flores 
dos demais assentamentos do Programa 
Morar sem Risco : a baixa renda. 

Evidentemente que os dados 
sobre renda são sempre extremamente 
imprecisos tanto pela flutuação das 
ocupações romo pelas dificuldades de 
infOrmação dos próprios entrevistados. 
Entretanto, considerando os dados 



fornecidos pelas famílias, observa-se 

que 57,5% delas estão no patamar 

de até 3 salários mínimos. Seguem 

as famílias entre mais de 3 e 4 

salários mínimos (16%). 

Os grupos familiares com 5 
ou mais salários, ainda que 

percentualmente moderados 

(18,5%) são importantes na 

comunidade porque representam 

alteridade, referência e estímulo aos 

outros. Além disso, eles mantém 

outras pequenas ocupações (vendas, 
serviços de conserto, construção 

civil, cuidado de crianças, emprésti

mos e ajuda a seus vizinhos). 

Re nda 

Sem Menos de De 1 a 3 Mais de 3 Mais de 4 Mais de 5 
renda 1 SM SM a4SM aSSM SM 

o/o N o/o N o/o N o/o N o/o N o/o 

5,0 01 1,5 30 37,5 09 11 ,O 01 1,5 os 6,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

e) Famílias pequenas e me6adas 
por mulheres 

O perfil das fàrru1ias de Rio das 
Flores e Rio Novo é ourro indicador 

extremamente caraaerístico da fàmília 

Tipo de Família 

Sozinho e Casal sem fil hos 

Pai I mãe I fi lhos 

Pai I mãe I fi lhos I netos 

Pai I mãe I filhos I agregados 

Pai I companheira I fi lhos 

urbana contemporânea. Obviamente 

quando este perfil se articula a m ndi

ções de pobreza, o quadro resultante é o 
de uma maior vulnerab ilidade e 

&agilidade social dos grupos envolvidos. 

Total Absoluto o/o 

8 10,0 

24 30,0 

1 1,0 

7 9,0 

3 4,0 

Pai I companheira I filhos I agregados 1 1,0 

Mãe I companheiro I filhos 6 7,5 

Mãe I companheiro I filhos I netos 2 2,5 

Mãe I companheiro I filhos I agregados 1 1 ,o 
Mãe I filhos 15 19,0 

Mãe I filhos I agregados 1 1,0 

Mãe I fi lhos I netos 2 2,5 

Mãe I fi lhos I netos I agregados 2 2,5 

Avó I fil hos I netos 1 1,0 

Avó I netos I bisnetos 1 1 ,O 

Avó I netos I bisnetos I agregados 2 2,5 

Avó I netos 3 4,0 
'::" ' 

11 I 100,0 I :'.~TOTAL 80 

Fonte: Pesquisa de 

Avaliação -Junho/ 

99 - ISER 
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Ava1ação- Jtrnho/ 

99 - ISER 

Em primeiro lugar, o percentual 

de moradias ocupadas por indivíduos 

sós ou por casais sem filhos é 

relativamente baixo (10%), assim 

como é muito reduzida a situação de 

fàrrúlias chefiadas pelo pai (pai/ filhos 

ou pai/companheira e filhos) - apenas 
5% da amostra. 

Os dois conjuntos de maior 

significação são as fàrrúlias completas -

sejam elas nucleares (30%) ou 

extensas (10%). Nestas, além do pai, 

da mãe e dos filhos, estão anexados 

netos e outros agregados. 

O outro conjunto majoritário é 

composto pelas f.unílias chefiadas por 
mulheres (44% do total) onde a mãe 

coordena o grupo (36%) ou a avó 

aglutina filhos, netos, bisnetos e 

agregados (8%). De qualquer forma, 

essas porcentagens são extremamente 

altas, principalmente considerando 

que os estudos vêm indicando um 

maior número deste tipo de fàmília 

nos limites abaixo da linha de pobreza. 

Além disso, é importante 

acrescentar duas outras características 

das fàrrúlias de Rio Novo/Rio das 

Flores: o número de grupos domésti-

cos que contam com agregados 

(16%) e com netos (16%). Estes são 

na verdade fruto de um fenômeno 

que vem se ampliando enormemente 

nas comunidades mais pobres: a 

gravidez na adolescência. A rigor, 
jovens entre 14 e 16 anos - de ambos 

os sexos - têm assumido a condição 

de pais integrando às famílias o 

companheiro(a) e o bebê. 

Por outro lado, as famílias 

acatam essa condição entendendo a 

gravidez dos jovens, como uma 

conseqüência natural de sua entrada 
na "vida adulta'', sendo portanto, 

uma forma de "tomar juíw" e de 

"aprendizagem da vida real". 

Sem dúvida nenhuma , seja 

na condição de mães ou de avós, 

as mulheres são efetivamente 

figuras centrais no universo 

familiar popular, tanto em 

relação à dinâmica interna dos 

grupos quanto na relação exter
na , com a trama comunitária em 

geral. São elas que animam, 

ainda que também conflituem, a 

rede de relações sociais dos 

reassen tamen tos. 

Tipo de família 

Só e casal 
sem filhos 

10% 

agregados 

Homens/filhos/ 
agregados 

6% 

agregados 



APROPRIAÇÃO DA MORADIA: 
MODIFICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES 

A apropriação da 
moradia pela população e 
sua transformação em 
habitat adequado às condi
ções de vida de sua famílias 
é um objetivo fundamental 
de qualquer política 
habi racional. Ev iden temen
te que esse objetivo apre
senta, freqüentemente, uma 
contradição em relação à 
homogeneidade e à estética 
do reassentamento . Muros, 
nova fachadas, crescimento 
vertica l , acumu lação de 
materiais de co nstr ução nas 
ca lçadas , etc. começam a 
integrar a paisagem da área, 
dando a impressão de um 
"ete rno" ca nteiro de obras. 

Essa aparê ncia estética 
externa mais desagradável, 
esco nde contraditoriamente 
um processo socia l interno 
extremamente importante: é 
a população ass umind o a 
casa, co locando n e la as 
marcas de sua condição de 
vida, de seus gostos e neces 
sidades. Além disso, essa 
aparente "desarrumação", é 
um sinal de enraizamento 
que, no caso de um 
reassentamento decorre de 
remoção, é extremamente 
importante. A imagem que 
mais se aproxima desse 
fenômeno é a do "apareci 
mento dos primeiros pássa
ros", nos projetas de reflo 
resta mento que indica a 
recomposição do eco-siste
m a. 

Rio das Flores e Rio 
Novo iniciaram e avançaram 
neste processo, uma vez que 
87,5% das famí li as já 
fizeram alguma transforma
ção nas casas. Apenas 
12,5% das famílias removi-

das, nada fizeram nestes 2 
a no s após a mudança (ver 
tabela 17). 

Obviamente, estas 
modificações serão 
diversificadas de acordo com 
as necessidades e condições 
... aLeriais das famílias. Em 
Rio das Flores, 100% das 
casas tiveram quartos 
construídos; 60% colocaram 
lajes; 73,5% fizeram novos 
pisos, a maioria dos quais 
com cerâmica e 53,5% 
construíram muros. 

Em Rio Novo , o pro
cesso vem se dando mais 
lentamente, não só porque 
as famílias possuem níveis · 
de renda mais baixos, como 
também porque a conclusão 
dos quartos vem sendo feita 
com recursos dos morado
res. Concluídas as paredes e 
empenas, os m oradores 
recebem o material do 
telhado fornecido pela 
SMH. 

Em Rio das Flores, 
receberam materiais para a 
construção dos quartos 
tendo ficado por conta dos 
moradores apenas a mão de 
obra na edificação e nos 
acabamentos . Com isso , nos 
dois reassentamentos houve 
participação do morador na 
edificação parcial (caso de 
Rio Novo) ou total (caso de 
Rio das Flores) de sua casa. 

· Este é, pois , um aspec
to. que vai diferenciar estes 
dois reassentamentos de 
outras experiências 
habitacionais realizadas 
atualmente pela SMH . 

A escolha das modifica
ções na casa indica as prio
ridades das famílias. Na 
ava li ação, essas alterações 
foram destacadas tanto nas 
modificações já realizadas 
(ver tabela 17) quanto nas 
pretensões e perspectivas em 
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relação ao futuro. (ver tabela 18) 
Os principais itens destes dois 

movimentos estão correlacionados 
conforme o quadro abaixo: 

Modificações/Pretensões 

• Modificações Pretensões 

Construção do 
2º pavimento 

Instalação hidráulica 
e elétrica 

Substi tuição de 
esquadrias e portas 

Azulejos 

Varanda 

Emboço 

Pintura 

Laje 

56 

20 56 

20 

24 

24 

Muro 38 ··· 67,5 

Construção 
dos quartos 49···· 

Piso 60 63,5 

80% 60% 40% 20% O% 20% 40% 60% 80% 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Jwmo/99 - ISER 

Pode-se dizer que o lado 
esquerdo do quadro representa o 
investimento já realizado e o 
lado direito, as perspectivas que 
os moradores têm em relação ao 
futuro da moradia, e, de cena 
forma, dele próprio em relação 
ao reassentamento. A casa 
representa um locus de 
concretização de esperanças e 
investimentos. Nela, as famílias 
populares vão colocando paulati
namente suas economias e ela vai 
metamorfoseando-se de acordo 
com a própria realidade dos 
grupos: amplia-se para acomodar 

um filho que se casa; transforma
se para acolher a produção 
doméstica de um serviço ou 
produto. É essa colagem da casa 
com a vida da família que faz do 
conjunto uma espécie de cantei
ro de obras permanente. 

Analisando-se os dois 
reassentamentos, o passado e o 
futuro das modificações percebe
se: 

a) o valor do muro como 
um elemento fundamental, face 
à insegurança generalizada que 
atinge as famílias mais pobres. 
Essa insegurança assume níveis 



mais assustadores em 
reassentamentos marcados pela 
presença do narcotráfico, que 
não é o caso de Rio Novo e Rio 
das Flores. Entretanto, o medo 
da noite, da falta de luz pública 
e dos que transitam pelo 
reassentamento faz do muro uma 
aspiração general izada. 

b) a laje é outro grande 
valor para as famílias, o que 
inclusive parece ser contraditório 
quanto às condições de ilumina
ção e aquecimento da casa. A laje 
representa solidez, perspectiva 
de continuação e progresso; 
possibilidade de acolhimento de 
outra família ou negócio; lugar 
de refúgio, ventilação e observa
ção do mundo próximo ou mais 
distante. A laje assume, assim, 
múltiplas dimensões fazendo 
com que seja realidade para 24% 
e aspiração para outros 38,5%. 

c) a substituição de 
esquadrias e portas e a constru
ção das varandas também 
relaciona-se com a questão da 
segurança. De um lado, as portas 
originais - em chapa metálica -
apresentavam - segundo a 
população - fragilidade. De 
outro, as varandas fechadas, além 
de protegerem as entradas 
(inclusive contra as chuvas), 
representam "um outro cômodo" 
utilizado como quarto, ou mais 
freqüentemente, como possibili
dade de instalação de negócio 
(pequena venda, depósito, área 
de exposição de produtos). Desta 
forma, tanto a varanda como as 
portas foram e serão objeto de 
modificação de um número mais 
ou menos semelhante de famíli-
as. 

d) a colocação de piso e 
azulejos é a primeira manifesta
ção de um cuidado especial com 
a casa para além do campo das 
necessidades básicas e imediatas. 
Isto significa que não estão 
relacionadas às razões de segu
rança e às possibilidades de 

"negócios" que marcam as 
modificações anteriores. O piso e 
o emboço dos quartos são as 
melhorias que canalizam as 
primeiras disponibilidades de 
recursos extra consumo familiar. 
Eles serão seguidos pela coloca
ção de azulejos e troca de peças 
no banheiro, principalmente da 
pia original, considerada muito 
pequena. De fato, o piso - do 
simples "liso" ao cerâmico -
transforma o ambiente interno 
da casa, reduzindo inclusive a 
umidade, muito presente na área 
do reassentamento. Neste 
sentido, além do fator estético, 
ele representa uma medida de 
saneamento da casa, sendo 
pretensão de todas as famílias 
que ainda não o colocaram 
(63,5%) . O piso é internamen
te o que o muro é externamente: 
aspiração ou objeto de desejo de 
todos. 

Finalmente, como pode ser 
visto no quadro anterior e na 
tabela 18, diversos outros itens 
relacionados à casa, se configuram 
como "sonho" dos moradores: 
uma nova pintura (37,5%); 
modificações no sistema hidráuli
co e elétrico da casa (17,5%); 
alterações na cozinha e no 
banheiro (5%); modificações na 
caixa d'água (5%); grades nas 
janelas (2,5%); melhorias no 
telhado (2,5%), e o forte desejo 
de construção do 2° pavimento 
expresso como perspectiva de 
22,5% das famílias entrevistadas. 

Todas essas modificações 
pretendidas são do nosso ponto 
de vista, sinais de apropriação da 
casa pelos moradores e apenas 3 
deles disseram não ter nenhuma 
pretensão de mudança nas 
condições atuais da moradia. 

Uma segunda forma de 
observação do processo de 
apropriação da casa consiste nas 
avaliações que a população faz 
da moradia que ocupa. 

Assim, as principais 
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qualidades e os principais abaixo, o nde as qualidades 

defeitos estão descritos nas tabelas tiveram níveis de ad esão m aiores. 

Comunidades 

Qualidades I Rio Novo I Rio das Flores 
-
Água e esgoto cana lizados 22 20 42 52,5 

Localização no conjunto 19 20 39 48,5 

Tamanho da casa I espaço 19 19 38 47,5 

Banheiro 17 16 33 41 ,o 
-

Quartos separados 13 18 31 38,5 

Quintal 07 11 18 22,5 

Dois pavimentos o 03 04 07 8,5 

Gosta de tudo 24 10 34 42,5 

Outros* 04 02 06 75 

* Arejada (1 ); modelo da casa (1 ); não entrar água na casa (1 ); estrutura para colocação ele 

laje (1 ); área externa em frente <~ casa (1 ); só tem defeitos (1) 

Comun idades 

Defeitos Rio Novo Rio das Flores Total Absoluto 

Paredes geminadas 18 06 24 130,0 
-

Instalação deficiente 
09 I 13 do esgoto 22 127,5 

-
Má vedação 

I 13 I 08 do telhado ~ortas 21 126,0 
-

Não ter acabamento 09 I 10 19 123,5 
-

Caixa d'água 
17 I 01 dentro de casa 18 122,5 

-
Rachaduras 05 I 08 13 116,0 

-
Insta lação e létrica 

06 07 deficiente 13 11 6,0 
-

Tamanho do quintal 04 03 07 I 8,5 
-

Banhe iro 03 01 04 I 5,0 
-

Localização no conjunto 04 04 I s,o 
-

Não vê defe itos 12 06 18 122,5 
-

Outros* 08 03 11 113,5 

* Proximidade com o cava lo do vizinho (1 ); beiral estreito (1 ); janelas e portas frágeis (1 ); 

muita umidade (1 ); tamanho da casa (1 ); parceles frágeis (1 ); não ter quartos (1 ); barulho 

dos vizinhos (1 ); rachadura na pia e enca namento mal feito (1 ); tamanho ela coz inha (1 ); 

paredes muito duras (1) 



É interessante observar que 
Rio das Flores representa um 
reassentamento que dá maior 
nitidez a suas representações 
tanto em relação às qualidades, 
(com valores mais altos) como 
em relação aos defeitos 
percebidos nas casas. 

O tamanho, o recurso da 
água e esgoto encanados, o fato 
de contar com banheiros e 
quartos separados, além da 
localização no conj un to são as 
principais vantagens da moradia 
atual para parte significativa dos 
moradores de Rio das Flores 
(acima de 53% até 66%). 

