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RESUMO 

 

O presente trabalho busca identificar os efeitos das transformações promovidas por 

urbanizações de favelas na vida cotidiana de seus moradores, a partir da compreensão de 

como se dá a adaptação nos primeiros anos do reassentamento de famílias em conjuntos 

habitacionais construídos para baixa renda. Considerando o paradigma atual de intervenções 

em favelas, de participação e consolidação no local de origem, buscando o fortalecimento 

social e a manutenção dos laços de vizinhança, a questão investigativa se coloca a partir da 

constatação de que grande parte dos reassentamentos de populações advindas de favelas em 

conjuntos habitacionais apresenta, num primeiro momento, problemas de adaptação à nova 

forma de morar, ao novo contexto formalizado, aos novos vizinhos, à nova espacialidade, 

levando em muitos casos ao repasse precoce da moradia e à degradação dos conjuntos. Dentre 

os aspectos individuais e coletivos que levam a esta problemática, este estudo está focado nos 

ativos que conduzem a uma adaptação positiva, utilizando o conceito de Resiliência (NORRIS 

et al, 2007; MARANANDOLA & HOGAN, 2006; CEPAL, 2002; INFANTE, 2005; 

RAKODI, 2002) como um processo que leva a uma adaptação positiva após uma situação 

adversa, e nos fatores que favorecem à desestruturação da vida no novo morar. Como 

aspectos fundamentais nesse processo, consideramos as mudanças de sociabilidade, entendida 

como as interações estabelecidas, provocando tanto experiências positivas como negativas e 

na identidade local expressa por meio de elementos de identificação, apropriação e 

diferenciação. Como objeto empírico, utiliza-se dos conjuntos habitacionais construídos pelo 

Programa de Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda na Região Metropolitana do Recife - 

PROMETRÓPOLE, nas comunidades de Jacarezinho e Saramandaia, em Recife e V8/V9 em 

Olinda. Como metodologia, adota-se a observação direta e questionários, com respostas 

estruturadas e perguntas abertas, estas últimas fornecendo dados qualitativos, de forma a se ter 

uma avaliação concreta dos aspectos que determinam a moradia a partir dos relatos dos 

moradores. Utiliza-se também de uma abordagem comparativa, trabalhando com as três áreas 

de intervenção. A pesquisa mostrou que, na mudança para conjuntos habitacionais, os 

aspectos que desestruturam a vida no novo morar estão ligados, principalmente, à quebra dos 

laços de vizinhança, aos conflitos com novos vizinhos, ao tráfico de drogas, à violência, à 

inadequação da família ao tamanho da habitação, gerando a insatisfação e com isso a vontade 

de sair do local. Por outro lado, foi identificado que a mudança altera a estrutura de ativos 

disponíveis, ligada ao capital físico e social, que pode ser acessada e que dá suporte a uma 

adaptação resiliente, à satisfação e à vontade de se firmar no local. Por fim, o poder público é 

identificado como peça fundamental para uma adaptação resiliente, na medida em que, no 

acompanhamento às famílias reassentadas, pode dar suporte para o desenvolvimento ou 

fortalecimento da habilidade de acessar os ativos disponíveis e com isso, de fato, melhorar a 

qualidade de vida das populações reassentadas.  
  

 

 

Palavras chave: conjuntos habitacionais para baixa renda, identidade, sociabilidade, 

vulnerabilidade, resiliência 
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ABSTRACT 

 

This study aims to identify the effects of changes caused by urbanization of slums in the daily 

life of its residents, from the understanding of how adaptation occurs in the early years of the 

resettlement of families in housing projects for low income areas. Considering the current 

paradigm of intervention in slums, prioritizing participation and consolidation at origin local, 

seeking to strengthen and maintain social ties of neighborhood, the investigative question 

arises from the fact that most of the resettlement of slum populations in housing has, at first, 

problems of adaptation to the new way of living, the new formalized context, the new 

neighbors, the new spatiality, in many cases leading to a premature sale of housing and early 

degradation of sets. Among the individual and collective aspects that lead to this problem, this 

study focuses on assets that take a positive adaptation, using the concept of Resilience (Norris 

et al, 2007; MARANANDOLA & Hogan, 2006; ECLAC, 2002; INFANTE, 2005 ; RAKODI, 

2002) as a process that leads to a positive adaptation after an adverse situation, and the factors 

that lead to disruption of life in the new housing. As fundamental in this process, we consider 

changes in sociability, understood as the interactions established, causing both positive and 

negative experiences and local identity, expressed through elements of identification, 

ownership and differentiation. As empirical object, housing projects of  the Programa de 

Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda na Região Metropolitana do Recife - 

PROMETRÓPOLE, communities Jacarezinho and Saramandaia in Recife and V8/V9 in 

Olinda are used. The methodology adopts the direct observation and questionnaires with 

structured responses and open questions, the latter providing qualitative data in order to get an 

objective assessment of the aspects that determine the housing from the accounts of residents. 

It is also used for a comparative approach with the three areas of intervention. Research has 

shown that the change to the housing issues that disrupt life in the new live are mostly 

involved in breaking the bonds of neighborhood conflicts with new neighbors, drug 

trafficking, violence, inadequate family housing size, leading to dissatisfaction and with it the 

desire to leave the house. On the other hand, it has been identified that changes alter the 

structure of available assets, linked to physical and social capital, which can be accessed and 

which support a resilient adaptation, satisfaction and willingness to stay on site. Finally, the 

government is identified as a key to a resilient adaptation, to the extent that, in monitoring the 

resettled families, can support the development or strengthening of the ability to access the 

available assets and this, in fact, improve the quality of life of the resettled population. 

 

Keywords: housing for low-income, identity, sociability, vulnerability, resilience 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca identificar os efeitos das transformações promovidas por 

urbanizações de favelas na vida cotidiana de seus moradores, mais especificamente os 

impactos dos primeiros anos do reassentamento em conjuntos habitacionais construídos para 

baixa renda. 

O interesse por esse tema surgiu das inquietações e questionamentos, tanto 

profissionais como pessoais, sobre os diversos aspectos que estão envolvidos numa 

urbanização de favela e sua relação com os resultados alcançados, onde se constata que 

grande parte dos reassentamentos de populações, advindas de favelas, em conjuntos 

habitacionais apresenta, num primeiro momento, problemas de adaptação à nova forma de 

morar, ao novo contexto formalizado, aos novos vizinhos, à nova espacialidade, levando em 

muitos casos ao repasse precoce da moradia e à degradação dos conjuntos.  

Como arquiteta e urbanista, integrante da equipe do Programa de Infraestrutura em 

Áreas de Baixa Renda - PROMETRÓPOLE
1
, participei de todo o processo de implantação 

desse programa na área da Bacia do Beberibe, da concepção à execução,  no período de 

outubro de 2003 a janeiro de 2011, quando parte das obras de infraestrutura urbana, incluindo 

alguns conjuntos habitacionais, já tinha sido entregue. Nesse sentido, estive envolvida como 

técnica, nas decisões de projeto e de procedimentos que tinham como objetivo respeitar o 

modo de morar das populações, os laços de amizade, as formas de socialização e 

principalmente a identidade e a segurança neste novo morar. Não obstante os objetivos 

explícitos do Programa e a boa intenção do pessoal envolvido em sua execução, muitas vezes 

os limites impostos, sejam políticos, financeiros, temporais, institucionais, influenciaram nas 

soluções e decisões tomadas, que hoje são vivenciadas pelos habitantes das antigas favelas. 

Em 2005, visando ampliar meus conhecimentos, integrei um grupo de três arquitetas 

para fazer a adaptação à realidade brasileira do manual chileno “Espacios Urbanos Seguros” 

durante dois meses no Chile, curso este, disponibilizado pelo Banco Mundial, órgão 

financiador do Programa, baseado na estratégia Crime Prevention Through Environment 

                                                           
1
 Programa do Governo do Estado de Pernambuco executado em parceria com as Prefeituras de Recife e Olinda, 

para urbanização de áreas de baixa renda na bacia do rio Beberibe, entre os Municípios de Recife e Olinda, com 

recursos do Baco Mundial. 
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Design - CPTED
2
. Como mais um aspecto a ser agregado ao Programa, a prevenção à 

violência foi amplamente discutida com o intuito de embasar as soluções urbanísticas a serem 

implantadas.  