Em Rio Novo - a catego
ria "gosta de tudo" (48%) 
atingiu os níveis mais altos 
seguida da água encanada 
(44%); localização no conjunto 
e tamanho da casa (38%); 
existência de banheiro (34%) e 
quartos separados (26%). 

É interessante notar o 
caráter subjetivo e simbólico que 
assumem as avaliações. 
Considerando-se o tamanho e o 
material de construção das 
moradias anteriores à remoção, 
79% da população de Rio Novo 
possuía casas de madeira e 60% 
delas contava com apenas 1 ou 2 
cômodos. Seria de se esperar que 
o tamanho da casa e os quartos 
separados (ou a existência de 
banheiro) fosse nítida na 
avaliação diferencial da 
população. Este não foi o caso, o 
que aparece com um pouco mats 
de nitidez é a indicação dos 
defeitos da casa, onde alguns 
aspectos de fato não conseguem 
aprovação por parte 
relativamente importante da 
população: as paredes geminadas 
(30%); a caixa d 'água interna 
(22,5%); os problemas com o 
esgoto (18% em Rio Novo e 
43% em Rio das Flores); os 
problemas com acabamento 
(33% em Rio das Flores e 18% 
em Rio Novo) e rachaduras nas 
paredes (26% em Rio das Flores 

e 10% em Rio Novo). 
Finalmente, a representação 

da casa em comparação à 
moradia anterior é extremamente 
positiva: 

Percepção da moradia atual 
comparada à anterior 

Não sabe/não 
opinou 

Pior 1% 
5% Muito melhor 

\ 5% 

86% 

Melhor 

Fome: Pesquisa 1999 - Rio Novo/ 
Rio das Flores 

Preferência pela atual casa 
em relação à anterior 

Tem dúvida 
4% 

Fome: Pesquisa 1997 - Rio das Flores 

59 
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A comparação das duas 
avaliações indica um progresso 
na apreciação positiva das 
famílias em relação à moradia. 
Se, em 1997, 20% dos 
entrevistados de Rio das Flores 
ainda preferiam (ou tinham 
dúvidas) em relação à casa no 
reassentamento quando 
comparada à anterior, hoje a 
situação avançou. 

Somando os que 
consideram a atual casa melhor 
(86%) e muito melhor (5%), . 
obtém-se 91% da população 
entrevistada avaliando 
positivamente a nova moradia. 

A dúvida se mantém hoje 
para apenas um morador, e 5% 
de outros consideram a 
habitação atual pior que a 
antenor. 

Entretanto, fica evidente 
também que a apropriação da 
casa exige um certo tempo de 
maturação, incluindo as próprias 
modificações através das quais o 
morador nela imprime suas 
marcas. Se um certo tempo de 
uso faz emergir a indicação de 
alguns (ou muitos) defeitos, é 
este mesmo uso que faz emergir 
as representações positivas e 
prazerosas do novo habitat. 

SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRUTURA: 
MELHORIAS E CONTRADIÇÕES 

Os serviços de infra
estrutura das e nas comunidades 
populares são, na verdade, uma 
das questÕes de maior 
complexidade. Onerosos e, 
freqüentemente, demorados em 
sua instalação, estes serviços 
dependem, para sua operação, de 
instâncias e instituições 
diferenciadas do poder público -
municipal ou estadual - e de 
poderes, agora, também 
privatizados. Como 
consumidores, essas comunida-

des não são prioritárias. 
Além disso, o próprio uso 

dos equipamentos é 
freqüentemente predatório, não 
só porque falta experiência de 
utilização como também porque 
muitas vezes foram edificados 
com materiais ou técnicas 
construtivas precárias. Some-se 
a isso, as tentativas dos usuários 
de " burlar" os custos da 
utilização e suas conseqüentes 
necessidades de pagamento. 
Assim, os famosos " gatos" com 
os serviços de luz; as tentativas 
de substituição dos cartões 
telefônicos; ou o uso inadequado 
dos esgotos que terminam por 
entupi-los, são algumas das 
contradições que moradores e 
equipes de trabalho das 
organizações de serviço têm que 
enfrentar no longo processo de 
educação da comunidade para a 
uti lização dos equipamentos de 
uso coletivo. 

Por outro lado, a região 
de Jacarepaguá, onde se situam 
os dois reassentamentos, e o 
próprio tipo de ocupação da 
Favela de Rio das Pedras que se 
expandiu sobre áreas pantanosas, 
turfas e mangues, tem gerado 
enormes impasses quanto aos 
serviços de infra-estrutura, 
principalmente sanitários 
(escoamento de águas pluviais, 
escoamento de esgotos, extensão 
e isolamento da rede de água). 

Evidentemente, são 
múltiplos os problemas 
ambientais que cercam a região 
de Jac;uepaguá e seu lado mais 
pobre, a área de Rio das Pedras. 
Os ressentamentos implantados 
nessas áreas são atingidos por 
estes limites e dificuldades 
regionais. A primeira delas 
relaciona-se ao fornecimento de 
água (ver tabela 23), de modo 
geral abundante na região. 

Ainda que a distribuição 
seja homogênea nos dois 
reassentamentos e em todas as 



casas, a avaliação dos moradores 

é diferenciada conforme o 

quadro abaixo: 

Falta d'água 

41% 

As vezes 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 

A cüversidade apresentada deve
se talvez ao tamanho das fàmilias e ao 

diferencial da água cujo 
armazenamento (tamanho da caixa 
d'água) é igual para todas. Deve-se 
considerar ainda que trata-se de uma 

população onde 80% já possuía água 
na comunidade anterior. 

O esgoto, como incücamos 
anteriormente, é problemático na área 
do entorno, atingindo fieqüentemente 
os reassentamentos, onde 32,5% da 

população incücou problemas com sua 
instalação na moradia atual. 

Esgoto 

• Não tem 
problemas 

1 OO,Oo/o 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

• Tem 
problemas 

0,0% ==~~~~=== 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 

Evidentemente que em 

relação ao esgoto há problemas 

estruturais e de uso dos 
moradores. Os problemas de são 

hoje menos frequentes do que no 
início da ocupação, quando o 
desconhecimento de seus 

mecanismos de funcionamento 

levava a constantes entupimentos. 
Além disso, nos períodos de 

chuva, o sistema apresenta 

igualmente retensões e retornos 
para o interior das casas, exigindo 
constantes limpezas e cuidados. 
O esgoto, em Rio das Flores 
principalmente, mas também em 
Rio Novo, é, pois, um 

equipamento de funcionamento 

frágil, exigindo constante esforço 
de manutenção. 

A luz na moradia atual é 
um elemento fundamental, 
considerando-se a utilização cada 

vez maior de equipamentos e 
utensílios eletro-domésticos. 

Por outro lado, o 

pagamento da luz é fato novo para 
51% da população que não a 
pagava antenormente, na 

comunidade de origem. 
As tabelas 26-27-28 (em 

anexo) referem-se à relação da 
população com a luz, cuja situação, 
em síntese, é apresentada abaixo: 

Pagamento da luz 
na comunidade anterior 

• Não 
Pagavam • Pagavam 

1 QO,Oo/o 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 

Atualmente 

Estão quites 

O Estão 
em atraso 

• Sem 
informação 

100,0% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

O,Oo/o 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 
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Em relação ao consumo de luz e aos atrasos no pagamento, a 
situação é a seguinte: 

Atraso I Total 
Absoluto I % Valor da 

última conta 

Inferior a R$ 10,00 

R$ 10,00 a R$ 19,00 

R$ 20,00 a R$ 29,00 

R$ 30,00 a R$39,00 

Mais de R$ 40,00 

Sem informação 

Sim 

10 

09 

os 

03 

04 

01 

Não 
,J'I;; I I I 

Informação 

14 

15 I 01 

07 I 

04 I 

04 I 

03 

24 30,0 
-

I 25 I 31,0 
--

I 12 I 15,0 
-

I 07 I 9,0 
-

I 08 I 10,0 
-

I 04 I 5,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - !SER 

Os moradores com menor 
consumo são também aqueles 
que concentram maiOr 
porcentagem de atraso. Assim, 
para 76% deles o valor da última 
conta não supera R$30,00, 
sendo 30% inferior à R$10,00 e 
31% entre R$10,00 e 19,00. 
Aparentemente não são valores 
altos. Entretanto, considerando 
os níveis de renda da população 
em geral e dos moradores em 
atraso, em particular, 9 deles (ou 
seja 28% dos em débito) 
possuem uma renda familiar 
per capta inferior a Y2 salário 
mínimo, havendo duas famílias 
sem renda entre os devedores. 
Entretanto, a grande maioria 
destes está na faixa salarial entre 
Y2 e 1 salário mínimo per. capta 
(50%) e com famílias acima de 4 
pessoas (62,5%) . 

Entretanto, o que impressiona 
é a distribuição dos moradores em 
atraso por quadra. Existem quadras 
com 21 o/o dos moradores em 
atraso e outras com 63% de 
devedores , com até 3 meses de 

dívida (ver tabela 28). 
Quanto à arumulação e coleta 

de lixo a população se encontra 
bastante satisfeita, tanto por 
considerar que existe pouca ou 
nenhuma acumulação (ver tabela 29) 
como pela coleta. Esta foi considerada 
majoritariamente entre boa e muito 
boa confOrma o gráfico abaixo: 

Acumulação e 
Coleta de Lixo 

Razoável 
10% 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 
Junho/99 - ISER 



Evidentemente há aí wn 

referencial que precisa ser 

considerado. De fato, a comunidade 

pode ser considerada razoavelmente 

limpa, principalmente do ponto de 

vista da acwnulação do lixo doméstico 

nas casas (e porras). Esta forma de 

exposição do lixo, comwn na fase do 

abrigo e início do reassentamento, foi 

reduzida consideravelmente. 

Entretanto, as ruas e praças 

deixam ainda a desejar e apenas 

ganham limpeza e beleza quando há 

mutirões dos moradores, hoje mais 

raros. É de se destacar que os 

muw~delim~ficararnna 

cultura local e como poderá ser 

observado mais adiante, estão entre os 

programas sociais mais citados como 

o de maior participação da população. 

Sua convocação é mais ou menos 

fácil, principalmente em Rio Novo 

onde o "Rap da Vassoura" 
(composição musical relativa à 
limpeza comunitária feita por dois 

moradores locais) foi wn dos hinos da 

comunidade em sua fase inicial. 

'íts pessoas trabalham na coleta 
de lixo. Além disso, tem gari 
comunitário sempre e são muito bons': 

"A coleta é boa porque cttda 
morador cuida da sua parte e não 

deixa acumUÚtr lixo". 
" O lixeiro passa toda hora, só o 

povo daqui que não tem capricho, joga 
o lixo no chão". 

"Os garis comunitários 
trabalham duas vezes do dia, por isso 
não há acúmulo de lixo no local". 

"Eles pegam o lixo todo dia, 
direitinho. O gari é bom. Eles colhem 
sempre': 

"A gente leva o lixo, bota úí e o 
lixeiro vai úí e pega. Não tem nada de 
sujeira e mal cheiro': 

/Jqui tem coleta de lixo perto da 
porta de casa. Onde eu morava não 

tinha essas caçambas de lixo e as 
pessoas jogavam o lixo no rio que 
passava perto da minha casd: 

O transporte urbano, como a 

coleta de lixo, foi também 

considerado positivamente pela 

população: 

Transporte na comunidade 
em comparação com a 

área de origem 

Inferior 
11% 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - !SER 

De fato apenas 9 fa.milias (11 o/o) 
o consideram inferior em relação à 

comunidade anterior. Essas fa.milias 

assinalaram as diferentes razões pelas 

quais consideram pior o transpone (ver 

tabela31). 

Entretanto, para a maioria 

absoluta, o acesso ao transpone 

mantém-se equivalente (31 o/o eram 

moradores de Rio das Pedras) ou 

melhorou (60%), conforme a tabela 30. 

A melhoria indicada pela 

população nos serviços anteriormente 

analisados não se aplica para os serviços 

de telefOnia Esta roi considerada 

inferior por 59% dos moradores. 

Telefonia em relação 
à moradia anteriror 

Equivalente 
5% 

Fonte: Pesquisa de 

Avaliação - Junho/ 

99 - ISER 

63 
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Finalmente, em relação ao 
comércio e serviços disponíveis na 
comunidade e em seu entorno, 
observamos uma situação 
relativamente satisfatória, pois 
72,5% os avaliaram como 
semelhantes ou melhores que os 
da comunidade de origem. 

Comércio 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 
Junho/99 - ISER 

Ora, essa avaliação vai se 
desdobrar diferentemente quando a 
população é chamada a avaliar a 
distância destes serviços (ver tabela 
35). Com exceção do sistema 
bancário - inexistente na área e no 
entorno próximo (Rio das Pedras) -
todos os serviços foram 
considerados próximos: padaria 
(62,5%); feira livre (78,5%); 
cabeleireiro e manicure (72%); 
açougue e papelaria (58,5%). 
Obtiveram índices um pouco mais 
baixos, a sapataria (53,5%) e as 
lojas de roupas (52,5%). 

Isto significa que a 
população tem em sua 
proximidade o acesso à compra dos 
bens mais necessários para sua vida 
cotidiana. Mais polêmicas, porém, 
foram as avaliações relacionadas ao 
comércio interno ao 
reassentarnento. 

Estruturados como área 
residencial, Rio das Flores e Rio 
Novo assistem ao surgimento 
paulatino de pequenos comércios e 
serviços, através dos quais os 
moradores tentam manter sua 

sobrevivência ou complementá-la. 
Tem havido muita polêmica 
interna em relação a este tipo de 
comércio. 

De um lado, a população 
entende as necessidades de trabalho 
e as dificuldades de emprego de 
seus vizinhos. Reconhece ainda que 
algum tipo de "vendà' de gêneros 
de primeira necessidade é 
importante e estratégico, porém 
não há unanimidade. 

Assim, 49% da população 
indica que não deveria ser autorizada 
nenhuma "vendà' na comunidade. 
Obviamente que o tipo mais 
reprovado é o que se refere às 
bebidas alcoólicas. 

" Biroscas, não. A bebida 
provoca uma violência maior". 

" Bar, de jeito nenhum". 
"As biroscas não deviam 

expandir-se Fazem barulho e os 
pagodeiros tocam a noite toda". 

Observando-se as tabelas 33 
e 34, onde foram sistematizadas 
as vantagens e desvantagens do 
comércio interno à comunidade 
verificou-se precisamente isso: 
entre as vantagens estão a 
proximidade das casas (indicado 
por 41 entrevistados ou 51%); 
vender fiado (20 moradores ou 
25% do universo) ser um ponto 
de encontro da vizinhança (15 
pessoas ou 19% dos 
entervistados); não necessita 
condução e pode ser acessado até 
pelas crianças. 

Com relação às desvantagens 
foram indicadas: 

faci lita brigas e 
discussões - 72,5% 
aumenta o número de 
embriagados - 55% 
cobra preços altos - 36% 
faz barulho - 34% 
suja a comunidade - 21% 

De qualquer forma, fica claro, 
em relação ao acesso da população 
ao comércio, que há urna 
disponibilidade de equipamentos 
na área. Quanto ao comércio 
interno, ele suscita contradições 



tanto que, em Rio das Flores, onde 

foi discutida a possibilidade de 

instalação de quiosques para venda 
de produtos de alimentação e 
bebidas não se conseguiu consenso 
nem entre os moradores vizinhos 
das áreas de venda, nem entre os 

próprios comerciantes locais, que 

não aprovaram as áreas que lhes 
seriam atribuídas. 

Esta fulta de consenso, somada 

à impossibilidade de atendimento 
igualitário a todos os possíveis 
candidatos à instalação de comércio 
interno, levou os moradores a 

implantar seus negócios anexos a 
suas próprias casas. 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, 
LAZER E SEGURANÇA: 
AMPLIAÇÃO DO ACESSO 

E RESTRIÇÕES 

a) Educação 
No universo de famOias 

pesquisado, 63,75% tem filhos e 

agregados com laços de parentesco 
(irmãos, netos) em idade escolar (6 

a 17 anos), o que representa um 
total de 86 crianças e adolescentes. 

Índice de famílias com filhos e 
agregados em idade escolar 

• Nº de famílias 
com filhos e 
agregados em 
idade escolar 
(06 a 1 7 anos) 

100,0% 

• Nº de famílias 
sem filhos e 
agregados em 
idade escolar 

36,25 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 

Entre as 80 famílias 

consultadas, 43 (53,75%) 

buscaram vagas na rede de 
ensino local e somente 10 
(23,25%) não conseguiram 
inserir seus filhos na esfera 
formal, o que denota em uma 

primeira avaliação, uma possível 

ampliação no acesso à 
escolaridade para grande parte 

dos que buscaram vagas, após a 
mudança. 

As 37 (46,25%) famílias 
que não solicitaram vagas 
representam, provavelmente, a 
parcela dos que conseguiram 
manter seus filhos nos 

estabelecimentos de ensino 
anteriores à mudança. 

Solicitou 

Acesso Sim Não 

Sim 33 37 

Não 10 

Total % 

70 87,5 

10 12,5 

Total I 43 I 37 I 80 1100,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 

Ainda que em termos 
absolutos não seja expressivo o 
número dos que não tiveram acesso 
à escolaridade, é importante ressaltar 

que 17 famílias, com 20 filhos, 

encontram-se sem cobertura do 
ensino formal, o que representa 
quase \/,i do segmento em idade 
escolar (86 crianças e jovens). 

Situação escolar 
Nº de crianças e 

Inseridos na rede escolar 

Fora da rede escolar 

Sem informação 

Total 

Fonte: Pesquisa de Avaliação 

Junho/99 - ISER 

adolescentes 

64 

20 

02 

86 

% 

74,5 

23,0 

2,5 

100,0 

65 
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Os principais motivos 

destacados pelo grupo que 

encontra-se fora da rede de ensino 

referem-se aos conhecidos 

caminhos que interferem na 

trajetória da escolaridade, 

especialmente dos jovens, a partir 

dos 15 anos: "parou de estudar 
para trabalhar"; "não quer mais 
estudar". 

Segtmdo o modelo normativo, 

o futuro papel do homem provedor 

empurra--o para fora das salas de aula 

em busca do sustento de sua l.àmília 

e é nessa fàixa que 70% dos jovens 
abandonam os estudos, conforme, 

observado na análise do conjunto da 

população quanto à situação escolar 

comparativamente à fàixa etária. 

Assim, o 1° grau incompleto 

coloca-se como patamar limite 

sobretudo para os jovens, face à 

busca de emprego, que vai se dar 
em condições adversas em relação 

às chances de trabalho, 

freqüentemente restritas a 

ocupações subalternizadas e que 

não exigem qualificação, nas quais 

o valor da escolaridade pouco 

interfere. 

b) Saúde 

Na avaliação da saúde foram 

aferidos dois pontos considerados 

básicos: o primeiro relacionado à 
procura da população por serviços 
de saúde locais e em bairros 

circunvizinhos à área de Jacarepaguá, 
e o segtmdo, referente à melhoria da 

saúde da fanúlja, observada após a 

mudança para os reassenramentos. 

Na escala da procura, 65% da 

população busca atendimento 

médico no Hospital Miguel Couto, 

apesar da existência de serviços de 

Unidades de Saúde 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

O,Oo/o - I I ! ! l ' I I 

Nunca necessitou 

O Outros 

O Clínicas particulares 

~. Posto de Saúde de outras localidades (Praça Seca/Catete) 

O Posto de Saúde local 

• Posto de Saúde da Cidade de Deus 

O Posto de Saúde do Tanque 

• Hospital Cardoso Fontes 

Hospital Lourenço Jorge 

Hospital Miguel Couto 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

65,0% 



saúde com localização mais conve

niente para o deslocamento dos 

moradores. 
Como escolhas secundárias, 

destacam-se os hospitais Lourenço 
Jorge (49%) e Cardoso Fontes 
(29%), ambos caracterizados por 

atendimentos geral e de 
emergência. 

Estas prioridades indicam a 

preferência dos moradores pela rede 
médica assistencial, responsável 
pelo atendimento clínico 
tradicional, em detrimento da rede 
médico- sanitária (Postos e Centros 
de Saúde), voltada para medidas de 
alcance coletivo e com ênfase nos 

aspectos preventivos. 
Os baixos índices de 

utilização dos Postos de Saúde do 
Tanque (12,5%), da Cidade de 
Deus (11 o/o) e de Rio das Pedras 

(10%), fisicamente mais próximos 
dos reassentamentos, confirmam a 

observação anterior. 
É interessante notar que a 

demanda por hospitais de maior 

porte com recursos diversificados no 
plano da assistência médica 

reproduz um tipo determinado de 
escolha que basicamente privilegia a 

concepção da medicalização da 
atenção à saúde. 

O imaginário popular 
construído nessa direção não 
manifesta-se necessariamente de 

forma casual ou distorcida. As 
concepções que enfatizam 
excessivamente a assistência médica 

em relação ao processo saúde/doença 
são artificialmente impostas pelos 
interesses comerciais dos produtores 

de bens e serviços médicos. 
As demandas populares 

podem estar indicando um 

tipo de percepção possível da 
desigualdade na distribuição e 

. . 
no acesso aos serv1ços e equipa-
mentos médico-sanitários, daí 
a relevância do conhecimento 

deste imaginário popular na 
representação de suas carênci
as, demandas e direitos à 
saúde. 

Cabe ressaltar que no 
universo pesquisado, somente uma 

pessoa nunca necessitou recorrer 
aos serviços de atenção à saúde, o 
que indica, nesta área, a existência 

de demanda considerável por 
assistência médica em ambas 

comunidades. 
Quanto à melhoria do 

quadro de saúde das famílias, após 

a mudança, 55% dos moradores 
confirmam que as novas condições 
de habitabilidade permitir~ uma 
mudança significativa, principal
mente na saúde das crianças. A 
precariedade em que viviam, em 
contato com ambientes insalubres e 
sem recursos de infra-estrutura, 

favoreciam o aparecimento de 

patologias respiratórias e alérgicas, o 

que alterou-se qualitativamente no 
novo habitat. 

No quadro de melhorias, 
observa-se que 17,5% acusou não 

apresentar problemas de saúde 
anteriores à mudança enquanto que 
15% não identificou modificações 

nessa área. Este grupo pode estar 

sendo representado pelos morado-
. . 

res que, na ongem, consegwram 
edificar moradias mais consolidadas 
de alvenaria sob condições de risco 

epidemiológico mais favoráveis. 
Por fim, somente 8,5% 

aponta não ter havido alterações na 
saúde da família. 

Melhoria Rio Novo 

Sim 33 

Não 08 

Não tinha 
problemas de saúde 05 

Não houve alteração 03 

Não sabe 01 

Total 55 

Rio das Flores 

11 

04 

09 

04 

02 

30 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - !SER 

Total 
% Absoluto 

44 55,0 

12 15,0 

14 17,5 

07 8,5 

03 4,0 

80 100,0 
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c) Lazer 
As opções de lazer com 

maior número de indicações se 
dão no interior da própria 
localidade e adjacências, 
ressalvando-se que 65% 
mencionam a freqüência à praia 
(Barra) durante o verão. 

As diversões prediletas são 
praticadas na sua maioria no 
âmbito do próprio local de 
moradia -TV, visita a parentes, 
igreja, festas, futebol, aluguel de 
vídeos e jogo de cartas e dominó 
com amigos. Isso significa que . o 
acesso à cidade como um todo é 
bastante restrito, 
circunscrevendo as opções de 
entretenimento nos limites da 
precária infra-estrutura de lazer 
oferecida na localidade. 

Entre os veículos básicos de 
cultura de massa, a TV ganha o 
maior destaque, sendo vista 
diariamente por 96% das 
famílias. As longas horas 
passadas em frente à televisão 
substituem ou ocupam o vazio 
da falta de emprego e/ou da 
evasão escolar sobretudo entre os 
jovens, principalmente as 
menmas. 

A segunda opção mais 
indicada refere-se à "visita a 
parentes" (84%), o que significa 
para grande parte dos moradores 
a permanência de vínculos com 
as comunidades de origem. A 
parcela de 37,5% das famílias 
ainda mantém laços com os 
locais anteriores de moradia, 
indicando que, em função da 
freqüência assídua, acabam 
utilizando seu comércio para 
fazer compras. 

A freqüência à igreja 
representa a terceira alternativa 
(76%) de lazer. A implantação 
da Igreja Universal na 
proximidade dos 
reassentamentos ofereceu a 
oportunidade de vinculação à 
religião tanto para as famílias 
como um todo quanto para os 

adultos mais jovens. O 
envolvimento nas ações internas 
da Igreja - cultos, grupos de 
evangelização, atividades 
culturais, coral, são opções de 
atividades permanentes e 
acessíveis às famílias, 
responsáveis por grande parte 
das ações socializadoras do 
segmento juvenil pobre. 

A freqüência a bailes e 
festas (55%) tem nos jovens o 
maior apelo, que associam-se em 
torno da comemoração de 
aniversários. A participação das 
famílias ocorre com maior 
freqüência em resposta a convites 
da vizinhança, que podem 
envolver reuniões no âmbito das 
moradias como também 
encontros externos para a 
realização de churrascos. 

O futebol representa uma 
prática freqüente nas 
comunidades de Rio Novo/Rio 
das Flores, envolvendo a 
preferência do contingente 
jovem masculino (52,5%). 

As atividades desportivas, 
nas modalidades de futebol de 
campo e de salão e ginástica 
localizada, implementadas nos 
reassentamentos pelo Projeto 
"Esporte é bom e eu gosto ", 
financiado pelo Instituto C&A 
de Desenvolvimento Social, 
ampliaram as possibilidades de 
inserção das crianças e das 
mulheres, oferecendo ao público 
infanto-juvenil um mecanismo a 
mais de prática socializadora. 

O ai uguel de vídeos (21%) 
e os jogos de cartas e dominó 
(20%) são atividades 
proporcionalmente menos 
freqüentes mas importantes na 
preferência de diversão dos 
moradores. 

Os menores limites nas 
atividades de lazer vivenciadas 
pela população concentram-se na 
freqüência a cinema/teatro, 
barzinhos e viagens, apresentan
do considerável retração compa-



rativamente a outras formas de 
diversão dos moradores. Isto se 
deve tanto à falta de poder 

aquisitivo como pelo fato de 
representarem formas de lazer 
culturalmente distantes . 

Lazer Adultos Filhos Família • o/o 

Assistir televisão 14 01 62 77 96,0 

Visitar parentes 20 - 47 67 84,0 

Ir à Igreja 23 04 34 61 76,0 

Praia 08 10 34 52 65,0 

Baile e festas 16 09 19 44 55,0 

Futebol 11 24 07 42 52,5 

Aluguel de vídeos 03 04 10 17 21,0 

Baralho/Dominó 13 03 16 20,0 
com amigos 

-

Visitar amigos 04 - 02 06 7,5 

Passeios ao ar livre - - 05 05 6,0 

Cinema/teatro 03 - - 03 4,0 

Viagens 01 - 01 02 2,5 

Lanchonetes - - 02 02 2,5 

Museu - - 01 01 1,0 

Outros 02 01 - 0,3 4,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

d) Segurança 
A percepção das famílias 

quanto à segurança expressa 
que 79% dos moradores 
consultados sentem-se mais 
seguros na comunidade atual, 
11% sentem-se menos seguros 
e 2,5% não percebem altera
ções. 

Os principais valores 
destacados pelos moradores na 
avaliação da segurança expõem 
a dramaticidade tanto em 
relação à precariedade das 
condições de ocupação em que 
viviam como quanto à fragilida
de das condições de existência 
presentes nas vivências ante rio-

res , realidade enfrentada por 
segmentos significativos da 
população mais pobre nos 
centros urbanos . 

As principais ênfases 
recaem na valorização que 
atualmente conferem a 
ausência de violência relacio
nada ao tráfico de drogas, 
gerando maior "segurança e 
tranqüilidade"; a falta de 
risco de enchente e a quali
dade do padrão das moradias: 

• "aqui é melhor em tudo, 
não tem violência. Além disso, a 
casa é de tijolo. " 

• "aqui é bom para educar 
os filhos, é mais calmo" 
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Os 11% de famílias que 
percebem menor segurança na 
comunidade atual parecem 
polarizar sentimentos de "medo 
e ameaça", evidenciados através 
dos que se sentem ameaçados 
pela presença de moradores 
envolvidos com o uso de 
drogas. Estes são qualificados 
como vindos "de fora" e 

I 

I 

Percepção Percepção ' 

Mais segu ros 

Menos seguros 

Igualmente seguros 

Não opinou 

Total 

em relação à natureza do 
assunto, para muitos, ainda 
envolvido pelo sigi lo, como 
expressou um morador: "mesmo 
que soubesse não falaria, eu 
não me meto na vida dos 
outros". 

A seguir são destacados 
alguns depoimentos sobre os 
moradores que se consideram 

Total Absoluto % % 

63 79,0 

9 11 ,o 

6 7,5 

2 2,5 

80 I 100,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

querendo implantar na comu
nidade o que viveram na 
origem, opinião defendida pelo 
grupo que esttgmatlza o 
segmento oriundo de Cidade 
de Deus, visto com "um tipo de 
vida diferente porque bebem e 
usam drogas". O segundo 
grupo é constituído por aqueles 
que têm medo de permanecer 
no reassentamento temendo 
perseguição e expulsão pelo 
grupo que representa a "polícia 

. . " mmetra . 
Na percepção dos mora

dores quanto à segurança em 
relação à localização das famíli
as na comunidade atual fica 
evidenciado que apesar de 44% 
terem aferido igualdade de 
segurança, 30% indicam 
diferenças dependendo da 
inserção no espaço físico dos 
reassentamentos. Soma-se a 
essa avaliação, os 16% que 
conferem segurança a poucas 
famílias. (ver tabela 43) 

Os 10% que não respon
deram parecem significativos 

com menor segurança e as 
razões apresentadas: 

• "aqueles que vieram de 
Cidade de Deus" 

• 'os moradores das quadras 
I e II" 

• 'os mais inseguros são os 
que moram na quadra/" 

• "quem veio de fora tem 
menos segurança porque 
querem expandir aquilo 
que viveram em Cidade 
de Deus" 

• 'o presidente da 
Associação de Moradores 
apela por uma favela 
digna mas quem tem 
envolvimento com 
drogas se sente menos 
seguro" 
• 'as pessoas de Cidade de 
Deus querem voltar 
para lá porque se sentem 
menos seguras" 

• "aqueles que são menos 
seguros são aqueles que 
já eram envolvidos com 
pessoas da pesada no 
antigo local de moradia" 



USO E GRAU DE SATISFA
ÇÃO COM OS EQUIPAMEN
TOS E PROGRAMAS SOCI
AIS IMPLANTADOS 

No que se refere ao 
conhecimento dos programas e 
equipamentos sociais implantados 
nas áreas trabalhadas, verifica-se 
que a creche comunitária mantida 
pelo Instituto C&A é o 
equipamento majoritariamente 
(97,5%) conhecido pelos 
entrevistados com participação 
prevalente, na amostra 
selecionada, das crianças de Rio 
Novo. Apesar de absorver 
somente 24 crianças na faixa de 2 
a 5 anos, a creche de fato 
representou a oferta de um 
serviço fundamental para as 
mulheres da comunidade que 
trabalham e não têm como pagar 
mães crecheiras existentes na área. 