Com a conclusão de alguns conjuntos habitacionais e o reassentamento das famílias, 

percebi que o período que se iniciava, de adaptação, mostrava–se bastante rico onde 

poderíamos tirar grandes lições para novas experiências, não só em relação à segurança, como 

é trabalhado pelo CPTED, mas, e principalmente, na nova relação espaço/indivíduo que 

começava a se estabelecer: o cotidiano na nova moradia, as práticas sociais, a avaliação que 

fazem da moradia nos primeiros anos de mudança. 

Sabe-se que o espaço físico é produto e ao mesmo tempo influencia o comportamento, 

as percepções e o sentimento humano, e que a vivência do espaço ocorre em diferentes graus 

e formas, dependendo tanto das características do espaço como das características da 

população que o vivencia. Segundo Leitão (2004) é uma relação tão íntima como complexa e 

diversas áreas do conhecimento se dedicam a aprofundar o entendimento de como e por que 

isso acontece, a exemplo da psicologia, da geografia, da sociologia, da arquitetura e 

urbanismo, dentre outras. Seus temas vão desde os aspectos técnicos de projetos de edifícios 

ou desenho urbano, até as qualidades percebidas dos ambientes, como territorialidade e a 

privacidade, e os efeitos psicológicos vivenciados tais como identidade, satisfação e 

pertencimento. Portanto a visão de que o homem é separável do seu meio ambiente é hoje 

amplamente rejeitada, e a visão dicotômica, pelo menos em teoria, parece ser “exorcizada”. 

(MONTEIRO, 1989).  

Nas favelas, essa relação espaço-indivíduo é muito intensa.  É possível identificar uma 

série de fatores que contribuem para essa intensidade como o diminuto tamanho das casas, 

que levam a uma experiência maior no espaço externo, a densidade populacional, 

promovendo interações entre as pessoas tanto positivas como negativas, a presença de becos e 

vielas e a indefinição dos espaços público e privado. Essas características associadas ao 

contexto de problemas urbanos sejam de infraestrutura, como ausência de saneamento e 

serviços básicos, sejam econômicos e sociais, como a carência de educação básica, saúde e 

                                                           
2
 CPTED é uma estratégia de prevenção ao crime através de projetos, baseado nos preceitos da vigilância 

natural, territorialidade, manutenção e controle, utilizado em vários locais do mundo como EUA, Inglaterra, 

Austrália e Chile. 
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desemprego, fazem da favela um espaço dinâmico, em transformação, adaptando-se 

constantemente segundo às necessidades e condições de seus moradores. Esta situação é 

agravada por um problema que não só atinge as áreas pobres, mas que por sua vulnerabilidade 

e pela ausência do poder público, encontra local adequado: a criminalidade e o tráfico de 

drogas. Nesse contexto, as áreas pobres passam a ser estigmatizadas não apenas por ser o 

lugar dos pobres, mas também por ser local dos “criminosos e traficantes”.  

Por outro lado, pela própria vulnerabilidade local e a necessidade de suprir suas 

carências, há o estabelecimento de redes socias e laços comunitários fundamentais à sua 

sobrevivência, onde as interações entre familiares, vizinhos e conterrâneos formam um 

sistema de reciprocidade baseado na relação de confiança, dentro dos limites da favela. Essas 

relações, podem consistir em emprestar dinheiro para condução ou ajudar na construção de 

uma “puxadinha”, ou apenas olhar a criança do vizinho enquanto seus pais ou responsáveis 

não estão em casa.  

Então, qualquer  intervenção em favelas, onde há relocação para uma nova moradia, 

implica, num primeiro momento, em adaptações. Adaptação à nova casa, à infraestrutura, ao 

entorno, aos novos vizinhos (mesmo quando originários do mesmo local). Os antigos hábitos, 

as interações sociais, a identidade, a percepção do lugar e da cidade, o contexto de 

vulnerabildade, aos poucos são re-configuradas no espaço modificado, que aqui assume um 

papel de destaque por ser o gerador dessas mudanças.  

As intervenções do poder público em áreas de baixa renda, embora insuficientes para 

atender à grande demanda existente no Brasil, foram evoluindo ao longo do tempo na forma 

de intervir e podem ser caracterizadas em duas fases com metodologias distintas. A primeira, 

do início do século XX até meados da década de 70, quando a prática era a erradicação de 

favelas e a expulsão dos pobres dos centros urbanos para grandes conjuntos monofuncionais 

em lugares distantes, sem considerar as características da população, as redes sociais 

formadas, e outras características específicas. A segunda, a partir da década de 70, quando há 

um movimento em prol das soluções sociais e participativas para a pobreza urbana, visando à 

inclusão social, ao desenvolvimento integral do ser humano e baseado no conceito de moradia 

no seu sentido mais amplo de habitabilidade. Essa mudança de paradigma, aos poucos 

embasou uma série de diretrizes para as intervenções em favelas tais como: a participação da 
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comunidade em todo o processo, a permanência das famílias no local de origem, o não 

rompimento dos laços de vizinhança, a integração com o entorno.  

Com essa nova forma de intervir, muitos problemas foram solucionados, ou pelo 

menos minimizados, como a partir da permanência no local de origem ou no seu entorno, a 

possibilidade da manutenção das redes socias anteriormente estabelecidas, sejam elas 

primárias, englobando os parentes, vizinhos e amigos, sejam elas secundárias, de trabalho, 

escolas ou serviços. Outros ainda permanecem, como a dificuldade de arcar com os custos de 

uma área formalizada, a dificuldade de se adaptar ao novo espaço, definido e formalizado, 

causando em muitos casos a favelização dos conjuntos habitacionais e o repasse precoce da 

moradia. Nesse contexto, ressalta-se ainda a situação da criminalidade e o sentimento de 

insegurança local, que também é impactado quando há uma mudança espacial, podendo 

migrar para outra área, ou delimitar novos territórios dentro do ordenamento implantado, que, 

via de regra, vai contra a situação anterior, da qual os criminosos tiravam proveito (ruas 

estreitas, dificuldade de acesso para o poder público, falta de iluminação, dentre outros). 

Então, na mudança para conjuntos habitacionais, como se dá a adaptação na nova 

moradia? Como as práticas sociais e formas de sociabilidades locais são afetadas? Já se 

percebe aspectos de identidade com o lugar? Como os espaços estão sendo apropriados?  

Relatos e avaliações de projetos para populações de baixa renda, implantados em todo 

país, apontam para a importância  de se conhecer os processos sociais e os conflitos culturais 

resultantes das mudanças espaciais e dessa planejada integração com a cidade, no sentido de 

servir como base para novas intervenções.  

Diante do exposto, trabalho com a hipótese de que nos primeiros anos após o 

reassentamento para um conjunto habitacional é um período de adaptação, quando as pessoas 

vão se adequando ao novo espaço, à nova forma de morar, aos novos vizinhos, incorporando 

o novo ambiente no seu dia a dia, mas também adaptando-o às suas necessidades. A depender 

de como essa adaptação aconteça, pode revelar algumas tendências, tanto positivas, 

proporcionando o bem-estar e satisfação da população, ou negativas, comprometendo todo o 

investimento realizado, não atingindo o objetivo superior do projeto: a melhoria da qualidade 

de vida da população beneficiada.    
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Como objetivo, pretendo identificar os efeitos das transformações promovidas por 

urbanizações de favelas na vida cotidiana de seus moradores, mais especificamente como se 

dá a adaptação nos primeiros anos do reassentamento em conjuntos habitacionais construídos 

para baixa renda.  

Tenho como objetivos específicos:  

a) Identificar, com base nos relatos dos moradores, qual a avaliação que fazem da 

mudança para a nova moradia; 

b) Identificar a influência da nova espacialidade na mudança de práticas sociais e no 

estabelecimento de sociabilidades;  

c) Identificar nos depoimentos dos moradores e na observação do espaço físico, 

elementos de pertencimento, apropriação e identidade na nova moradia; 

d) Identificar como se dá a adaptação ao novo conjunto a partir da compreensão dos 

fatores que fortalecem a experiência positiva neste novo local, levando a uma 

adaptação resiliente e dos aspectos que desestruturam seus hábitos, tornando-os 

vulneráveis. 

O objeto empírico desta pesquisa é constituído pelos conjuntos habitacionais de 

Jacarezinho e Saramandaia em Recife, e V8/V9 em Olinda, executadas pelo Programa de 

Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda da Região Metropolitana do Recife – 

PROMETRÓPOLE. Este Programa foi formatado num contexto em que o mundo volta-se 

para a questão da sustentabilidade em intervenções urbanas, com ações mais integradoras no 

combate à pobreza e melhoria da qualidade ambiental, com foco na participação de todos os 

envolvidos e ações de cunho físico, institucional e educacional. Ao atuar na área de maior 

concentração de pobreza urbana da RMR, a Bacia do Rio Beberibe, trouxe grandes mudanças 

a curto e longo prazo para aquela região, que precisam ser compreendidas e avaliadas. 

Como técnica que acompanhou o processo de implantação deste Programa, o desafio 

deste trabalho é articular o conhecimento técnico com o da população, compreender a 

experiência de urbanização nos termos de seus moradores, segundo seus conceitos e valores, 

considerando também os limites e dificuldades vivenciados na implantação de um Programa 

desse porte. 
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Para tanto, no primeiro capítulo, apresento o problema de pesquisa fazendo uma breve 

contextualização do processo de urbanização no Brasil, como se deram as ocupações 

informais e as políticas habitacionais até os dias atuais. 

  No segundo capítulo, reporto-me à base teórica que guiou este estudo, construindo 

uma visão sistêmica do entendimento da adaptação em processos de reassentamento, 

considerando os ativos envolvidos e adotando o conceito de resiliência como base para uma 

adaptação positiva. 

No terceiro capítulo, abordo o Programa Prometrópole, sua metodologia, o processo 

de implantação, das intenções à concretização até o momento do pós-reassentamento. 

No quarto capítulo, apresento o universo de pesquisa: as comunidades de Jacarezinho, 

Saramandaia e V8/V9, tanto no que diz respeito às características socioespacias, culturais, 

problemas e potencialidades do local de origem, ou seja a favela, quanto ao projeto elaborado 

e implantado em cada comunidade. 

No quinto capítulo, descrevo a metodologia e a estrutura de análise adotada na 

pesquisa, indicando limites e potencialidades nos diversos enfoques e procedimentos 

desenvolvidos. 

No sexto capítulo, apresento o que foi observado nos espaços de cada conjunto, suas 

características, acessos, manutenção, configuração e a relação com os usos observados, tanto 

por conjunto, como de forma comparativa entre eles. 

No sétimo capítulo, discuto os resultados obtidos nas entrevistas: a avaliação que os 

moradores fazem da nova moradia, seus aspectos positivos e negativos, destacando os 

aspectos relevantes dessa avaliação e sua relação com o que foi observado no espaço. 

No oitavo capítulo, as conclusões obtidas, permitem tecer considerações sobre o 

processo de urbanização e os efeitos das mudanças, nos primeiros anos de reassentamento, 

bem como sobre o processo de adaptação que se inicia, onde são ressaltados os aspectos que 

contribuem para a construção da resiliência. 

Acredito que aqueles que participam ou participaram de projetos de urbanização, 

levam consigo experiências únicas que, ao serem compartilhadas, podem ajudar a entender os 

efeitos dessas ações em favelas, muitas vezes escondidos por trás de um relato informal, de 
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um acontecimento não previsto, de observações contínuas, de forma a se ter uma 

compreensão de como potencializar os recursos que contribuem para uma adaptação positiva 

em processos de reassentamento. 

Portanto, ao unir a prática profissional à reflexão acadêmica na apreciação dos resultados 

obtidos, espero que esse estudo venha a consolidar conhecimentos nesse tema, e  a  subsidiar 

outras experiências semelhantes. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma breve descrição das políticas habitacionais do país 

visando contextualizar as intervenções atuais. A análise longitudinal permite entender como 

as atuais políticas refletem um avanço em determinados aspectos e, ao mesmo tempo, a 

persistência em outros que podem explicar a maior ou menor probabilidade de sucesso da 

intervenção. Por sucesso, entendemos como o modo com que um programa habitacional 

representa uma melhoria para a vida das pessoas, construindo seu senso de satisfação e 

vontade de fixação na área. 

 

1.1. Evolução das políticas habitacionais voltadas para favelas: da expulsão à 

consolidação.  

 

O processo de industrialização no Brasil, no início do século XX, foi o primeiro 

grande impulsionador de novas ocupações nas cidades que não estavam preparadas para tanto. 

Nessa época, a questão habitacional para a população de baixa renda concentrava-se na 

iniciativa privada, através das vilas operárias e no mercado de aluguel, na maioria cortiços ou 

mocambos, em situação de insalubridade. Grande parte da população, que não era absorvida 

por esse mercado, ocupava áreas impróprias, alagadas ou morros, dando origem às nossas 

favelas. Os chamados mocambos eram associados aos quilombos, ainda da época dos 

escravos, local de refúgio dos negros, marginalizados, onde as condições de moradia eram de 

grande precariedade. Construídos de taipa, madeira ou palha, sobre palafitas, ou em morros ou 

alagados, começam a criar uma nova paisagem nas cidades, negada pelas classes mais 

abastadas e pelo poder público. 

Na década de 30, período do governo Vargas, pode-se dizer que foi o momento em 

que o Estado começa a assumir a questão habitacional como uma questão social, passando a 

intervir tanto no processo de produção, como no mercado de aluguel, e abandonando a 

postura de deixar a questão da construção, comercialização, financiamento e locação 

habitacional às “livres forças do mercado”, que vigorou até então (BONDUKI, 1994). Dentro 

de uma política de modernização e higienização das cidades e visando erradicar os males que 

“atravancavam o progresso”, o Estado começa a intervir nas áreas pobres, transferindo para 



25 

 

longe dos centros urbanos a população favelada ou implantando soluções paliativas para o 

problema em questão. Destacamos, nessa época, no Recife dos anos 40 a “Liga Social Contra 

Mocambos”, programa implementado pelo Interventor Agamenon Magalhães, alinhado à 

política do governo federal que erradicou mocambos no Recife.  

O saldo social desse período foi a quebra da rede social e de sobrevivência dos 

moradores de favelas, na medida em que foram transferidos para Parques Proletários e Casas 

Operárias, que pressupunham um modelo comportamental em conformidade com os 

pressupostos higienistas do Ministério de Educação e Saúde (LIMA, 2004). 

Com a atratividade de empregos na segunda metade do séc. XX, principalmente 

devido ao crescimento industrial e abertura ao capital estrangeiro, há novamente uma forte 

migração campo-cidade provocando um crescimento populacional que vai agravar ainda mais 

a situação urbana com o aumento das ocupações informais em áreas impróprias para 

moradias. Embora fosse um momento de grande crescimento econômico para o país, com a 

inserção no capitalismo internacional, esse crescimento era baseado no baixo valor da mão-

de-obra, sendo, portanto, um crescimento estruturalmente concentrador de renda, mantendo a 

situação de desigualdade social. 

Em 1964, com o golpe militar, a questão habitacional passa a ser tratada como uma 

questão estratégica sob o ponto de vista político, já que a solução dos problemas habitacionais 

para as grandes massas iria atuar como um atenuante às reivindicações populares quanto à 

segurança e estabilidade de moradia.  A criação do Sistema Financeiro de Habitação - SFH e 

do Banco Nacional de Habitação - BNH veio concretizar esta estratégia com uma grande 

produção habitacional em todo o país, construindo cerca de 4,5 milhões de unidades.   

As favelas, encaradas como uma “doença”, uma “praga” que precisava ser dizimada, 

novamente tiveram ações para remoção e relocação das populações, agora em conjuntos 

habitacionais financiados pelas COHABs.  

No Rio de Janeiro, a transferência dos moradores de favelas para os conjuntos 

habitacionais se deu de forma mais intensa que nos outros Estados. Valladares (1980) em seu 

estudo sobre o Programa de Remoção de favelas do Rio de Janeiro se refere a uma “operação 

gigantesca” visando à remoção sumária das favelas para conjuntos habitacionais financiados 

pelo BNH e comercializados pela COHAB – GB. Cerca de 80 favelas foram atingidas com a 
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remoção de 26.193 barracos. Constata ainda a grande rotatividade dos moradores após a 

ocupação, inclusive com o retorno às favelas, devido basicamente aos seguintes fatores: (i) o 

preço da habitação, nem sempre acessível àqueles de tão baixa renda; (ii) as despesas 

adicionais obrigatórias com taxas e tarifas; (iii) o custo com o transporte, pois os conjuntos se 

localizavam distantes do local de trabalho; (iv) o tamanho e a qualidade das habitações 

oferecidas. Essas questões poderiam ser generalizadas para todo o país se somadas ainda a um 

componente forte de desintegração social, na medida em que, havia a quebra das redes sociais 

estabelecidas no local de origem.  