Com a implantação da 
creche da Prefeitura, prevista 
para dezembro, que será 
administrada pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social, a cobertura do 
atendimento será ampliada para 
75 crianças na faixa de O a 3 
anos e 11 meses. 

Criada pela comunidade no 
período de vida nos abrigos 
provisórios, a creche representa 
um esforço coletivo dos 
moradores, em especial das 
mulheres. Construída 
originalmente em madeira, sua 
equipagem resultou dos recursos 
arrecadados com festas, bazares e 
doações. Funcionou também 
como um espaço facilitador para 
participação das mães nas 
reuniões e assembléias locais. 

Neste sentido, a 
constituição da creche 
representou um equipamento de 
importância na organização da 
comunidade, funcionando como 
referência no cuidado com os 
filhos, além de oferecer a oportu-

nidade de fortalecimento de 
laços de amizade, reduzindo 
conflitos e diferenças geradas 
pelas condições de remoção 
vivenciadas pela população. Por 
todas essas razões a creche 
recebeu ainda, entre os 
equipamentos e programas 
sociais implantados, o maior 
valor em grau de satisfação por 
parte da população (média das 
notas aferidas pelos dois 
reassentamentos = 9,3) 

O Balcão de Di'reitos, 
também nascido na fase de 
funcionamento dos abrigos, é o 
segundo mais conhecido e aceito 
pelos moradores (92,5%). 

Estrutura dedicada especi
almente à orientação, concilia
ção e encaminhamento das 
situações de conflito que 
comumente ocorrem nessas 
áreas, os colaboradores do 
Balcão têm funcionado como 
mediadores destes conflitos, 
fortalecendo noções de justiça, 
direitos e deveres no interior da 
comunidade. 

Quanto ao índice de 
freqüência, verifica-se que os 
moradores de Rio das Flores 
(63,3%) procuram mais os 
serviços do Balcão do que os de 
Rio Novo (54%), o que não 
quer dizer necessariamente, que 
em Rio das Flores ocorram mais 
conflitos. Provavelmente, a 
experiência aprofundada de 
implementação de processos 
organizativos, a criação e 
cumprimento a regras coletivas 
e o trabalho de mutirão para a 
construção das casas, podem ter 
influído na ampliação do grau 
de consciência e 
consequentemente na necessida
de dos serviços prestados pelo 
Balcão. 

O mutirão de construção 
(93%) e o de limpeza (90%) 
ocupam o terceuo e o quarto 
lugares no conhecimento dos 
moradores, com níveis diferenci-
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ados de participação das famílias. 
A predominância recai sobre Rio 
das Flores, onde foi desenvolvida 
de forma mais aprofundada a 
experiência de trabalho coletivo 
ligada à construção de casas. 

Na avaliação dos morado
res, o grau de satisfação com as 
experiências relacionadas ao 
mutirão de construção e limpeza 
ocupa o 9° lugar (média 8,4) e 
o 10° lugar (média 8) no quadro 
geral de aceitação dos programas 
implantados. Em termos qualita
tivos, o sistema de mutirão, 
enquanto processo de 
estruturação de um novo habitat 
e de construção de uma nova 
condição de cidadania por meio 
da organização comunitária, 
representou uma experiência 
importante em Rio das Flores. A 
questão habitacional foi 
associada a um trabalho social de 
organização e de ação dos 
moradores na apropriação e 
construção do espaço 
habitacional e social. 

A vivência do mutirão, no 
entanto, não ocorreu sem tensões 
e conflitos. A experiência não 
fazia parte das práticas de vida 
anteriores dos moradores e 
implicava em dedicação contínua 
e regular que prolongou-se por 
meses. 

De fato, no processo de 
avaliação e julgamento da 
participação coletiva pelos 
grupos de moradores houve 
acusações e pedidos de punição 
freqüentes para os considerados 
faltosos. 

Ainda que nem sempre 
com a mesma intensidade, o 
mutirão, na opinião dos 
moradores, colaborou no 
processo construtivo, no 
conhecimento mais estreito dos 
vizinhos e possibilitou a 
experiência de ajudar e ser 
ajudado. 

O programa do Telecurso 
1° grau ocupa o 5° lugar na 

escala de conhecimento dos 
moradores (80%). 

Com o objetivo principal 
de preencher a falta de ensino 
básico voltado para jovens e 
adultos de comunidades pobres 
que interromperam seus estudos 
e não conseguiram acesso aos 
cursos supletivos, o Telecurso, 
juntamente com a creche 
comunitária, é o primeiro 
apontado em grau de satisfação. 

Em relação aos demais 
programas, constata-se que o 
coral (44%) e o curso de 
liderança comunitária (42,5%) 
apresentam menores índices de 
co nhecimento por parte dos 
entrevistados. (ver tabela 44) 

Projeto implantado em 
fev./99, com 50 crianças 
inscritas, o coral sofreu altera
ções com a mudança de dia e 
horário de suas atividades. Tais 
mudanças provocaram algumas 
evasões devido à coincidência 
com o horário escolar dos 
alunos, decrescendo a média 
atual de freqüência em torno 
de 15 participantes. 

O projeto ainda não 
integrou-se no processo 
educativo interno da comuni
dade, o que lhe confere pouca 
visibilidade. 

O curso destinado às 
lideranças da comunidade 
promovido pelo Instituto C&A 
envolveu a participação de 
líderes dos dois assentamentos. 

Recurso significativo 
destinado às comunidades de 
Rio Novo e Rio das Flores, 
através das lideranças eleitas 
pelos moradores, o curso 
funcionou, principalmente, 
sentido de ampliar a qualifica
ção de seus representantes a 
partir das práticas vivenciadas 
no processo de reconstrução de 
referências de vida e do espaço 
físico de moradia. 

A vivência comunitária 
não fazia parte das práticas de 



vida anteriores dos morado
res, originários de áreas 
desprovidas de experiências 
organizativas. O curso reali
zado, associado à limitação 

Programas 

Creche comunitária 

Agentes Comunitários 
de Saúde 

Programa Futebol 

Ginástica 

Coral 

Curso Liderança 

Telecurso 1º grau 

Oportunidades do 
Futuro (Informática) 

Jardinagem 

Mutirão de limpeza 

Mutirão de construção 

Assembléias 

Quadra de esporte 

Balcão de Direitos 

9,6 

8,5 

9,3 

8,8 

9,4 

7,5 

9,4 

8,4 

8,7 

8,1 

8,8 

7,9 

8,1 

9,3 

em praticas e valores ineren
tes ao trabalho coletivo, não 
produziu os efeitos 
multiplicadores desejáveis na 
atuação das lideranças. 

Comunidades 

9,0 9,3 

9,7 9,1 

8,4 8,8 

8,8 8,8 

8,5 8,9 

6,9 7,2 

9,3 9,3 

8,7 8,5 

8,6 8,6 

7,9 8,0 

8,1 8,4 

8,3 8,0 

6,6 7,3 

9,1 9,2 

Médias das notas atribuídas - O a 1 O - pelos moradores a cada programa. 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - 1999 - ISER 

IMAGEM DAS INSTITUIÇÕES 
PARTICIPANTES: 
A HEGEMONIA DA MORADIA 

Observa-se que a imagem 
construída pela população em 
relação às instituições participan
tes da história dos 
reassentamentos Rio Novo I Rio 
das Flores reflete um quadro de 
sentimentos bastante diversifica
do e contraditório quanto à 
atuação do Poder público 
(SMH) e das organizações 

privadas (VIVA RIO e 
I nsti tutoC&A). 

Se por um lado, a maioria 
dos entrevistados (81 ,5%) tem 
conhecimentos a respeito das 
entidades que trabalham na área, 
de outro, não conseguem 
distinguir os papéis de cada 
instituição nas ações 
implementadas. 
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Conhecem Total Absoluto % 

Sim 65 81 ,5 

Não 15 18,5 

Total I 80 I 100,0 

Instituições 

Fonte: Pesquisa de Avaliação- Junho/99 - ISER 

Nota-se que no processo de 
interação social das organizações 
participantes, a visibilidade de 
suas funções no trabalho fi<;ou, 
de modo geral, dissipada. 

O conhecimento do VIVA 
RIO por 71%, da SMH por 
55% e do Instituto C&A por 
49% dos moradores entrevista
dos, não é necessariamente 
acompanhado pelo entendimen
to acerca do que as instituições 
efetivamente promoveram nas 
duas comun idades. 

Total Absoluto I % 
-

47 I 55,0 
-

39 I 49,0 
-

57 71 ,O 

03 4,0 

03 4,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

A ausênci~ da noção de 
papéis aparece claramente na 
avaliação dos pontos positivos e 
negativos em relação à ação das 
instituições, evidenciando a 
mistura de sign ificados nas 
apreciações apresentadas pelos 
moradores. 

Os depoimentos "não 
tenho o que dizer porque não 
sei o que fizeram"; 'a Prefeitura 
construiu a creche comunitária 

e a quadra de esportes"; 'o VIVA 
RIO construiu a creche"; 'a 
C&A não participou da 
construção das casas na quadra 
II" demonstram a apropriação 
confusa da comunidade quanto 
à atuação das entidades nos 
assentamentos (a creche e a 
quadra de esportes foram 
construídas com recursos do 
Instituto C&A). 

Constata-se que o 
conhecimento apresentado 
pela população em relação às 
instituições revela que a 
construção das casas foi 
dominante neste processo de 
reconhecimento. Como será 
reafirmado posteriormente , 
os sentimentos de perda, de 
insegurança e de hostilidade 
provocados pela destruição 
das casas nas enchentes e a 
remoção posterior dos mora
dores, impulsionaram a 
população basicamente para a 
so lu ção mais imediata de 
seus problemas .. 

Neste sentido, verifica
se que as instituições mais 
conhecidas em Rio Novo -
VIVA RIO, 64% e SMH, 
62% - são as que diretamente 
atuaram na construção das 
moradias e na orientação e 
supervisão para feitura dos 
quartos e distribuição de 
material para os telhados. 

O Instituto C&A, que 
participou da ampliação dos 
equipamentos soc iais com a 
manutenção da creche comu
nitária e a construção da 
quadra de esportes, implan
tadas em Rio Novo, aparece 
com um nível menor de 
con hecimento (32%), o que 
altera-se sign ifi cativamente 
em Rio das Flores, onde é 
co nh ecida por 76% dos 
moradores. Isto expressa a 
evidê ncia de que a construção 
da casa é hegemônica no 
elenco de prioridades e 
interesses da população, já 



que em Rio das Flores, as 
moradias foram construídas 
com ajuda fi nanceira do 
Instituto C&A. 

Em Rio das Flores, o 
VIVA RIO é referido por 
83% dos entrevistados, o que 
ratifica mais uma vez a 
valorização e o significado da 
casa. A contribuição do VIVA 
RIO no trabalho de organiza
ção da população em torno 
do processo de construção 
das moradias, tendo como 
base fundamental o mutirão , 
intensificou, também, os 
esforços coletivos em torno 
da limpeza, do plantio e da 
distribuição de materiais 
para as obras, o que marcou 
indiscutivelmente a esperan
ça de morar melhor. 

O nível de conhecimen
to da SMH em Rio das 
Flores revela que mais da 
metade dos entrevistados 
(53%) a conhecem. O de
créscimo verificado em 
relação a Rio Novo pode ser 
explicado pela participação 
predominante da SMH nas 
obras de infra-estrutura, 
intervenção que não envolveu 
diretamente a população 
como a etapa de edificação 
das casas no caso de Rio das 
Flores. 

~uanto aos aspectos 
positivos e negativos relacio
nados com as instituições que 
atuaram nos reassentamentos 
verifica-se um cenário hetero
gêneo de aprovações e desa
provações, conforme a confi
guração apresentada a segutr: 

ASPECTOS POSITIVOS - SMH 

• Doação dos terrenos e das casas 
• Melhoria das condições de 
infra-estrutura 
• Retirou as pessoas das áreas 
de risco 

Comunidades que conhece 

lntituições Rio Novo % 
1 

SMH I 31 62,0 

VIVA RIO 32 64,0 

C&A 16 32,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 

• Financiou técnicos para o 
acompanhamento do trabalho 

ASPECTOS NEGATIVOS- SMH 

• Demora na entrega da titulação 
da casa. Prometeu a entrega dos 
documentos das casas e até hoje 
não cumpriu a promessa. A 
titulação dá segurança 
• Proibições: construção de um 
2° pavimento, de varanda e 
instalação de comércio 
• Insatisfação em relação à 
estrutura da casa 
• Deveria ter construído uma 
praça para as cnanças 

ASPECTOS POSITIVOS - C&A 

• Ajudou na construção das casas 
em Rio das Flores 
• Construção da creche e da 
quadra de esportes 
• Financiamento de técnicos e 
projet.os soc1a1s 
• Melhoria das condições de vida 

ASPECTOS NEGATIVOS- C&A 

• Ajudou mais os moradores de 
Rio das Flores 
• Não beneficiou os moradores 
de Rio Novo 

ASPECTOS POSITIVOS-VIVA RIO 

• Orientação e apoio na 
construção das casas 

Rio das Flores 

31 

32 

16 

% 

53,0 I 
83,0 

76,0 
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• Atuação positiva e constante da 
equipe técnica com receptividade 
para ouvir e atender as necessi
dades da comunidade 
• Oferta de programas, projetas 
e cursos para a comunidade 
• Organização do cadastro dos 
moradores 
• Mediação na relação comuni
dade x Prefeitura 

ASPECTOS NEG\TJVOS-VIVA RIO 

• Insatisfação em relação à 
equipe 
• Falta de assistência aos 
moradores 
• Proibição em relação às 
reformas na casa 
• Deveria fornecer material para 
quem não tem condições de 
terminar a casa 
• Não fez muito pela 
comunidade porque não vinha 
acompanhar a obra 

Cabem algumas aprecia
ções em relação ao cenário de 
escolhas favoráveis e desfavorá
veis atribuídas às instituições 
que atuam nos reassentamentos. 

As profundas modificações 
que vêm marcando, nos últimos 
anos, as sociedades em geral e, 
em especial, os países em 
desenvolvimento, têm suscitado 
novas formas de intervenção 
social. Essas mudanças estão 
relacionadas a transformações 
nas concepções de solidariedade 
social, na necessidade de 
integração de forças sociais e na 
própria definição do papel do 
Estado. 

Uma das dimensões 
necessária à nova forma de 
intervenção social refere-se às 
parcerias ou a associações para 
a ação de entidades de natureza 
pública e privada que se 
estabelecem em função de 
objetivos, metas e projetas 
sociais concretos. 

Nessas parcerias, o Estado 
não pode ser dispensado nem 
substituído das responsabilidades 
públicas com relação aos serviços 
e benefícios sociais. Ele representa 
a sociedade, a autoridade e as 
regulações mais amplas que 
unificam e dão sentido à atuação 
das diversas entidades em ação no 
contexto social. 

Neste sentido, as escolhas 
dos pontos positivos por parte da 
população quanto à atuação da 
SMH vêm corroborar a idéia de 
que a ação pública não pode ser 
dispensada de um tipo de 
investimento de custo tão 
elevado. A própria garantia de 
continuidade dos projetos 
implica na participação do poder 
e dos recursos estatais. 

Por outro lado, os 
moradores demonstram nas suas 
apreciações positivas a 
sensibilidade em perceber que o 
investimento público não 
restringiu-se à "doação do terreno 
e das casas e à melhoria das 
condições de infra-estrutura", 
uma vez que possibilitou a 
inserção de técnicos para o 
acompanhamento do trabalho. 