Segundo Ferreira & Uemura (2009), o recorte economicista e privatista, voltado aos 

interesses do crescimento econômico e ao favorecimento de empreiteiras, fizeram com que a 

política do SFH desse período tenha sido marcada por uma série de problemas. Estes, 

associados principalmente à péssima qualidade construtiva, à generalização do favor e das 

trocas eleitorais e à reprodução de um padrão urbano altamente oneroso ao poder público no 

qual, invariavelmente, os conjuntos habitacionais eram produzidos em áreas distantes do 

centro urbano, sem infraestrutura e serviços urbanos, resultando numa explosão urbana nas 

grandes cidades brasileiras, marcada pela formação de grandes conjuntos “monofuncionais” e 

pela sua consequente segregação socioespacial. 

As avaliações negativas dessa política quanto ao atendimento aos estratos mais baixos 

da população levou à adoção dos chamados Programas Alternativos, que incluíam a 

autoconstrução, urbanização de favelas, regularização fundiária e programas de lotes 

urbanizados. Estes programas surgem como resposta também aos movimentos sociais por 

uma moradia digna e permanência do local de origem, e pressupunham a participação popular 

em, pelo menos, uma de suas fases: planejamento, execução ou construção de moradias.   

Paralelamente, no contexto mundial, há o surgimento de uma nova filosofia de 

enfrentamento da pobreza urbana baseada na inclusão social, no desenvolvimento integral do 

ser humano e no conceito de moradia no seu sentido mais amplo de habitabilidade. Esta 

concepção foi largamente disseminada pelos organismos internacionais de fomento, como o 

Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), adotando a 

metodologia participativa como eixo metodológico, tanto no envolvimento das diversas 

instâncias de governo, como na participação popular em todas as fases do projeto.  
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Nesse período, há a consolidação dos movimentos populares de luta por moradia no 

Brasil, culminando na década de 1980 no Movimento Nacional de Reforma Urbana, que teve 

como premissas a função social da propriedade e da cidade, entendida como o uso 

socialmente justo e equilibrado do espaço urbano, e o direito à cidadania, entendido em sua 

dimensão política, de ampla participação da população na condução de seus destinos, assim 

como o direito de acesso às condições de uma vida urbana digna com um espaço 

culturalmente rico e diversificado. O conjunto de práticas participativas com a instituição de 

fóruns e conselhos municipais, com programas de regularização fundiária, planos diretores 

participativos etc., veio legitimar esse ideário da reforma urbana. 

Como uma grande conquista dos movimentos populares nesse período, a instituição 

das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), em 1983, e da Lei do PREZEIS, em 1987, no 

Recife, significou um grande avanço para o reconhecimento das áreas pobres como parte da 

cidade, dentro de uma política de não remoção, consolidação, e integração com a cidade 

formal, priorizando a participação comunitária.  

 Consolida-se, então, a postura governamental de investimentos nas áreas pobres, 

visando à melhoria da qualidade de vida dos moradores e a sua inclusão socioespacial na 

cidade. 

É preciso destacar que, paralelamente a essas conquistas sociais, a década de 80 foi 

marcada por um período de crise econômica, com o aumento da inflação e altos juros, com a 

queda na renda familiar e altos níveis de desemprego. Em 1986, o BNH é extinto sendo 

incorporado à Caixa Econômica Federal, que, como banco comercial não tinha a habitação 

como tema prioritário. O atendimento às camadas de baixa renda com programas específicos 

ficou cada vez mais difícil de acontecer naquele momento.  

A ausência de um diagnóstico claro sobre as questões habitacionais se refletiu, de 

1985 a 1989, em frequentes mudanças no arranjo institucional do setor, ficando em 1989 sob 

a responsabilidade da Secretaria Especial de Habitação e Ação Comunitária (SEAC) (LIMA, 

2007). Uma das principais ações dessa secretaria foi a retomada dos programas alternativos 

com o Programa Nacional de Mutirões Comunitários, voltados para famílias com renda 

inferior a 3 salários mínimos, através de convênios com uma instituição local (estados ou 

municípios) e a Sociedade Comunitária Local, que deveria ser constituída por participantes de 

cada projeto. No entanto, mais uma vez, a falta de uma política bem definida na priorização 
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de aplicação dos recursos, abriu portas para o clientelismo e tráfico de influência. Estima-se 

que pelo menos 1/3 das habitações financiadas não foram construídas (SANTOS, 1999). 

A partir da década de 90, a “ordem mundial neoliberal” veio aprofundar ainda mais as 

desigualdades sociais no Brasil. Com a globalização, o crescimento acentuado do desemprego 

e a deterioração das condições de trabalho tenderam a restrições de mobilidade social 

ascendente. Há o agravamento da pobreza urbana e, consequentemente, o inchaço das favelas 

com a potencialização dos problemas que lhes são inerentes, como ausência de infraestrutura 

básica, serviços sociais, desemprego, e da violência local com o aumento da criminalidade e 

tráfico de drogas.  

No Brasil, em função da crise financeira desta década, há um abandono geral de 

investimentos em programas de urbanização, só sendo retomados já na década posterior com 

a criação do Ministério das Cidades e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNH) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), específico para 

investimentos em áreas de baixa renda. 

Esta lacuna de investimentos abriu espaço para que as agências internacionais de 

desenvolvimento econômico, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o 

Banco Mundial, disponibilizassem recursos para programas de urbanização de favela, 

seguindo uma abordagem de desenvolvimento sustentável, considerando a participação 

comunitária e a educação socioambiental como pré-requisito de tais investimentos 

(PORDEUS, 2006). 

 

1.2. A RMR e as soluções habitacionais para baixa renda  

 

Na Região Metropolitana do Recife – RMR, alguns eventos merecem destaque no 

processo de mudança das políticas para favelas e na forma de ocupação de seu território.  

A partir da década de 70, enquanto parte da população de baixa renda, incluída no 

mercado de habitação popular é levada a ocupar os grandes conjuntos habitacionais 

construídos distantes dos centros urbanos, as famílias mais pobres, excluídas dos mecanismos 

de acesso de financiamento do BNH, iniciam um processo de invasões coletivas de terrenos 

ainda desocupados, numa tentativa de fixação em áreas próximas ao mercado de trabalho 
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(SOUZA, 2007). Esse movimento contribuiu para o adensamento do núcleo metropolitano e 

das favelas. 

Um pesquisa realizada pela Fundação Joaquim Nabuco constata que “em cinco anos, 

entre 1978 e 1983, ocorreram na RMR mais de 80 invasões, envolvendo cerca de 150 mil 

pessoas” e segundo levantamentos realizados pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano do Governo de Pernambuco, em 1990, o espaço ocupado pelos assentamentos pobres 

no município de Recife havia duplicado entre 1975 e 1990, ocupando cerca de 33km2, ou seja 

15% do território municipal e 26% da área urbana ocupada (SOUZA, 2007). 

Segundo Souza (2007), essas sucessivas invasões dão caráter de luta para acesso à 

moradia e atuam como uma forte pressão para mudanças na política nacional do período do 

BNH, sendo o Movimento Terras de Ninguém um exemplo nesta luta. Iniciado nos morros da 

zona norte do Recife e envolvendo mais de 15 mil famílias, posteriormente se expandiu para 

outras áreas do Recife, com o apoio de intelectuais, técnicos e políticos da época, como 

também da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Recife e Olinda, liderada pelo 

arcebispo D. Hélder Câmara.  

Frente às discussões sobre pobreza urbana e exclusão social no âmbito internacional, o 

Banco Mundial investe em estudo de viabilidade de recuperação de assentamentos precários e 

em 1978 a Fundação de Desenvolvimento Municipal (FIDEM) conclui o levantamento e 

mapeamento desses assentamentos na RMR, como base para novas discussões e intervenções 

nessas áreas. Na década de 80 é implantado o Projeto Grande Recife, com o objetivo de 

urbanizar as favelas na margem do Rio Capibaribe e remover aquelas não consolidáveis, com 

recursos do Banco Mundial e seguindo a então política da consolidação (SOUZA, 2007). 

Ainda nessa década e em função da exigência institucional de participação, o 

município do Recife, na gestão do então prefeito Gustavo Krause, cria “barracões” dentro das 

áreas de intervenção do Programa PROMORAR3, onde a gestão das obras era feita 

conjuntamente por técnicos e comunidade.  Nesse sentido, a representação popular e dos 

órgãos governamentais criam força, “mesmo revestida muitas vezes, com caráter de 

cooptação e sofrendo interferências de representações oriundas de uma política clientelista” 

                                                           
3
 O Programa de Erradicação de subhabitações – PROMORAR, foi instituído em 1979, no governo do então 

presidente Figueiredo com o objetivo de erradicar subhabitações a partir de intervenções de melhoria nas favelas, 

sem implicar, contudo, na remoções das famílias. 
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(SOUZA, 2007, p.132). A atuação desse programa promoveu a construção de cerca de 14.000 

habitações, atuando em 28 localidades. 

É preciso destacar, entretanto, que embora tenha havido um recuo dos investimentos 

federais em habitação popular, esta lacuna foi de certa forma preenchida com investimentos 

estrangeiros, a exemplo do Programa de Legalização Fundiária e o Programa de 

Financiamento de Materiais de Construção, viabilizados com recursos do Banco Mundial. No 

âmbito estadual, destaca-se também a atuação da COHAB-PE na implantação desses projetos. 

Segundo Souza (2007), considerando o total de programas e ações para os “excluídos”,  

“em termos quantitativos, ao final da década de 1980, registram-se na RMR 

cerca de 40 assentamentos pobres urbanizados ou reassentados, mais de 

25.000 moradias construídas ou reconstruídas e cerca de 30.000 moradores 

das áreas pobres do Recife com titulação da posse da terra (SOUZA, 2007, 

p.135) 

O acesso a recursos federais para projetos de urbanização se torna mais difícil na 

década de 90 em função de exigências normativas dos programas federais Prosanear e 

Promoradia (SOUZA, 2007). Este fato contribuiu para um aumento e adensamento das 

favelas existentes na RMR, agora num contexto no qual a violência urbana e o tráfico de 

drogas vão marcando território nessas áreas. No final da mesma década, os investimentos em 

urbanização de áreas pobres se limitam ao Programa Habitar Brasil - BID, financiado pelo 

BID e ao Prometrópole, financiado pelo Banco Mundial, este último a ser detalhado em 

capítulo específico (PORDEUS, 2006). 

 

1.3. Os conjuntos habitacionais no pós-ocupação 

 

Apesar da mudança no modo de intervir nas favelas, priorizando a consolidação, é 

inevitável a remoção de habitações que se localizam em áreas de risco, de morro ou alagáveis, 

em áreas ambientalmente protegidas ou necessárias para implantação de infraestrutura urbana. 

Portanto, a necessidade da construção de conjuntos habitacionais para essa população ainda 

permanece, e com ela o desafio de atender de forma adequada a população para quem foi 

destinada. 

As avaliações dos conjuntos habitacionais construídos ainda sob a ótica da expulsão 

(SOUZA, 1990; VALLADARES, 1980) apontam para graves problemas como a grande 
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distância dos centros urbanos, a quebra das redes sociais formadas, e o alto custo de ter uma 

moradia formalizada, causando o repasse da moradia e o retorno às favelas. Valladares (1980) 

reporta-se aos conjuntos construídos no Rio de Janeiro no contexto do Programa de 

Erradicação de Favelas, período de 1968 a 1973, como uma “área de trânsito” em função da 

grande rotatividade de moradores, apontando como motivo principal a dificuldade de arcar 

com os custos da nova moradia, que em média, comprometia só com a prestação da casa, 

cerca de 25% da renda familiar, fora as taxas dos serviços urbanos, como água e luz, e os 

custos com transporte, em função da localização dos conjuntos, distantes dos centros urbanos. 

Enquanto que Amorim e Loureiro (2008) apontam como ponto forte para a decadência dos 

conjuntos a “falta de urbanidade” em função da “forma de repetição e hierarquia, a 

estandardização dos modelos habitacionais e dos processos construtivos, inclusive dos 

revestimentos, acentuando os princípios de universalização e coletivização alheios aos 

códigos e convenções de uso dos seus moradores” (AMORIM & LOUREIRO,2008, p.62).  

Parece que ambos os enfoques ainda permanecem no contexto mais recente de 

urbanização de favelas, quando há remoção para conjuntos habitacionais.  

Noce (2008), em seu estudo sobre reassentamento como promotor de capital social em 

políticas públicas urbanas, reporta-se a uma análise exploratória realizada nos conjuntos 

habitacionais construídos na década de 90 para reassentamento de famílias atingidas no 

projeto da Bacia de Guarapiranga, destacando que 

...existem problemas crônicos de habitabilidade, possivelmente gerado pela 

inadaptação tanto das pessoas ao meio, como do meio às pessoas. Em outras 

palavras, as comunidades que foram removidas de áreas de risco para esses 

conjuntos têm muita dificuldade de se organizar para pagamentos de taxas 

condominiais; a manutenção dos condomínios, quando existe é precária; os 

conflitos de vizinhança e problemas com furtos de equipamentos de uso 

comum (lâmpadas, extintores, etc.) são freqüentes; espaços para uso comum 

são privatizados e as áreas projetadas para lazer e convivência mútua são 

abandonadas ou invadidas.(NOCE, 2008, p.28). 

 

Já Alcântara (2011), em seu estudo sobre a solidariedade e dádiva em áreas de baixa 

renda, também faz uma crítica à solução dos conjuntos habitacionais, os quais, segundo ela, 

dificultam a relação de solidariedade e de compartilhar a vida com o outro, na medida em que 

os apartamentos e o ato de “viver de portas fechadas”, levam ao isolamento e a segregação, 
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acompanhado pelo sentimento de insatisfação, inadequação, falta de identidade e rejeição do 

lugar.   

Mesmo considerando a construção dos conjuntos no interior da área de intervenção ou 

no entorno próximo, possibilitando a manutenção das redes sociais formadas e a participação 

popular, ainda se verifica o repasse precoce das habitações, a insatisfação com a moradia e a 

favelização de alguns conjuntos nos primeiros anos de reassentamento. Outros problemas 

também ganham destaque, como a questão da violência e o tráfico de drogas, presentes na 

grande maioria das favelas e que vão se remodelando no novo espaço implantado.  

Há, portanto, um traço comum nesses processos de remoção/reassentamento: um 

primeiro momento de desestruturação, onde as pessoas têm que aprender a conviver com o 

novo, diferente da sua vida anterior, onde precisam se adaptar à nova realidade. 

 

1.4. Condicionantes e tendências atuais para intervenções em favelas 

 

O contexto de exclusão social, associado à criminalidade e tráfico de drogas nas 

favelas abriu discussões sobre como intervir, considerando a configuração espacial dos 

projetos como ferramenta de prevenção da violência. 

Estudos sobre a influência do espaço na criminalidade já são considerados há algumas 

décadas
4
 em outros países, e com base neles há um movimento mundial para a inclusão dessa 

questão nas políticas públicas de prevenção ao crime em intervenções em favelas.  

A UN-Habitat lança o Programa Cidades Seguras com base em ações preventivas para 

diminuição da criminalidade, e o Banco Mundial coloca dentre as 6 estratégias5 para o 

                                                           
4
 Década de 20 e 30 – a Escola de Chicago faz relação entre a organização do espaço e a criminalidade; Década 

de 60 - Janes Jacobs relaciona à segurança a presença de pessoas e variedade de usos no espaço urbano; Década 

de 70 - Ray Jeffery advoga que o desenho urbano é uma ferramenta determinante para a redução dos delitos de 

oportunidade criando a estratégia para prevenção do crime Crime Prevention Through Environmental Design-

CPTED; 1972 - Oscar Newman encara a estrutura espacial como uma hierarquia de domínios territoriais 

estabelecidos entre o domínio público e o domínio privado, considerando fundamental promover a restrição de 

acesso de estranhos ao local: o Defensible Space; Década de 80 - com o livro The Social Logic of Space, Hillier 

e Hanson relacionam as características do espaço com o comportamento humano e criam uma metodologia de 

análise, a sintaxe espacial, em que a forma urbana é representada, quantificada e interpretada em função das 

relações de acessibilidade física e visual presentes.  
5 Estratégias para o desenvolvimento urbano segundo o Banco Mundial: 1.Desenvolvimento Econômico Local; 

2.Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;3. Habitação e Urbanização; 4. Governança Urbana e Gestão; 5. 
5.Urbanização de Favelas, Desenvolvimento Comunitário e  Prevenção do Crime e da Violência; 6. 