As "queixas" subjacentes aos 
pontos neganvos expressam a 
insegurança dos moradores 
quanto à regularização definitiva 
da casa. A não legalização das 
moradias de Rio Novo tem 
desenvolvido no imaginário da 
população a ameaça de que sem 
os documentos comprobatórios 
de propriedade, permanece 
potencialmente a perspectiva de 
sua exclusão do reassentamento. 
Estes conteúdos são significativos 
quando se remetem à noção de 
pertencimento, fragilizando o 
processo de integração ao novo 
espaço de moradia. 

As organizações privadas 
que operam na linha de frente da 
execução do trabalho e que, 
portanto, mantêm um nível 
significativo de proximidade com 



a população foram avaliadas 
com elogios e críticas em 
proporções por vezes ambíguas 
e contraditórias. 

Ao mesmo tempo que são 
valorizadas pela atuação positiva 
que tiveram "na orientação e 
apoio na construção tÚi.s casas" 
(VIVA RIO) e na "ajuda na 
construção tÚi.s casas de Rio tÚi.s 

Flores" (C&A), são 
desconsideradas pela "falta de 
assistência aos moradores" (VIVA 
RI O), "proibição em relação às 
reformas da casa" (VIVA RI O) e 
pelas insatisfações referidas à 
C&A: "não beneficiou os 
moradores de Rio Novo". 

ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA: 
A VALORIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES E 
DOS PEQUENOS GRUPOS 

A formação de processos 
organizativos após a experiência 
de remoção é freqüentemente 
carregada de dificuldades. A 
insegurança relacionada ao novo 
espaço a ser construído aliada às 
perdas de referenciais de vida e 
de moradia são propícios ao 
surgimento de variadas formas 
de medos e desconfianças 
(desconhecimento dos códigos 
locais e dos novos vizinhos). 

As diversas tentativas de 
estruturação organizativa 
experimentadas nos dois assen
tamentos confirmam as dificul
dades de enfrentamento do 
processo de reconstrução social 
do novo ambiente de moradia. 

Através desta avaliação, 
entretanto, fica evidenciado que 
na experiência de Rio das 
Flores, onde o trabalho obteve 
um maior aprofundamento, 
foram alcançados avanços 
qualitativos não só do exerdcio 
participativo como de uma nova 
condição de cidadania. 

Na avaliação do processo 

de conhecimento das lideranças 
locais, verifica-se que 75% dos 
moradores conhece seus líderes, 
sendo que 63,7% dos consulta
dos votaram na eleição de seus 
representantes por quadra. (ver 
tabela 49). Estes índices desa
gregados por área, indicam que 
Rio das Flores apresenta um 
nível mais amplo de conheci
mento das lideranças (83,5%) 
assim como de participação no 
processo de eleição (70%), o 
que alterna-se no caso de Rio 
Novo com 70% de conheci
mento e 62% de participação 
na votação dos líderes comuni
tários. 

RIO NOVO 

Conhece 

Votou Sim Não 

Sim 27 04 

Não 07 10 

Não lembra 01 

Sem Informação 01 

Total 35 15 

% 70,0 30,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação- Junho/99 - ISER 

RIO DAS FLORES 

Conhece 

Votou Sim Não 

Sim 19 02 

Não 06 02 

Não lembra 01 

Total 25 os 

% 83,5 16,5 

Fonte: Pesquisa de Avaliação- Junho/99 - ISER 

Total 
Absoluto % 

31 62,0 

17 34,0 

01 2,0 

01 2,0 

50 

100,0 

Total 
Absoluto % 

21 70,0 

08 26,5 

01 3,5 

30 

100,0 
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Os processos de 
reconstrução do novo espaço de 
moradia através de dinâmicas 
diferenciadas foi determinante 
em termos de inserção dos 
moradores no trabalho de 
organização comunitária 
posterior. A participação dos 
moradores de Rio das Flores na 
construção das casas 
proporcionou uma série de 
aprendizagens sociais (formação 
de grupos, participação em 
reuniões, assembléias , trabalhos 
coletivos) que influíram 
diretamente nos processos · 
organizativos e de ação destes 
moradores na apropriação e 
construção do espaço 
habitacional e social. 

Se por um lado, a 
possibilidade de exercício da 
liderança e de comando 
qualificou e confirmou 
determinados líderes, por 
outro, mostrou a ineficácia de 
outros. 

Em Rio Novo, apesar dos 
moradores terem participado 
de grupos de mutirão, estes 
ficaram circunscritos à limpeza 
e a trabalhos comunitários 
(mobilização em torno de 

eventos, festas e preparo de 
equipamentos de uso coletivo). 
Após a ocupação das casas, os 
grupos se dispersaram, 
individualizando suas atuações 
em torno das problemáticas 
que afetavam diretamente o 
término das moradias (a 
construção dos quartos e a 
colocação de telhados). 

Na visão dos moradores 
predominam (85%) os que 
conferem importância à 
questão da representatividade 
em contraposição a 7 ,5% dos 
que subestimam a necessidade 
de representação local, seja por 
razões de insatisfação com as 
lideranças atuais ou por 
pautarem-se na crença de que 
"os moradores devem resolver 
seus problemas 
individualmente". 

A reunião por quadra é 
preferencialmente a escolhida 
por 58,5% dos entrevistados e 
em segundo lugar as 
assembléias com 25,5%, o que 
configura as duas formas 
melhor aceitas pela população 
para aglutinação dos moradores 
e discussão dos problemas 
locais. 

Formas de reunir 
a comunidade 

Considera importante a 
existência de representantes 

Total 

Por quadra 

Por grupos 

Em assembléias 

Não há necessidades 
de reunir 

Não opinou 

Total 

% 

Sim 

43 

08 

17 

01 

03 

72 

90,0 

Não 

04 

02 

02 

08 

10,0 

Fonte: Pesquisa de Avaliação- Junho/99 -!SER 

Absoluto % 

47 58,5 

08 10,0 

19 23,5 

03 4,0 

03 4,0 

80 

100,0 



Os depoimentos dos morado
res quanto à importância da represen
tação em Rio Novo e Rio das Flores 
evidenciam três segmentos de 
interpretação e pontos de vista. Os 
que destacam a questão da "ordem e 
respeito" como valores prioritários na 
atenuação de brigas e conflitos; 
aqueles, majoritários, que privilegiam 
a defesa dos interesses coletivos e por 
último, os que enfàtizam a solução de 
problemas internos e externos 
(articulação com entidades, manu
tenção dos equipamentos, tirar 
dúvidas, opinar sobre projetas). 

Depoimentos dos moradores 
quanto à importância da 
representação 

Segmento dos que defendem a 
ordem I respeito: 

• "se não tiver representante, 
vira bagunça" 
• "tem que ter alguém olhando 
por nós, senão vira bagunça" 
• "para impedir briga entre os 
vizinhos" 
• "sempre se obedece os represen
tantes, eles diminuem as brigas" 
• "porque botam ordem e moral" 
• "parece que as pessoas respeitam 

•)) 

mats 

CONCLUINDO: 
SIGN IFICADOS ATUAIS E 
PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Um dos aspectos mais 
contundentes para concluir a 
avaliação de um programa é a 
análise do alcance e da forma 
com que os objetivos foram 
atingidos. Este alcance relaciona
se tanto à apropriação do 
programa como de seus produtos 
e à elaboração que a população 
faz dos mesmos para 
estruturação de sua vida. Passa
dos três anos da remoção e da 

Segmento dos que defendem os 
interesses coletivos: 

• "para defender os interesses 
da comunidade" 
• ''para que lute pela comuni
dade, discuta as regras e defen
da os interesses coletivos da 
quadra" 
• ''para que cuidem do bem
estar da comunidade" 
• 'a gente qualifica a pessoa 
para representar a gente" 

Segmento dos que defendem a 
solução dos problemas: 

" l • a gente sempre procura e es 
para resolver alguma coisa, 
tirar dúvidas" 
• 'alguém para tomar provi
dências" 
• ''participar e opinar sobre 
projetos para a comunidade" 
• "quando tem algum problema 
para resolver o líder pode dar 
alguma opinião" 
• "às vezes o líder consegue 
melhorar alguma coisa para a 
quadra" 
• "vê o que está faltando, o que 
está quebrado para consertar" 
• "quando tem um problema nós 
falamos com os representantes" 

criação dos reassentamentos, a 
apreciaç:ão positiva e mesmo 
negativa do reassentamento pela 
população, sua intenção de nele 
permanecer e as representações 
manifestadas através do discurso 
são formas de trazer as sínteses 
conclusivas feitas pela própria 
população. 

De qualquer forma, é 
importante considerar em primeiro 
lugar que a permanência de uma 
população em uma área depende de 
vários fatores, onde a moradia é 
apenas um deles. Apesar de não 
exclusiva, é fator fundamental de 
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uma primeira e básica ancoragem 
social. Outras ancoragens serão 
construídas ao longo do tempo. 
Elas se relacionam a dimensões 
internas e externas ao 
reassentamento, além de outras, 
igualmente importantes, relacio
nadas à dinâmica familiar e ao 
emprego. 

Evidentemente não há como 
intervir sobre determinadas 
esferas de vida das famílias, 
principalmente aquelas de âmbito 
muito privado como são as aj udas 
intra e inter familiares, as motiva
ções e dependências afetivas, ·os 
gostos, háb itos e comportamentos 
no âmbito do consumo pessoal. 
Haverá, portanto, sempre uma 
esfera das motivações pessoais e 
fami liares intocável e 
intransferível, pelas quais os 
grupos continuarão circulando de 
um lugar a outro no interior do 
espaço urbano. 

Desta forma, a avaliação 
final do significado da casa e do 
reassentamento reúne uma gama 
enorme de razões por trás de uma 
qualificação de ótimo I bom ou 
ruim I péssimo. A própria 
comparação que os moradores 
fazem da comunidade atual frente 
à anterior é determinada tanto 
pelas condições oferecidas no 
novo habitat como pela capacida
de que o grupo familiar teve de 

Percepção do reassentamento em relação à comunidade anterior 

Percepção Total Absoluto o/o 
I 

Muito melhor 41 51,0 

Melhor 34 42,5 

Igual 02 2,5 

Pior 03 4,0 

I• mi) mmm I 
Fonte: Pesquisa de Avaliação- Junhol99 - ISER 

adaptar seu modo de vida e a 
dinâmica de seus membros à 
trama das relações sociais do 
novo contexto. Essas razões fazem 
com que as apreciações não sejam 
unânimes, ainda que possam ser 
detectadas tendências no conjunto 
das opiniões avaliativas. 

Assim, como foi indicado 
anteriormente, algumas razões 
emergem com mais força. Elas 
estão relacionadas às carências 
anteriores e, no caso dos dois 
reassentamentos, a seus traumas 
originários, vale dizer as enchen
tes e a violência urbana a que 
estavam sujeitos nas áreas 
anteriores. O atual 
reassentamento foi considerado 
melhor por 42,5% dos moradores 
e muito melhor por 51% deles. 

"Porque aqui meus filhos 
não são cobiçados nem pelos 
traficantes nem pelo tráfico de 
drogas" . 

"Aqui não tem nem compa
ração. Aqui é um paraíso. Lá 

cheira a miséria pura. A gente 
morava lá porque precisava 
muito. Quando vim para cá senti 
a pessoa mais feliz do mundo". 

"Por tudo. Lá era maior 
sufoco; não tinha luz, não tinha 
água e tinha bichos (ratos). 
Quando o valão enchia inundava 
todo o barraco com esgoto". 

"Aqui você tem espaço, as 
crianças têm mais liberdade. As 
crianças ficaram mais educadas e 
obedientes. Aqui é muito bom. É 
muito fresquinho". 

"Aqui a gente não tem 
problemas de água e esgoto. Não 
tem que tirar nada quando 
chove". "Porque aqui é muito 
mais limpo e asseado .Não troco 
aqui por lá de jeito nenhum". 

"Porq ue morava em um 
barraquinho de tábua e aqui é 
muito melhor". 

"A Cidade de Deus vivia em 
guerra" . 



Assim, 93,5% dos moradores, comparando com suas 
comunidades de origem, consideraram Rio Novo e Rio das Flores 
como melhor e muito melhor pelas seguintes razões: 

21% 

• 
11 

Ausência de tráfico, segurança e tranquilidade 

Sem risco de enchentes 

D 
D 
D 

Melhoria nas condições de moradia, 
qualidade da casa própria 

Melhores serviços : educação, transporte, lazer 

Bons vizinhos 

Fonte: Pesquisa de Avaliação- Junho/99 - ISER 

Este quadro de razões é 
extremamente interessante e 
revelador no universo de 
significações dos moradores. De 
fato, a questão da (in) segurança 
é fundamental e livrar-se do 
contexto de violência e tiroteios 
e do fantasma de ter, para seus 
filhos, uma perspectiva de 
marginalidade, aparece como a 
razão primeira que justifica a 
positividade do novo 
reassen tamen to. 

A segunda razão está ligada 
também à insegurança de viver 
em locais sujeitos a enchentes e 
inundações. Aqui , à ameaça de 
morte se soma a possibilidade de 
ver desaparecer numa só noite de 
chuvas tudo o que conseguiram 
acumular durante toda uma vida. 

Apenas em terceiro lugar 
estão as razões ligadas à melhoria 

nas condições de moradia e a 
perspectiva da casa própria. O 
acesso aos serviços, incluindo a 
possibilidade de educar os filhos, 
ter melhores condições de 
transporte e lazer vêm em quarto 
lugar, indicando que, de alguma 
forma, essa população não conta 
com estes recursos como 
fundamentais. É como pensar os 
serviÇos como desejáveis e as 
condições de segurança como 
imprescindíveis à suas vidas. 

Finalmente, a baixa 
indicação do relacionamento 
vicinal indica como essa 
dimensão é lenta em seu 
processo de reconstrução. Sua 
baixa indicação como ponto 
positivo vai se complementar 
com outro dado: a maior 
indicação das razões negativas da 
vida nos reassentamentos. 
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Comunidade 
Total 

Defeitos Rio Novo I Rio das Flores I Absoluto I % 

Lixo 06 

Vazamento de esgotos 08 

Falta de serviço de saúde I 31 

Falta de creche/ I 15 
vagas nas escolas 

Fofoca de vizinhos 31 

Demora e falta 05 
de transportes 

Outros* 01 

Não vê defeitos 06 

* Falta de posto policial (1) 

Assim, considerando os 
defeitos do novo contexto a 
fofoca de vizinhos aparece 
indicada por 62,5% das famíli
as entrevistadas. Ela rivaliza 
com a idealização que os mora
dores têm de um serviço de 
saúde próprio e exClusivo dentro 
do reassentamento . De fato, 
como ficou indicado anterior
mente, as famílias contam com 
uma rede de serviços de saúde 
regular aos quais elas recorrem. 
Entretanto, como a comunidade 
conseguiu obter ou construir 
internamente vários serviços e 
programas a nível interno 
(Balcão de Direitos, Programa 
de Esporte, Telecurso, Clube de 
Informática, Quadra de Espor
tes, Creche, Coral, etc.), come
'çou-se a idealizar que um posto 
de saúde no próprio conj unto 
seria um equipamento desejável. 

Os demais defeitos 
relacionam-se ao lixo (26%) 
vazamentos de esgotos -
incluindo o saneamento de 
áreas externas que cortam o 
reassentarnento (27,5%) e a 
falta de creche e vagas nas 
escolas são indicadas por 30% 
dos entrevistados. Com 

15 21 26,0 

14 22 27,5 

19 50 62,5 

09 24 30,0 

19 50 62,5 

06 11 13,5 

01 I 1,5 

04 10 12,5 

relação à creche, a próxima 
inauguração da creche pública 
poderá ser sa nada como 
problema. Entretanto, a 
questão da esco la fundam en
tal, principalmente de nível 
médio, parece que permanece
rá. 