Gerenciamento de Risco de Desastres. 
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desenvolvimento urbano a urbanização de favelas, desenvolvimento comunitário e  prevenção 

do crime e da violência. Nesse sentido, procura divulgar no Brasil experiências exitosas de 

outros países sobre esse assunto. 

Nesse contexto, programas de combate e prevenção à violência no Brasil começam a 

ter uma linha mais integradora e participativa, com ações diversificadas, considerando o 

espaço urbano como peça chave para prevenção. 

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, por exemplo, articula políticas de 

segurança com ações sociais e no espaço urbano, priorizando a prevenção com o 

envolvimento da comunidade. Suas ações envolvem a União, Estados e Municípios. Dentre 

seus principais projetos destacamos “segurança e convivência”, no qual são recuperados 

espaços urbanos em áreas degradadas em comunidades carentes com a participação da 

comunidade, e “os territórios da paz” onde é definida uma série de ações preventivas em um 

determinado local com altos índices de criminalidade e degradação ambiental, incluindo 

intervenções físicas. Destacamos também o policiamento comunitário, onde o policial 

mantém uma nova relação com a comunidade, baseada na confiança - os agentes fazem ronda 

sempre na mesma região, tornando-se conhecidos da população local 

(http://portal.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJ3FD1029CITEMID8C3D032FF447450DB09

3DFC822448CB6PTBRIE.htm).  

O Pacto pela Vida, programa de combate à violência do Estado de Pernambuco, 

também tem em seu desenho ações integradoras, não só na melhoria do efetivo ou criação de 

núcleos de segurança, como também no âmbito da “Prevenção Situacional”, buscando reduzir 

a violência, atuando sobre a organização do espaço urbano a fim de eliminar ambiências 

favoráveis ao crime. (GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2011) 

Não é o objetivo aqui avaliar essas políticas, mas apenas mostrar que a década atual 

traz uma preocupação que está diretamente ligada à melhoria da qualidade de vida e a 

sustentabilidade de qualquer investimento em favela: a violência e criminalidade. O contexto 

de vulnerabilidade socioespacial é modificado, mas, a depender de como se apresenta a nova 

ambiência, esse contexto de criminalidade pode permanecer, agora com outra roupagem. 
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2. AS LENTES ATRAVÉS DAS QUAIS SE DESENVOLVE ESTA PESQUISA: 

REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos as bases teóricas que guiaram esta pesquisa, bem como 

os conceitos utilizados para as análises realizadas.  

O ponto de partida para identificar os efeitos das transformações promovidas por 

urbanizações de favelas na vida cotidiana de seus moradores, foi entender como estava se 

dando a adaptação nos conjuntos habitacionais, ou seja, a relação pessoa/ambiente, 

considerando aspectos primordiais dessa relação: a sociabilidade e a identidade no novo local. 

Entretanto, com o desenvolvimento da pesquisa e o surgimento dos primeiros resultados, 

revisitamos diversas vezes o referencial teórico de modo a embasar o entendimento geral e 

sistêmico dos diversos fatores que se revelavam nesse processo de adaptação das 

comunidades estudadas.  

Para o entendimento do processo de adaptação nos conjuntos habitacionais, tomamos 

como referência os estudos no âmbito da geografia, da demografia, da sociologia e da 

psicologia, que abordam os diversos aspectos associados à capacidade de adaptação a um 

evento adverso
6
 (NORRIS et al, 2007; MARANANDOLA & HOGAN, 2006; CEPAL, 2002; 

INFANTE, 2005) por entendermos que a remoção/reassentamento se apresenta, num primeiro 

momento, como um evento de instabilidade. 

Baseado no modelo elaborado por Norris et al (2007) sobre resistência e resiliência ao 

estresse ou evento adverso (Figura 01), e no Diagrama Conceitual sobre risco-perigo-

vulnerabilidade (Figura 02)   de  Hogan e Marandola (2009), construímos um novo esquema 

(Figura.03), transpondo os conceitos utilizados, para o processo de 

remoção/reassentamento/adaptação que se fazem presentes nessa dissertação.  

 

 

                                                           
6
 Nos estudos sobre Natural Harzards o evento adverso ou risco é visto como um fator negativo ligado a 

desastres naturais, como  furacões, alagamentos, terremotos, dentre outros. Na demografia e sociologia, o evento 

adverso é visto como uma situação constante do risco, estando ligado a questões socioeconômicas como pobreza, 

doenças, analfabetismo e violência. Para a psicologia, estaria ligado a traumas e outros distúrbios.  
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Figura 02 – Diagrama Conceitual risco-perigo-vulnerabilidade 

Fonte: Marandola Jr. (2008,p.57) apud Hogan, Marandola,( 2009, p.167) 

Figura 01 – Modelo de Resistência ao estresse e resiliência ao longo do tempo 

Fonte: Norris et al (2007, p.132) 
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Na Figura 03, trabalhamos com 3 momentos distintos: 

O primeiro momento corresponde à situação original da favela, anterior ao 

reassentamento, na qual existe uma sobreposição de diversos aspectos adversos, ou riscos, 

tanto ligados ao meio físico (ambiente degradado, moradia precária, ausência de 

infraestrutura, etc.)  quanto ao social (violência, baixa escolaridade, pobreza, etc.), mas que 

era a “normalidade” dos seus moradores, pois já estavam adaptados àquela situação anterior 

Figura 03 – Estrutura do processo de adaptação  

Nota: Elaborada pela autora com base no modelo de Norris et al (2007) e Marandola & Hogan 

(2009) 
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de carência. Dentro dessa normalidade, além das adversidades, existe também uma estrutura 

de ativos que vão dar suporte ao enfrentamento da situação de carência a que estão expostos. 

Segundo Marandola & Hogan (2009, p.164), é fundamental considerar essa estrutura de ativos 

em áreas pobres, consideradas de grande vulnerabilidade pois “associar pobreza e degradação 

urbanística com um estado de vulnerabilidade, pode ser uma relação causal, simplista, que 

não se sustenta quando se presta atenção aos efeitos da vizinhança e na capacidade das 

pessoas de lidarem com os perigos a que estão expostas”.  

O segundo momento corresponde ao que chamamos de “disfunção transitória”, onde 

existe uma adversidade, um evento causador dessa disfunção. Na literatura sobre desastres 

naturais, este evento é associado a uma “roupagem caótica”, na medida em que tem seu foco 

nos eventos excepcionais como terremotos, tsunamis, enchentes, e outros. Nos estudos sobre 

“Sociedade de risco”, deslocou-se a ideia de perigo e o risco desses eventos para a própria 

estrutura social, pois viver na “modernidade tardia” é estar em risco constantemente 

(BECK,1992, apud MARANANDOLA & HOGAN, 2006). Já nos estudos de psicologia, 

segundo Infante (2005, p26), o termo “adversidade (também usado como sinônimo de risco) 

pode designar uma constelação de muitos fatores de risco (como viver na pobreza ) ou uma 

situação de vida específica (a morte de um familiar)”.  

Para o nosso estudo, esta “disfunção transitória” está associada ao reassentamento e 

não é vista sob uma ótica puramente negativa, como nos estudos geográficos, nem como um 

fator totalmente adverso, mas como um evento que age como um fator de instabilidade e 

insegurança momentânea mudando a “normalidade” da vida anterior e que leva a uma 

necessidade de adaptação ao novo contexto. 

Remoção e reassentamento: voluntário ou involuntário? 

As remoções/reassentamentos de populações podem ter um caráter voluntário ou 

involuntário. É voluntário quando é o resultado da vontade de pessoas de saírem do local, 

geralmente por questões voltadas pela busca por uma melhoria de vida. É involuntária quando 

é resultado de uma causa externa, imposta, em função de desastres naturais, distúrbios sociais, 

projetos de desenvolvimento, dentre outros (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO 

AMBIENTE DO TOCANTINS, 2002).  
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O Programa Prometrópole tem como premissa a remoção somente quando não seja 

possível a consolidação, abrangendo, na maioria dos casos, áreas extremamente precárias e 

sem condições de consolidação. O Banco Mundial classifica esse processo como 

“Reassentamento Involuntário”, pois não foi movido pela vontade direta dos moradores e sim 

pela necessidade de implantação da infraestrutura urbana (FIDEM, 2000a).  