Com relação ao lixo , é 
Interessante notar que a 
avaliação comparativa quanto 
à acumulação e coleta de lixo 
no atual reassentamento em 
relação à comunidade anterior 
foi extremamente positiva. No 
entanto, o lixo (bem corno o 
esgoto) reaparecem aqui como 
defeitos para 26% e 27,5% 
das famí lias entrevistadas, 
com ênfase na percepção dos 
moradores de Rio das Flores. 
De nosso ponto de vista, essa 
queixa é indicativa do cresci
mento da co nsciência e da 
sens ibilidade para as condi
ções ambientais do conjunto, 
que mesmo com melhoria nos 
serviços de coleta de detritos, 
permanece insatisfatório para 
'A dos moradores. 

Quanto às qualidades 
dos dois reassen tarnen tos 
tivemos o quadro a seguir: 



I Comunidade 

Qualidade 
Total 

Ri9 Novo Rio das Flores Absoluto % 

Localização em Rio 15 11 26 das pedras 32,5 

Ruas asfaltadas 20 18 38 47,5 

Limpeza 16 11 27 33,5 

Plantas 13 17 30 37,5 

Não haver risco 21 21 42 de enchentes 
52,5 

T ranqüilidade/sossego 22 16 38 47,5 

Iluminação das ruas 20 15 35 43,5 

Vizinhos e amigos 14 16 30 37,5 

Creche 01 01 1,5 

Quadra 01 01 1,5 

Gosta de tudo 22 09 31 38,5 

Fonte: Pesquisa de Avaliação- Junho/99 - ISER 

Neste sentido, com todas as dificuldades e contradições, Rio 
Novo e Rio das Flores podem ser consideradas como experiências 
bem sucedidas. 

Este quadro, extremamente positivo, é ratificado pelo resultado 
de dois outros que são gratificantes para os responsáveis e 
participantes deste projeto habitacional. 

Perspectivas de continuidade no reassentamento 

Perspectivas Total Absoluto % 

Sim 71 88,5 

Não 06 7,5 

Depende 01 1,5 

Não Sabe 02 2,5 

I 
I '! 

I • I :I "' 
Fonte: Pesquisa de Avaliação - Junho/99 - ISER 
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Passados três anos da 
remoção e considerando-se 
estes dois indicadores - a 
pretensão de permanência e a 
sensação de ser mais feliz hoje -
pode-se inferir uma indicação 
de adaptação das famílias a 
estes dois reassentamentos. 
Esta adaptação evidencia-se não 
apenas pelo fato de não mais 
idealizarem uma volta, mas 
pela reafirmação de sua preten
são de conti nuar vivendo em 

100% 

90% 

80% 
70% 

60% 

50% 

40% 
30% 

20% 

10% 

Rio das Flores e Rio Novo. O 
número dos que não preten
dem continuar (7,5%) co incide 
com os que se consideram 
menos felizes (7,5%) . 

Neste particular, a sensação 
de ser hoje mais feliz pode ser 
considerada uma síntese do 
alcance da meta última de 
qualquer política pública voltada 
para o bem-estar da população: a 
sensação de felicidade por parte 
dos cidadãos. 

0% ==~~~~~====~~4:====db== 

• Mais fe lizes 

O Igual mente felizes 

O Menos felizes 

Fonte: Pesquisa de Avaliação- Junho/99 - ISER 

NOTAS 

(1) Doutora ern Antropologia Socia l. 

(2) Socióloga e Assistente Social. 



Dados Estatísticos - Questionário 
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TAB ELA 3 - Faixa Etária X Situação Escolar 

Escolaridade 

I 
% 

Faixa etária Estuda Não estuda 

O- 6 meses I 07 

7 - 12 meses 01 07 

Mais de 1 - 3 anos 11 19 

4- 6 anos 16 08 

7- 1 O anos 24 03 

11 - 14 anos 23 02 
-

15 - 19 anos I 13 I 28 12,0 

20- 24 anos I os I 32 11 ,O 
-

25 - 29 anos I 03 I 21 7,0 
-

30- 34 anos I 01 I 27 

35- 40 anos I 01 I 18 

41 -45 anos I 01 20 

46 - 50 anos 01 15 

Mais de 50 anos 02 23 

Total 102 230 

% 31 ,o I 69,0 100,0 

TABELA 4- Sexo X Escolaridade 

Sexo 

Masculino Feminino 

Escolaridade N % N % % 

Analfabeto 04 1,2 10 2,7 4,0 

Alfabetizado 03 0,9 os 1,5 2,5 

Pré-escola 14 4,5 17 5,1 10,0 

51 15,4 51 15,4 31 ,O 

5ª a 8ª série 43 13,0 43 13,0 26,0 

2º grau incompleto 06 1,8 08 2,4 4,0 

2º grau completo 01 0,3 02 0,6 0,9 

Telecurso 03 0,9 01 0,3 1 ,o 
Educação especial 01 0,3 0,5 

Não estuda 04 1,2 1 ,O 

Não se aplica 22 6,6 19 5,7 12,0 

Sem info rmação 15 4,5 09 2,7 7,0 

Total 167 165 

% 50,3 I 49,7 100,0 
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TA BELA 5 - Faixa Etária X Escolaridade 

Escolaridade 

Anal- Al fa8e- Pré-
1ª a 5ª a 22 22 

Tele-
Edu-

Não 
Não Sem 

fabeto tizado escola 
4ª 8ª grau grau cação 

estuda 
se infor-

Faixa etária série série inc. 
curso 

aplica mação comp. esp. 

O- 6 meses 07 

7- 12 meses 01 07 

+ de 1 - 3 anos 11 19 

4- 6 anos 16 08 

7-10anos 03 18 02 04 

11 -14 anos 17 07 01 

15-19 anos 01 09 24 03 04 

20- 24 anos 01 10 21 02 01 02 

25- 29 anos 01 06 08 03 02 01 03 

30- 34 anos 02 10 08 03 05 

35 - 40 anos 03 01 07 05 02 01 

41 -45 anos 02 01 10 04 01 01 02 

46- 50 anos 02 01 05 05 03 

Mais de 50 anos 05 02 10 02 01 05 

Total 14 08 31 102 86 14 03 04 01 04 41 24 

% 4,0 2,5 10,0 31,0 26,0 4,0 0,9 1,0 0,5 1,0 12,5 7, 

TABELA 6 - Faixa Etária X Ocupação 

Faixa Etária 
Total 

15- 19 20 -24 25 - 29 30- 34 35-40 41 - 45 46-50 Mais de Abso-
Ocupação anos anos anos anos anos anos anos 50 anos luto % 

Empregada doméstica 01 02 01 01 05 01 11 5,2 

Diarista 01 03 01 01 01 07 3,3 

Lavadeira 01 01 01 01 01 05 2,5 

Passadeira 01 02 03 1,4 

Acompanhante 01 01 02 0,9 

Babá/Cozinheira 01 01 02 0,9 
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Aux. de Serv. Gerais 

Ajud. de Caminhão 
--

Ajud. de Marceneiro 

Ajud. de Obra 

Ajud. em loja 
de Construção 
--

Aux. de Portaria I 

Pedreiro 

Pintor 

Biscates em 
construção civil 

Carpinteiro 

Eletricista 

Fabricador de Laje 

Vendedor(a) I autônoma 

Balconista 

I Vendedor 
ambulante 

Operador (a) 
I de caixa 

Manicure 

Gari 

jardineiro 

Merendeira 

Costureira 

Guardador de carros 

Prestador de serviços 
para a comunidade 

Marceneiro 

Gerente 

I nstrumentadora 
cirúrgica 

-

01 

03 

-

-

-

-

-

-

-

-

02 

01 

-

-

-

-

-

-

-

02 

03 -

- 01 

- -

01 -

- -

I 01 I I 

02 -

- -

- -

- -

- -

- 01 

I I 01 I 

I 
02 

I 
01 

I 
I 01 I I 

02 -

01 02 

02 -

- -

- -

- -

- 01 

02 

01 

01 - 01 01 01 07 3,3 

- 01 - - - 03 1,4 

- - - - - 03 1,4 

- 01 - - - 02 0,9 

- 01 - - - 01 0,5 

I I I I I 01 I o,s 

03 02 01 02 - 10 4,7 

01 - 01 - - 02 0,9 

01 - - - - 01 0,5 

- - 01 - - 01 0,5 

- 01 - - - 01 0,5 

- - - - - 01 0,5 

02 I 02 I 01 I I I 06 I 2,8 

01 

I I I I 
01 

I 
os 12,4 

01 03 1,4 

I I I I I 02 I 0,9 

01 01 - - - 04 1,9 

01 - - - - 04 1,9 

- - - 01 - 03 1,4 

- 01 - - 01 02 0,9 

- - - 01 - 01 0,5 

- - - 01 - 01 0,5 

- - - - - 01 0,5 

01 os 2,4 

02 02 0,9 

01 0,5 



Maquinista de 
01 01 0,5 cenário 

Mecânico de 
01 01 0,5 refrigeração 

Serralheiro 01 01 0,5 

Técnico em rede 01 01 0,5 
te lefônica 

Motorista 02 02 04 1,9 

Mecânico 01 01 02 0,9 

Lanterneiro 01 01 0,5 

Militar 01 02 03 1,9 

Segurança 01 01 0,9 

Zelador 01 01 0,5 

Boleiro de 
campo de golfe 01 01 0,5 

Copeiro 01 01 0,5 

Garçom 01 01 0,5 

Trabalha em 01 01 0,5 
restaurante 

Professor de vio lão 01 01 O,S 

Confecção de rede 
01 01 o,s de pesca 

Abatedor 01 01 O,S 

Padei ro 01 01 O,S 

Ped inte 01 01 o,s 

Auxílo-doença 01 01 02 0,9 

Aposentado os os 2,4 

Pensionista 03 03 1,4 

Do lar 03 02 02 01 02 10 4,7 

Desempregado 03 03 03 os 02 02 02 20 9,S 

Sem ocupação 24 08 02 03 01 03 02 43 20,4 

Total 41 37 24 28,0 19 21 16 2S 211 

o/o 19,S 17,S 11 ,5 13,0 9,0 10,0 7,5 12,0 100,0 
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TABELA 7- Números de membros das famílias 

Número de membros Rio Novo 

1 membro 02 

2 membros 10 

3 membros 15 

4 membros 11 

5 membros 06 

6 membros 02 

7 membros 01 

Mais de 7 membros 04 

TABELA 8 - Composição Familiar 

Tipo de Famíl ia 

Sozinho e Casal sem fil hos 

Pai I mãe I filhos 

Pai I mãe I filhos I netos 

Pai I mãe I filhos I agregados 

Pai I companheira I filhos 

Pai I companhei ra I filhos I agregados 

Mãe I companheiro I fi lhos 

Mãe I companheiro I fi lhos I netos 

Mãe I companheiro I filhos I agregados 

Mãe I fil hos 

Mãe I filhos I agregados 

Mãe I filhos I netos 

Mãe I filhos I netos I agregados 

Avó I filhos I netos 

Avó I netos I bisnetos 

Avó I netos I bisnetos I agregados 

Avó I netos 

Total 

Comunidade .. 
% 

Rio das Flores 

05 

09 

02 

06 

03 

01 

·04 

% 

10,0 

30,0 

1,0 

9,0 

4,0 

1,0 

7,5 

2,5 

1,0 

19,0 

1,0 

2,5 

2,5 

1,0 

1,0 

2,5 

4,0 

100,0 



TABELA 9- Composição X Renda Familiar 

Renda 

Sem 
I 

M enos De 1 Mais de 3 
renda de 1 SM a3SM a 4SM 

Comunidades N % N % N % N % 

Rio Novo 04 s,o 01 1,S 30 37,S 09 11 ,0 

Rio das Flores - - 02 2,S 09 11 ,0 04 s,o 

Total 04 S,O 03 4,0 39 48,S 13 16,0 

TABELA 1 O- Variações na renda familiar após a mudança 

Variações 

Aumentou 

Diminuiu 

Sem alteração 

Total 

TABELA 11 - Alterações no emprego após a mudança 

Alterações no emprego após a mudança 

Perdeu a cl ientela 

Parou de trabalhar por causa dos filhos 

Perdeu mas readquiri u trabalho 

Perdeu o emprego/desempregado 

Arrumou emprego mais fixo 

Inserção no mercado informal 

Aposentadoria 

Adqu iriu uma loja de roupas 

Não houve alteração 

Total Absoluto 

os 
02 

17 

08 

14 

06 

02 

01 

01 

Mais de 4 Mais de 
a5 SM 5 SM 

N % N % 

01 1,S os 6,0 

os 6,0 10 12,S 

06 7,S 1S 18,S 

% 

31,0 

26,0 

43,0 

100,0 

% 

6,0 

2,5 

1S,O 

10,0 

17,S 

7,5 

2,5 

1,0 

1,0 

TABELA 12- Permanência no abrigo no período de transição entre a comunidade anterior e a atual 

M orou no abrigo % 

Sim 75,0 

Não 2S,O 

Total 100,0 
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TABELA 13- Forma de inserção no Programa 

Tempo de Moradia 

M enos de De 1 a 
Forma de Inserção 1 ano 2 anos 

Reassentados pela prefeitura 01 27 

Permuta por outra casa 01 03 

Encaminhamento pela 
01 os Associação de Moradores 

Total 03 35 

% 3,7 43,8 

TABELA 14- Freqüência à comunidade anterior 

Freqüência 

Comunidade de Raramente 

Cidade de Deus 07 12 

Rio das Pedras 14 os 

Outras localidades* 01 

Total 30 28 

% 37,5 35,0 

• Rocinha (1) e Taquara (1) 

TABELA 15- Reassentamento em relação à comunidade anterior 

Percepção Tota Absoluto 
--

Muito melhor 41 

Melhor 34 

Igual 02 
-
Pior 03 

Total 80 

TABELA 16- Perspectivas de retorno à comunidade de o_rigem 

Perspectivas 

Retornaria 

Não retornaria 

Total 

TABELA 17 - Modificações na moradia atual 

Modificações 

Construção dos quartos 

Total Absoluto 

02 

78 

80 

Mais de 2 a 
3 anos % 

40 85,0 

01 6,0 

01 9,0 

42 

52,5 100,0 

I 
Nunca % 

03 27,5 

06 30,0 

12 40,0 

01 2,5 

22 

27,5 100,0 

% 

51 ,o 

42,5 

2,5 

4,0 

100,0 

% 

2,5 

97,5 

100,0 

% 

12,5 



Piso 

Laje 

Construção de muro 

Pintura 

Emboço 

Construção de uma varanda 

Azulejos 

Substituição de portas e esquadrias 

Ampliação e colocação de peças do banheiro e cozi nha 

Colocação de portas e janelas nos quartos 

Modificações na ca ixa d'água 

BasculantesiGradesNidros em portas e janelas 

Melhorias na Área/TanqueNaranda 

Instalação hidráu licalelétrica 

TABELA 18- Pretensões de modificações na moradia atual 

Pretensões 

Construção de muro 

Colocação de piso 

Substituição de esquadrias e portas 

Construção de varanda 

Substituição do telhado por laje 

As cores 

Construção de um 2º pavimento 

Modificações na instalação elétrica I hidráulica 

Construção dos quartos 

Emboço nos fundos da casa e nos quartos 

Azulejos 

Alterações no banhei ro I cozinha 

Modificações na caixa d'água 

Colocação de grades 

Melhoria no telhado 

Colocação de portas nos quartos 

Nenhuma 

% 

67,5 

63,5 

56,0 

56,0 

38,5 

37,5 

22,5 

17,5 

13,5 

7,5 

5,0 

5,0 

5,0 

2,5 

2,5 

1,5 

4,0 
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TABELA 19- Principais qualidades da moradia atual 