É importante destacar, entretanto, que em qualquer processo de 

remoção/reassentamento em projetos de urbanização de favelas, se analisados sob uma ótica 

individual do morador, há a ocorrência dos dois modelos, tanto involuntária/forçada como 

voluntária/desejada, nesse último caso, visto como uma oportunidade de melhoria de vida 

pelo morador.  

 No Prometrópole, por exemplo, a remoção/reassentamento dos moradores de 

Jacarezinho, Saramandaia e V8/V9, veio acompanhada das duas situações. Parte dos 

moradores tinha o desejo de sair do local, encarando como uma oportunidade de reconstruir 

sua vida, e outra tinha muita rejeição por já ter estabelecido vínculos com o lugar e pela 

insegurança que um processo de mudança traz
7
.  

O terceiro momento é o período pós-disfunção, ou seja, o primeiro momento após o 

reassentamento, período em que se inicia um processo de adaptação. Nesse sentido, é 

fundamental entender como acontece esta adaptação e, para tanto, trabalhamos com dois 

conceitos que estão ligados a uma adaptação positiva ou não e que funcionam como dois 

“extremos de uma mesma balança”: a Resiliência e a Vulnerabilidade. 

 

2.1. A Resiliência 

 

A Resiliência é um termo utilizado em campos de estudos distintos, associado a uma 

adaptação positiva após a ocorrência de um evento adverso.  

 

No caso de eventos de remoções e reassentamentos de populações, trabalharemos com 

o conceito de Resiliência a nível comunitário, tomando como referência Norris et all (2007)  

que a define como um processo ligado a uma rede de recursos para uma adaptação positiva 

                                                           
7
 Em alguns casos, a resistência dos moradores a sair do local impediu a realização das obras e causou grande 

atraso na sua conclusão. 
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após um distúrbio ou adversidade. Este mesmo autor identifica nessa rede, quatro conjuntos 

de recursos/ativos que dão suporte à Resiliência: o desenvolvimento econômico, o capital 

social, a informação e a comunicação, e a competência comunitária. Outros autores também 

destacam a importância da disponibilidade de ativos em enfoques diferenciados: como no 

suporte à subsistência de população pobre (RAKODI, 2002), para o desenvolvimento 

(BOISIER, 2000), nos estudos de vulnerabilidade (MARANDOLA & HOGAN, 2005, 2006, 

2009; CEPAL, 2000).  

De forma a se ter uma ampla compreensão dos ativos que possibilitam uma adaptação 

resiliente em processos de reassentamento, tomamos como referência a estrutura presente no 

estudo sobre os meios de subsistência de populações pobres “Urban livelihoods” (RAKODI & 

LLOYD-JONES, 2002).  

No modelo estudado (Figura 04), temos o conjunto de 5 ativos
8
 que compõe uma 

estrutura de recursos, variável a depender do contexto analisado, e que corresponde a: 

 Capital humano – recursos humanos disponíveis para as famílias, que tem dimensão 

quantitativa e qualitativa. A primeira, referente ao número de membros do grupo 

familiar e o tempo disponível para se envolver em atividades geradoras de renda. A 

segunda, referente aos níveis de educação e saúde dos membros da família (CARNEY, 

1998 apud RAKODI, 2002). Em áreas pobres, os baixos níveis de educação e renda 

dificultam a inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, contribuem para a 

manutenção do estado de pobreza e exclusão social.  

 Capital social e político – são os recursos sociais (estruturas sociais locais, acesso a 

instituições públicas, etc) (CARNEY, 1998 apud RAKODI, 2002). Segundo Boisier 

(2000), o capital social representa a predisposição de ajuda interpessoal, baseada na 

confiança que o outro responderá da mesma maneira quando for requisitado. Nesse 

sentido, destaca-se o senso de comunidade, pertencimento e participação comunitária 

como dimensões chave dessa estrutura.  

 Capital físico – é o recurso ligado à infraestrutura física (transporte, moradia, 

saneamento, energia, comunicação) (CARNEY, 1998 apud RAKODI, 2002). Nas 

áreas de favelas, este recurso, quando existente, é bastante incipiente e causador de 

diversos problemas, tanto concretos, ligados à condição de moradia precária e à 

                                                           
8
 Rakodi (2002) destaca que esta não é a única lista de categorização de ativos e nem é exaustiva.  
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exposição a fatores de risco ambiental, quanto subjetivos, ligados ao preconceito, 

vergonha e insatisfação. 

 Capital financeiro – recursos financeiros disponíveis (incluindo poupança, crédito e 

pensões) que lhes proporcionam diferentes opções de subsistência (CARNEY, 1998 

apud RAKODI, 2002). Nas favelas, este é quase inexistente, sendo necessária uma 

maior atenção do poder público para prover a comunidade de condições para gerar e 

manter esse capital. 

 Capital Natural – o estoque de recursos naturais de qualquer território (BOISIER, 

2000). Tal recurso é visto como matéria-prima e está ligado ao sentido de 

desenvolvimento territorial. No caso das favelas, é praticamente ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 04 mostra o equilíbrio entre os componentes da estrutura de recursos, 

configurando-se como um modelo hipotético. 

Carney (1998) apresenta diferentes tipos de estrutura desse modelo do pentágono a depender 

da disponibilidade e acesso a cada um deles (CARNEY, 1998 apud RAKODI, 2002). 

Alcântara (2011), destaca a importância das redes sociais de solidariedade, ou seja, do capital 

social, como suporte para enfrentar as dificuldades em áreas carentes. Dessa forma, uma 

comunidade pobre, localizada em áreas impróprias à moradia, tem pouca disponibilidade de 

capital físico, natural, financeiro e humano, e poderia ser representada como na Figura 05. 

Figura 04 -  Modelo de estrutura de ativos 

Fonte: Carney, 1998,  apud Rakodi, 2002. 
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No caso do reassentamento, há uma mudança nessa estrutura. Novos ativos surgem e 

outros enfraquecem. Entender essa dinâmica multifacetada da mudança é fundamental para 

minimizar os impactos negativos, comuns em projetos de reassentamentos. 

 

2.2. A Vulnerabilidade 

 

No processo de adaptação, quando não há uma estrutura de recursos disponíveis, ou 

quando estes não são verdadeiramente “robustos”, “redundantes” ou “rápidos”
9
, há a 

permanência da disfunção, condicionando a um estado de incapacidade, ou inabilidade de se 

adaptar à nova situação, caracterizando uma condição de vulnerabilidade (NORRIS et al, 

2007). 

Segundo Marandola & Hogan (2005), dentro de um entendimento sociodemográfico 

“a vulnerabilidade mantém, em virtude de seu foco (a pobreza e exclusão), um sentido de 

estado, e não de correspondência direta a elementos que causam riscos”. Entretanto, no caso 

estudado, embora exista um contexto de muitas variáveis que tornam a população de baixa 

                                                           
9
 Segundo Norris (2007) os recursos  devem ter os seguintes atributos: (i) Robustez - capacidade de suportar o 

stress sem sofrer degradação. A estratégia de resistência é robusta, se mantém fora ou neutraliza uma grande 

variedade de perigos; (ii) Redundância – relativa à capacidade de substituição dos recursos, tendo como 

condição, portanto, a diversidade de recursos; (iii) Rapidez – capacidade de identificar problemas e mobilizar 

recursos num curto espaço de tempo. 

Figura 05 - Exemplo de estrutura de ativos em favelas 

Nota: Elaborada pela autora com base em Carney,1998,  

apud Rakodi, 2002. 
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renda vulnerável, focamos a vulnerabilidade no aspecto da remoção/reassentamento como 

fator causador da mesma.  

 

2.3. A relação com o lugar: identidade e sociabilidade 

 

O reassentamento é um processo que altera as relações econômicas e sociais, mas, 

antes de tudo, é um processo espacial e, portanto, faz-se necessário entender a relação do 

ambiente com o bem-estar e a vida cotidiana dos seus moradores. 