Comunidade 
% 

Qualidades Rio Novo Rio das Flores 

Água e esgoto canalizados 22 20 52,5 

Localização no conjunto 19 20 48,5 

Tamanho da casa I espaço 19 19 47,5 

Banheiro 17 16 41 ,0 

Quartos separados 13 18 38,5 

Quintal 07 11 22,5 

Dois pavimentos 03 04 8,5 

Gosta de tudo 24 10 42 ,5 

Outros* I 04 02 7,5 

* Arejada (1 ); modelo da casa (1 ); não entrar água na casa (1 ); estrutura para colocação de laje (1 ); área externa em frente 

a casa (1 ); só tem defeitos (1) 

TABELA 20- Principais defeitos da moradia atual 

Comunidade 
% 

Defeitos Rio Novo Rio das Flores 

Paredes geminadas 18 06 30,0 

Insta lação deficiente do esgoto 09 13 27,5 

Má vedação do telhado e portas 13 08 26,0 

Não ter acabamento 09 10 23,5 

Caixa d'água dentro de casa 17 01 22,5 

Rachaduras 05 08 16,0 

Instalação elétrica deficiente 06 07 16,0 

Tamanho do quintal 04 03 8,5 

Banheiro 03 01 5,0 

Localização no conjunto 04 - 5,0 

Não vê defeitos 12 06 22,5 

Outros* 08 03 13,5 

* Proximidade com o cava lo do viz inho (1 ); beiral estreito (1 ); janelas e portas frágeis (1 ); muita umidade (1 ); tamanho da casa 

(1 ); paredes frágeis (1 ); não ter quartos (1 ); baru lho dos vizin hos (1 ); rachadura na pia e encanamento mal feito (1 ); tamanho 

da cozinha (1 ); paredes muito duras (1) 



TABELA 21 - Comparação da moradia atual com a anterior 

Percepção 

Muito melhor 

Melhor 

Igual 

Pior 

Não sabe I não opinou 

Total 

Total Absoluto 

04 

69 

02 

04 

01 

80 

TABELA 22- Equipamentos domésticos adquiridos após a mudança 

Pretensões 

Ventilador 

Fogão 

Cama 

Rádio 

Televisão 

Cortina 

Sofá 

Armário 

Geladeira 

Liqüidificador 

Chuveiro elétrico 

Mesa 

Cadeiras 

Ferro elétrico 

Estante 

Rack 

Vídeo cassete 

Máquina de lavar 

Antena parabólica 

Batedeira 

Freezer 

Máquina de costura 

Microondas 

Cômoda 

Bancos 

TV a cabo 

Telefone celular 

% 

5,Çt 

86,0 

2,5 

1,5 

100,0 

% 

85,0 

84,0 

82,5 

79,0 

77,5 

70,0 

69,0 

67,5 

64,0 

56,0 

56,0 

54,0 

51,0 

47,5 

35,0 

34,0 

27,5 

22,5 

16,0 

15,0 

7,5 

5,0 

4,0 

4,0 

4,0 

2,5 

1,0 
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TABELA 23- Existência de água encanada na moradia anterior 

Água encanada 

Sim 

Não 

Sem informação 

Total 

TABELA 24- Falta d'água na atual moradia 

Falta d'água 

Nunca 

Às vezes 

Sempre 

Total 

Total Absoluto 

63 

16 

01 

80 

Total Absoluto 

31 

33 

16 

80 

TABELA 25- Problemas quanto à instalação do esgoto na atual moradia 

Problemas 

Sim 

Não 

Total 

TABELA 26- Pagamento de conta de luz na comunidade anterior 

Recebimento I Pagamento 

Sim 

Não 

Total 

TABELA 27- Consumo de luz na moradia atual 

Atraso 

Valor da última conta Sim Não 

Inferior a R$ 10,00 10 14 

R$ 10,00 a R$ 19,00 09 15 

9,00 os 07 

R$ 30,00 a R$39,00 03 04 

Mais de R$ 40,00 04 04 

Sem informação 01 

Total 32 44 

% 40,0 55,0 

Total Absoluto 

26 

54 

80 

Jsem lnfo •lW•li"J 

I 01 

•• 

% 

78,5 

20,0 

1,5 

100,0 

% 

38,5 

41,5 

20,0 

100,0 

% 

32,5 

67,5 

100,0 

% 

49,0 

51,0 

100,0 

Total 
Absoluto 

24 •• 
25 

12 

07 •• 
08 • • 
04 

80 ... 



TABELA 28- Situação do pagamento das contas em atraso 

I 
Situação 

I 

I Está em atraso 

Meses de atraso 1 Sim % 
Menos de 1 mês 04 12,5 

De 1 - 3 meses 12 37,5 

De 4- 6 meses 07 22,0 

De 7- 9 meses 01 3,0 

De 1 O - 1 2 meses 04 12,5 

Mais de 1 ano 03 9,5 

Sem informação 01 3,0 

Total 32 

% 100,0 

TABELA 29- Percepção da população quanto a acumulação e coleta de lixo na comunidade 

Acumulação de lixo 
Total 

Coleta de lixo Mu Pouco Mais ou menos Não existe Absoluto 

Muito boa 02 06 02 01 11 

Boa 07 38 06 09 60 I 

Razoável 03 03 02 08 •• 
Péssima 01 01 

Total Absoluto 13 47 10 10 80 

% 16,0 59,0 12,5 12,5 ... 
TABELA 30- Percepção da população quanto ao transporte na comunidade atual comparado à moradia anterior 

Qualidade do transporte 

Superior 

Inferior 

Equivalente 

Total 

TABELA 31 - justificativa da qualidade inferior do transporte 

justificativa 

O tempo de espera do ônibus aumentou, não há carros suficientes 

São poucas linhas de ônibus 

O ponto de ônibus é muito longe 

Gasta-se mais de passagem 

Os ônibus não ci rcu lam à noite e nem de madrugada 

Outros 

% 

11 ,o 
29,0 

100,0 

% 

4,0 

6,0 

1,0 

6,0 

1 ,O 

4,0 
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TABELA 32- Percepção da população quanto ao serviço de telefonia pública na comu nidade atual comparado à 

moradia anterior 

Qualidade do serviço de telefonia % 

Superior 36,0 

Inferior 59,0 

Equivalente 5,0 

TOTAL 100,0 

TABELA 33- Vantagens do comércio interno na comun idade 

Vantagens Total Absoluto % 
--

Proximidade 51 ,O 

Ponto de encontro da vizinhança 20,0 

Vende fiado 25,0 

Não necessita de condução 19,0 

Fica-se à vontade 10,0 

Outros* 6,0 

Não opinou 39,0 

* Faci lidade para comprar os produtos (1 ); vendas como meio de sobrevivência (4) 

TABELA 34- Desvantagens do comércio interno na comunidade 

Desvantagens Total Absoluto % 
-

Preços altos 36,0 

Fazem barulho 34,0 

Sujam a comunidade 21 ,O 

Aumentam o número de embriagados 55,0 

Facilita brigas e discussões 72,5 

Outros 9,0 

Não opinou 15,5 

TABELA 35- Percepção dos moradores quanto a rede de comércio externo 

Proximidade/existência 

Próximo Distante Não existe Sem informação 

Estabelecimentos N o/o N o/o N o/o N o/o 

Padaria 50 62,5 29 36,0 - - 01 1,5 

Supermercado 45 56,0 32 40,0 02 2,5 01 1,5 

Loja de roupas 42 52,5 35 43,5 01 1,5 02 2,5 

Sapataria 43 53,5 36 45,0 - - 01 1,5 

Papelaria 47 58,5 32 40,0 - - 01 1,5 

Armarinho 45 56,0 24 42,5 - - 01 1,5 

Farmácia 46 57,5 33 41 ,O - - 01 1,5 

Banco 01 1,5 20 25,0 58 72,0 01 1,5 



Açougue 47 58,5 32 40,0 -

Feira livre 63 78,5 15 18,5 01 

Barbeiro 52 65,0 21 26,0 03 

Cabeleireiro/manicure 58 72,0 19 24,0 -

Loja de material de construção 44 55,0 34 42,5 -

Gás 02 2,5 01 1,5 -

TABELA 36- Comércio na com unidade atua l comparado à comunidade anteri or 

Comércio 

M elhor 

Pior 

Semelhante 

Sem informação 

Total 

TABELA 37- Unidades de saúde uti lizadas pela população 

Unidades de Saúde 

Posto de Saúde local 

Posto de Saúde do Tanque 

Posto de Saúde da Cidade de Deus 

Posto de Saúde de outras localidades (Praça Seca/Catete) 

Hospital Lourenço Jorge 

Hospital Cardoso Fontes 

Hospita l Miguel Couto 

Clínicas particu lares 

Outros* 

Nunca necessitou 

* Santa Casa (2); Hospita l da Lagoa (2) 

TABELA 38- Melhoria da saúde depois da mudança 

Comunidade 

M elhoria Rio Novo Rio das Flores 

Sim 33 11 

Não 08 04 

Não tinha problemas de saúde os 09 

Não houve alteração 03 04 

Não sabe 01 02 

Total 50 30 

- 01 1,5 

1,5 01 1,5 

4,0 04 5,0 

- 03 4,0 

- 02 2,5 

- 77 96 

% 

50,0 

26,0 

22,5 

1,5 

100,0 

% 

10,0 

12,5 

11 ,o 

2,5 

49,0 

29,0 

65,0 

2,5 

5,0 

1,0 

% 

55,0 

15,0 

1 7,5 

8,5 

4,0 

100,0 
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TABELA 39- Solicitação X Acesso da população à vagas nas escolas públicas do bairro 

Solicitou 

Acesso Sim 

Sim 32 

Não 09 

para todas as crianças 02 

Total 43 

TABELA 40- Existência de filhos entre 06 e 17 anos fora da rede de ensino 

Filhos fora da escola I % 

Sim 21 ,o 
Não 79,0 

Total 100,0 

TABELA 41- Tipos de lazer utilizados pela população 

% 
Lazer Adultos Filhos Família 

Assistir televisão 14 01 62 96,0 

Visitar parentes 20 47 84,0 

Ir a Igreja 23 04 34 76,0 

Praia 08 10 34 65,0 

Baile e festas 16 09 19 55,0 

Futebol 11 24 07 52,5 

Aluguel de vídeos 03 04 10 21 ,O 

Baralho/dominó com amigos 13 03 20,0 

Visitar amigos 04 02 7,5 

Passeios ao ar livre os 

Cinema/teatro 03 

Viagens 01 01 

Lanchonetes 02 

Museu 01 

Outros* 02 01 

* Eventos/almoços (1-A); judô (1-F); leitura (1-A) 

TABELA 42- Percepção das famílias quanto à segurança na comunidade atual 

Percepção % 

Mais seguros 79,0 

Menos seguros 11 ,O 

Igualmente seguros 7,5 

Não opinou 2,5 

Total 100,0 



TABELA 43- Segurança considerando-se a localização das famílias na comunidade 

Rio Novo Rio das Flores % 
Percepção 

São igualmente seguras 19 16 44,0 

Umas são outras não 20 04 30,0 

Poucas famílias se sentem seguras 09 04 16,0 

Não sabe 02 06 10,0 

Total 50 30 100,0 

TABELA 44- Conhecimento da população quanto aos Equipamentos e Programas Sociais existentes na comunidade 

Conhecimento 

Conhece Não conhece 

Qualidades N % N % 

Creche comunitária 78 97,5 02 2,5 

Agentes Comunitári os de Saúde 41 51,0 39 49,0 

Programa Futebol 40 50,0 40 50,0 

Ginástica 59 74,0 21 26,0 

Coral 39 49,0 41 51,0 

Curso Liderança 25 31,0 55 69,0 

Telecu rso 1 ºgrau 65 81,0 15 19,0 

Oportunidade de Futuro (Informática) 44 55,0 36 45 ,0 

jardinagem 60 75,0 20 25,0 

Mutirão de limpeza 71 89,0 09 11 ,0 

Mutirão de construção 55 69,0 25 31,0 

Assembléias 70 87,5 10 12,5 

Quadra de esportes 56 70,0 24 30,0 

Balcão de Direitos 74 92,5 06 7,5 

TABELA 45- Equipamentos/Programas sociais X Freqüência X membros da família 

Freqüência 

Não Sim 

Adultos Crianças I Família adolescentes 

Programas N % N % N % N % 

Creche comunitária 61 76,5 01 1,0 18 22,5 - -

Agentes Comunitári os de Saúde 69 86,5 03 3,5 - - 08 10,0 

Programa Futebol 60 75,0 os 6,5 14 17,5 01 1,0 

Ginástica 59 74,0 15 18,5 06 7,5 - -
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Coral 67 84,0 02 2,5 11 13,5 - -

Curso Liderança 73 91,5 07 8,5 - - - -

Telecurso 1º grau 65 81,5 12 15,0 02 2,5 01 1 ,o 
Oportunidade de Futuro (Informática) 77 96,0 - - 03 4,0 - -

jardinagem 70 87,5 03 4,0 07 8,5 - -

Mutirão de limpeza 17 21,5 45 56,0 04 5,0 14 17,5 

Mutirão de construção 41 51,5 27 33,5 - - 12 15,0 

Assembléias 14 17,5 58 72,5 - - 08 10,0 

Quadra de esportes 51 64,0 07 8,5 18 22,5 04 5,0 

Balcão de Direitos 34 42,5 39 49,0 01 1 ,o 06 7,5 

TABELA 46- Satisfação da população quanto aos Equipamentos e Programas Sociais* 
----

Comunidade 

Rio Novo Rio das Flore~ 
Média Total 

Programas Média Méd ia 

Creche comunitária 9,6 9,0 9,3 

Agentes Comunitários de Saúde 8,5 9,7 9,1 

Programa Futebol 9,3 8,4 8,8 

Ginástica 8,8 8,8 8,8 

Coral 9,4 8,5 8,9 

Curso Liderança 7,5 6,9 7,2 

Telecurso 1 ºgrau 9,4 9,3 9,3 

Oportunidade de Futuro (Informática) 8,4 8,7 8,5 

jardinagem 8,7 8,6 8,6 

Mutirão de limpeza 8,1 7,9 8,0 

Mutirão de construção 8,8 8,1 8,4 

Assembléias 7,9 8,3 8,0 

Quadra de esporte 8,1 6,6 7,3 

Balcão de Direito 9,3 9,1 9,2 

* Notas atribuidas de O a 1 O 

TABELA 47- Conhecimento da população quanto às instituições que atuam na comunidade 

Conhecem % 

Sim 81,5 

Não 18,5 

Total 100,0 



TABELA48 

a) Conhecimento das Instituições que atuam na comunidade 

Instituições % 

SMH 55,0 

C&A 49,0 

Viva Rio 71,0 

USAI O 4,0 

Outros 4,0 

b) Conhecimento das Instituições que atuam na comunidade por reassentamento- Rio Novo/Rio das Flores 

Rio Novo Rio das Flores 

Instituições f % f % 

SMH 31 62,0 16 53,0 

C&A 16 32,0 23 76,0 

Viva Rio 32 64,0 25 83,0 

USAI O - - 03 10,0 

Outros 03 6,0 01 3,0 

TABELA49 

a) Conhecimento e participação da população no processo de eleição de líderes comunitários- Rio Novo 

Conhece 

Votou Sim Não % 
Sim 27 04 62,0 

Não 07 10 34,0 

Não lembra 01 2,0 

Sem informação 01 2,0 

Total 35 15 

% 70;0 30,0 100,0 

b) Conhecimento e participação da população no processo de eleição de líderes comunitários- Rio das Flores 

·Conhece 

Votou Sim Não % 
Sim 19 02 70,0 

Não 06 02 26,5 

Sem informação 01 3,5 

Total 25 05 

% 83,5 16,5 100,0 
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TABELA 50 

a) Visão da população quanto à organização comunitária- Rio Novo 

Formas de reunir 
Considera importante a existência de representante 

a comunidade Sim Não % 
Por quadra 27 04 62,0 

Por grupos 04 8,0 

Em assembléias 10 01 22,0 

Não há necessidade de reunir 01 

Não o inou 03 

Total Absoluto 45 os 
% 90,0 ' 10,0 ·~ 100,0 

b) Visão da população quanto à organização comunitária- Rio das Flores 

Formas de reunir 
Considera importante a existência de representante~ 

a comunidade Sim Não I % 
Por quadra 16 53,5 

Por grupos 04 13,5 

Em assembléias 07 01 26,5 

Não há necessidade de reunir 02 

Total 27 03 

% 90,0 10,0 100,0 

TABELA 51 - Principais qualidades do conjunto Rio das Flores/Rio Novo 

Comunidades 

Qualidades Rio Novo Rio das Flores I % 
Localização em Rio das Pedras 15 11 32,5 

Ruas asfa ltadas 20 18 47,5 

Limpeza 16 11 33,5 

Plantas 13 

ão ter risco de enchentes 21 

·anqüilidade/sossego 22 

Iluminação das ruas 20 

Vizi nhos e amigos 14 

:h e 

Quadra 

I 
01 

Gosta de tudo 22 I 09 38,5 
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TABELA 52- Principais defeitos do conjunto Rio das Flores/Rio Novo, por ordem de importância 

Comunidades 

Defeitos Rio Novo Rio das Flores 

Lixo 06 15 

Vazamento de esgotos 08 14 

Falta de serviço de saúde 31 19 

15 09 

Fofoca de vizinhos 31 19 

05 06 

Falta de posto policial 01 

Não vê defeitos 06 04 

TABELA 53- Rio das Flores/Rio Novo comparado a outros reassentamentos 

Percepção % 

M elhor ue outros 69,0 

Igual aos outros 21,0 

Pior que outros 1,5 

Não sabe 8,5 

Total 100,0 

TABELA 54- Perspectivas da população quanto a sua permanência na comunidade 

Pretende permanecer % 

Sim 88,5 

Não 7,5 

Depende 1,5 

Não sabe 2,5 

Total 100,0 

TABELA 55- Sentimento da população quanto a condição de vida atual comparada a anterior 

Percepção % 

Menos felizes 7 5 

Igualmente felizes 8,5 

Mais fe lizes 84,0 

Total 100,0 
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I SER Avaliações - Projeto Habitacional Rio Novo/Rio das Flores 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Data: Início: Término: Entrevistador: 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1- Quadra Casa--~-
1.3- Nome 

-.----~~------~.-.----------------

1.4- Tempo de moradia na comun idade: ______________ __ 

2- COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

Escolaridade 

Nome Parentesco Idade Sexo Estuda Local 
Tipo de Ocupação Renda 

S/N 
Série 

2.1- Nos casos que não indicam ocupação e renda, especificar as formas utilizadas para sobre
vivência: --------------------------------------------------------------------

2.2- Alterações na famíl ia 
Alterações na família depois da mudança (acréscimos- ausências I motivos) : __________ _ 



3- PERCEPÇÃO E RELAÇÕES COM COMUNIDADE DE ORIGEM 

3.1- Comunidade anteri or à mudança: ____________ _ 

3.2- Q uando ve io para cá, morou algum tempo no abrigo? ()sim () não 

3.3- Como veio para cá: ( ) cadastro da prefeitura ()cedida por parentes/amigos 
( ) permuta por outra casa ( ) outros Especificar: ___ _ 

3.4- Cont inua visitando a comunidade de origem: 
() freqüentemente Por que? ____________ ___ _ 
( ) raramente 
() nunca 

3.5- Comparando com a comunidade anterior, você considera que aqui está sendo: 
() muito melhor () melhor () igual () pior 

Porque? _______________________________ _ 

3.6- Você gostaria de voltar para sua comunidade? 
()sim () não Porque? __________________ _ 

4- PERCEPÇÃO DE MO RADIA ATUAL 

4. 1- Fez modificações em sua casa? ()sim () não 
Q uais: ---------------------------------

4.2- Tem lajes: ()sim () não 

4.3 - Q ue modif icações você ainda gostaria de fazer na sua casa? 
()as cores ()substitui ria o te lhado por uma laje 
()fa ria uma varanda ( ) mudaria a instalação elétri ca 
() substi tuiria as esquadrias e as portas () piso 
( ) murava a frente ( ) outros -----------

4.4- Aponte as principais qualidades d e sua nova casa, por ordem de importância: 
( ) o tamanho da casa/o espaço ( ) ter quarto separado para os filhos 
( ) o quinta l () ter dois pavimentos 
( ) ter banheiro ( ) localização no conjunto 
( ) ter água e esgoto canalizados ( ) gosta de tudo 
()outros -------------

4.5- Aponte o que você menos gosta na nova casa, por ordem de importância: 
( ) loca lização no conjunto () banheiro 
() rachaduras () ca ixa d'água dentro de casa 
( ) não ter acabamento ( ) má vedação do telhado e portas 
( ) a insta lação elétrica deficiente () insta lação deficiente do esgoto 
() paredes geminadas ()não vê defeitos 
( ) outros -------------
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4.6- Comparando com a casa anterior, a nova casa é: (só uma resposta) 
() melhor ()equivalente () pior () não sabe/não opinou 

4.7- Equipamentos domésticos adquiridos após a mudança: 
()Televisão () Batedeira ( ) Antena parabólica 
()Vídeo cassete () Cortina () Mesa 
( ) Fogão ( ) Microondas ()Armário 
() Geladeira ()Sofá ( ) Máquina de costura 
() Freezer ( ) Rack ( ) Cama 
() Liqüidificador ( ) Estante ( ) Máquina de Lavar 

5-EQUIPAMENTOS BÁSICOS 

5.1-Água 
a) Na moradia anterior tinha água encanada ()sim () não 

()Ventilador 

()Cadeiras 
() Rádio 
()Chuveiro elétrico 

b) Aqui existe falta de água ( ) sempre ( ) ás vezes ( ) raramente ( ) nunca 

5.2- Você já teve algum problema com o esgoto na sua atual moradia : 
()sim () não Qual? 

---------------------------------------------

5.3- Luz 
a) Antes da mudança você pagava luz? ()sim () não 

b) Preço da última conta de luz: (atenção! Confirmar se a conta é mensal ou bimestral) 
()inferior a 10,00 reais () 20,00 a 29,00 reais 
() 10,00 a 19,00 reais () 30,00 a 39,00 reais 
() mais de 40,00 reais 
( ) está em dia ( ) está em atraso Quantos meses? -------------------

5.4- Lixo 
a) Você considera que existe lixo acumulado na comunidade? 
( ) muito ( ) pouco ( ) mais ou menos 

b) Como você avalia a coleta de lixo aqui: 
()muito boa ()boa ()razoável 
Por que? 

5.5- Transporte 

()precária ()péssima 

a) Comparando com a moradia anterior, o transporte aqui: (só uma resposta) 
()é pior ()é melhor () não é pior nem melhor () não sabe/não opinou 

b) Caso tenha respondido que "é pior", justifique: (mais de uma resposta) 
() o tempo de espera do ônibus aumentou, não há carros suficientes 
( ) são poucas linhas de ônibus 
()o ponto de ônibus é muito longe 
( ) gasta-se mais de passagem 
()os ônibus não circu lam à noite e nem de madrugada 
()outros 

--~~~-------------------------------------------------------

( ) não sabe/não opinou 



5.6- Comunicação- Telefone 

5.6.1- Comparando com a moradia anterior, telefonar aqui: (só uma resposta) 
()é mais fácil ()tem o mesmo grau de dificuldade 
()é mais difícil () -----------------------

5.6.2- Correios 
a) Você ou seus vizinhos recebem carta aqui? ()sim () não 

b) De que forma recebe as suas correspondências? ()carteiro ()outros __________ _ 

5. 7- Comércio 
a) Qual o tipo de comércio que você acha que deve ser autorizado dentro da comunidade? 

b) Qual o tipo de comércio que você acha que não deve ser autorizado dentro da comun ida
de? 

c) Vantagens e desvantagens das" vendas" dentro da comunidade: 
C.1- Desvantagens C.2- Vantagens 
()vendem caro ()é próximo 
()faz barulho () ponto de encontro da vizinhança 
()sujam a comunidade ()vende fiado 
( ) aumenta o nº de embriagados ( ) não necessita de condução 
( ) faci lita brigas e discussões ()fica-se à vontade 
( ) outros ( ) outros 

--------------------

d) Como você considera o comércio aqui? 
()Padaria ( )P ( )0 ( )NE ()Farmácia ( )P ( )0 ( )NE 
()Cabeleireiro/Manicura ( )P ( )0 () NE () Supermercado ( )P ( )0 ( )NE 
() Banco ( )P ( )0 ( )NE ()Roupas ( )P ( )0 ( )NE 
()Açougue ( )P ( )0 ( )NE ()Material de construção ( )P ( )0 ( )NE 
()Calçados ( )P ( )0 ( )NE ()Feira livre ( )P ( )0 ( )NE 
()Papelaria ( )P ( )0 ( )NE ()Barracas ( )P ( )0 ( )NE 
()Armarinho ( )P ( )0 ( )NE () Barbeiro ( )P ( )0 ( )NE 

Obs.: P (próximo) O (distante) NE (não existe) 

e) Como você avalia o comércio atual 'em relação ao do local de moradia anterior: 
( ) melhorou ( ) piorou ( ) semelhante 

6- EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

6.1- Saúde 

a) Onde vocé e sua família procuram atend imento médico: 
( ) Posto de Saúde local ( ) Posto de Saúde do Tanque 
()Posto de Saúde da Cidade de Deus () Hospital Lourenço Jorge 
( ) Hospital Cardoso Fontes ( ) Hospital Miguel Couto 
( ) Nunca necessitou () Outros ------------------------------

111 



11 2 

b)Você observou melhoria em relação à saúde de sua família depois de estar morando aqui : 
()sim () não () não sabe () não t inha problema de saúde 

6.2- Educação 

á) Você buscou vaga nas escolas públicas do bairro? ()sim () não ()não sabe/não opinou 

b) Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa: Conseguiu vaga? (só uma resposta) 
()sim () não ( ) não para todas as cri anças ( ) não sabe/não opinou 

c) Tem algum filho em idade escolar (6 a 17 anos) que não está estudando? (só uma resposta) 
()sim () não () não sabe/não opinou ()sim, mas em outro bairro 

d) Caso a resposta anteri or tenha sido afirmativa, explique por quê? (admite mais de uma 
resposta) 
( ) não conseguiu vaga nas escolas públicas do bairro 
( ) por causa da mudança a criança, não tem quem a leve para a escola 
() as escolas do bairro não oferecem o curso supletivo nem o 2º grau 
() outros 
() não sabe/não opinou 

6.3-lazer 

a) Que tipo de lazer você e sua família utiliza: (A - se usado pelos adultos, F - se usado pelos 
filhos e AF - se usado por todos) 
( ) ir à Igreja 
( ) visitar parentes 
() baralho com vizinhos 
( ) assistir televisão 

() baile e festas 
( ) aluguel de vídeos 
()futebol 
()cinema 

() praia 
() ______ _ 
() ______ _ 

6.4- Pensando no seu Emprego e de sua família houve alteração quando vocês mudaram para 
cá? 
( ) perdeu a cliente la 
( ) parou de trabalhar por causa dos filhos 

( ) perdeu mas readquiriu trabalho 
()arrumou emprego mais fi xo 

()outros fenômenos. Especifica r ________________ _ 
( ) não houve alteração 

6.5- Você considera que depois que estão aqui a renda da família: 
()aumentou () diminuiu () fi cou a mesma co isa 

6.6- Segurança 

a) Comparando com a moradia anterior, você e sua fa mília morando em Rio Novo/Rio das 
Flores sentem-se: () mais seguros () menos seguros () não sabe/não opinou 

b) Você considera que todas as famílias em Rio Novo e Rio das Flores: 
( ) são igualmente seguras ( ) umas são outras não ( ) poucas famílias se sentem seguras 

c) Você saberia dizer quais as que tem menor segurança? Por que? 



7- USO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS SOCIAIS 
7.1- Dos equipamentos e Programas abaixo, quais você conhece e/ou freqüenta ou freqüentou: 

Não conhece Conhece Freqüentou 
Qual o membro NotaS 

da família (Satisfação) 

Creche 
Comunitá ria 

Agentes 
Comunitários 
de Saúde 

Programa 
Futebol 

Ginástica 

Coral 

Curso 
Liderança 

Telecu rso 
1º Grau 

Oportunidade 
Futuro 
(Informática) 

jardinagem 

Mutirão 
de Limpeza 

Mutirão 
de Construção 

Assembléias 

Quadra 
de Esporte 

Balcão 
de Direito 

Obs.: Refere-se a sa tisfação e funcionamento, sendo O = não gostou e não funciona e 1 O = gostou muito. 
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8- IMAGEM DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
8.1- Você sabe quais são as instituições que fazem trabalho aqu i? 
()sim ()não Quais? ____________________ _ 

8.2- Aspectos positivos e negativos das instituições que traba lharam aqui: 

SMH C&A VIVA RIO 

Aspectos positivos 

Aspectos negativos 

9- PERSPECTIVAS QUANTO À ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
9.1- Você conhece os líderes da sua quadra? ()sim ()não 
a) Você votou nos líderes da sua quadra? ()sim () não 

b) Você considera importante que Rio Novo e Rio das Flores tenham representantes? 
()sim ()não Porque? ___________________ ___ 

c) Qual seria, na sua opinião, a melhor forma de reunir a comunidade? 
() por quadra () em assembléias () não há necessidade de reunir 
() por grupos () outra(s) forma _______________ _ 

1 O- PERCEPÇÃO ATUAL E FUTURA DA VIDA NO REASSENTAMENTO 
a) Quais são as principais qualidades do conjunto Rio das Flores (ou Rio Novo): (Por ordem de 
importância) 
() localização em Rio das Pedras 
( ) ruas asfaltadas 
()limpeza 
() plantas 

( ) não ter risco de enchentes 
( ) a tranqüilidade/sossego 
() iluminação das ruas 
()vizinhos e amigos 

10.2- O que você menos gosta aqui: 

( ) gosta de tudo 
() _____ _ 
() _____ _ 
() _____ _ 

() lixo ( ) fa lta creche/fa lta de vagas nas escolas 
() vazamento de esgotos ()fofoca de vizinhos 
( ) falta de serviço de saúde ( ) demora e falta de transportes 
( ) não vê defeitos 

10.3- Comparando Rio Novo e Rio das Flores com outros reassentamentos você considera: 
() melhor que outros () igual aos outros () pior que outros () não sabe 

10.4- Pretende continuar morando aqui? 
()sim () não ()depende () não sabe 

10.5- Na sua opinião, comparando com a moradia anterior, você e sua família estão hoje: (só 
uma resposta) 
() menos felizes () mais felizes () igualmente felizes () não sabe/não opinou 
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INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO 

Ladeira da Glória, 98 - Glória 
22211-120- Rio de Janeiro- RJ 

Te!. O(xx)21 556 5004 
e-mail: iser@ax.apc.org 

PREFEITURA DO RIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
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