Segundo Tuan (1975), ao longo de nossas experiências de vida, dotamos os espaços 

indiferenciados de significados específicos que os transformam em “lugar”. O lugar então se 

desenha em torno de biografias de vida, sendo estabelecido a partir do envolvimento da 

pessoa com o espaço, que pode acontecer em diversas dimensões: o lugar onde moramos, 

onde estudamos, onde circulamos, aqueles que estão na nossa memória e que de alguma 

forma despertam algum sentimento. Na medida em que vivenciamos novos espaços, estes vão 

sendo conquistados, criando significados e despertando sentimentos, ou seja, se transformam 

em “lugar”. O espaço indiferenciado vai criando significados a partir das relações que vão se 

estabelecendo. Segundo Moser (2003),  

 

As dimensões sociais e culturais estão sempre presentes na definição dos 

ambientes, mediando a percepção, a avaliação e as atitudes do indivíduo 

frente a ele. Cada pessoa percebe, avalia e tem atitudes individuais em 

relação ao seu ambiente físico e social. Por outro lado, inter-relação também 

quer dizer que estudamos os efeitos desse ambiente físico particular sobre as 

condutas humanas. Então, estamos estudando uma reciprocidade entre 

pessoa e ambiente. (MOSER, 2003, p.331) 

 
 

No contexto desta pesquisa, a percepção, a avaliação e as atitudes do morador em 

relação ao seu novo ambiente físico e social, bem como os efeitos do ambiente sobre suas 

condutas, são fundamentais para o entendimento de como se dá a adaptação. Dentre os 

aspectos que estão relacionados nessa interação homem/meio destacamos o processo de 

apropriação e identidade com o local.   

  Segundo Mourão e Cavalcante (2006), a apropriação é um processo essencial para que 

alguém se sinta identificado ou pertencente a um entorno. Na apropriação, o sujeito interage 

dialeticamente com o entorno, o que resulta numa transformação mútua. Essa apropriação é 
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também o mecanismo pelo qual o indivíduo se sente pertencente ao lugar, portanto é também 

um processo de enraizamento. “Esse processo de pertencimento e apropriação associado a um 

lugar é formador da identidade dos sujeitos, tanto quanto suas relações familiares e sociais” 

(Mourão e Cavalcante, 2006, p.145).  

 Portanto, a importância de se investigar como se dá a apropriação, o sentimento de 

pertencimento e identidade no novo lugar de moradia está no entendimento de que esses 

aspectos influenciam no bem-estar do morador, e são reveladores de uma tendência do 

morador se estabelecer no local. 
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3. O PROGRAMA PROMETRÓPOLE 

 

Neste capítulo será apresentado o Programa Prometrópole, seus antecedentes 

históricos, objetivos, dados técnicos e metodologia. Também será apresentado como se deu 

sua implantação, o diagnóstico das áreas, soluções de projeto, trabalho socioambiental e o 

processo de remoção e reassentamento nos conjuntos habitacionais.  

A apresentação detalhada do Programa (suas etapas, processos e elementos que 

estruturam decisões de projeto e formas de implantação) é importante para compreender o 

produto resultante, ou seja, a conformação da experiência de reassentamento de favelas em 

conjuntos habitacionais. 

 

3.1. Antecedentes 

 

A década de 90 testemunhou um quadro de agravamento da pobreza urbana face ao 

encolhimento dos investimentos federais em áreas pobres, o que incentivou o Governo do 

Estado de Pernambuco a buscar fontes externas de investimentos para as suas cidades. 

Destaca-se nesse contexto o Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU, 

propondo ações integradas de desenvolvimento em cidades de médio e pequeno porte do 

estado.  

No contexto global, a questão ambiental entra em foco com a ECO 92, e o PEDU 

transforma-se em Programa de Qualidade das Águas - PQA, contemplando estudos para 

investimentos no setor de saneamento, tomando como unidade de estudo as bacias 

hidrográficas e suas  micro-bacias. 

Mas, é em 1996, a partir do Encontro Internacional do Recife sobre a Pobreza Urbana, 

evento preparatório do Habitat II, realizado em Istambul, que se consolida uma nova filosofia 

de enfrentamento da pobreza urbana, com foco em ações integradas voltadas para o 

desenvolvimento integral do ser humano e o conceito de moradia no sentido mais amplo. A 

questão da “sustentabilidade” urbana entra em foco com a priorização de ações mais 

integradoras. Em função dessa nova visão e de um contexto local de possibilidade de 

privatização da operação do Setor de Saneamento, o Banco Mundial redireciona suas linhas 

de financiamento para ações de combate à pobreza urbana. 
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O PQA transforma-se, então, no Programa de Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda 

da RMR – PROMETRÓPOLE, com o objetivo principal de promover a melhoria das 

condições de habitabilidade e de desenvolvimento comunitário das comunidades das áreas 

mais pobres da RMR, contribuindo para a redução da pobreza e para a melhoria da qualidade 

ambiental, através da requalificação do espaço ocupado e degradado, desprovido de serviços 

públicos e de infraestrutura física e social, de forma a dotá-lo de características de bairro. A 

área escolhida foi o trecho da bacia do Rio Beberibe, compreendido entre Recife e Olinda, por 

possuir maior concentração de assentamentos de baixa renda com deficiência/ausência de 

serviços públicos básicos, sendo os esgotos domésticos identificados como a principal fonte 

poluidora das águas (FIDEM,2000a).  

 

3.2. Dados técnicos do Programa 

 

O Prometrópole faz parte da Estratégia de Assistência do Grupo Banco Mundial ao 

Brasil “Country Assistance Strategy – CAS”, que tem como objetivo principal a redução da 

pobreza, através da participação de associações comunitárias ou outros representantes de 

beneficiários na elaboração e implementação de projetos. Por isso, tem como eixo 

metodológico a participação.  Enquadra-se ainda no plano de ação do Banco Mundial “Cities 

Without Slums - Cities Alliance”, de âmbito mundial, que visa reduzir até 2020 a pobreza 

urbana e melhorar a vida de aproximadamente 100 milhões de pessoas, com a mobilização de 

recursos da ordem de US$ 50 bilhões (FIDEM, 2000a). 

 O Programa, do Governo do Estado de Pernambuco,  é executado de forma 

compartilhada pelo Estado, por meio da Agência CONDEPE/ FIDEM – Unidade Técnica 

(UT) do Programa PROMETRÓPOLE e da Companhia Estadual de Saneamento – 

COMPESA, e pelos municípios de Recife e Olinda, por intermédio de suas Unidades 

Executoras Municipais (UEMs) do Programa. 

 Os recursos, provenientes do Acordo de Empréstimo assinado em 2003, somam um 

total de 120,3
10

 milhões de dólares, sendo: 

 

 

                                                           
10

 Valor total em 2010, após o 4° Termo Aditivo ao Acordo de Empréstimo. 
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 Empréstimo do BIRD ao Governo do Estado......... US$ 46,0 milhões 

 Contrapartidas:     Governo do Estado ..................... US$ 47,6 milhões 

        Prefeitura do Recife.....................  US$ 16,1 milhões 

        Prefeitura de Olinda ....................  US$ 10,6 milhões 

 

A área de intervenção é composta por localidades pobres na Bacia do Rio Beberibe, 

denominadas de Unidades de Esgotamento (UEs)
11

, abrangendo os Municípios de Recife e 

Olinda, perfazendo um total de 14 UEs (Figura 06), das quais 2 são de execução do Governo 

do Estado, 7 pelo município de Recife e 5 pelo município de Olinda. 

 

 

                                                           
11

 UE – Unidade de Esgotamento é definida com uma área contínua, formada por uma única microbacia de 

coleta de esgotos e de drenagem. 

Figura 06 –  Mapa das Áreas de Intervenção do Programa Prometrópole  

Fonte: UT-Prometrópole  
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 O Programa possui ações de caráter local e supralocal. A primeira, corresponde 

àquelas ações no interior das UEs abrangendo a urbanização das áreas pobres com a 

implantação de sistema de esgotamento sanitário e abastecimento d‟água, macro e micro 

drenagem, habitações para reassentamento de famílias em situação de risco ou localizadas nas 

áreas necessárias à implantação de obras de infraestrutura, implantação de parques, dentre 

outras ações.  A segunda, supralocal, corresponde às ações que extrapolam às UEs, e por isso 

mesmo são executadas pelo Governo do Estado, correspondendo à Setorização do 

Abastecimento d‟água pela Compesa, a restauração do Sítio Histórico Matadouro de 

Peixinhos e o sistema viário supralocal.  

Devido ao aumento do dólar e à queda da capacidade financeira do Programa, 

associada a uma previsão insuficiente de gastos, não foi possível atender com obras todas as 

áreas em sua completude com recursos do Programa. Por outro lado, com os projetos 

elaborados para todas as áreas, os governos estadual e local obtiveram recursos do Programa 

de Aceleração do Crescimento – PAC, em 2008, para a execução de uma parte expressiva das 

áreas. Portanto, na Bacia do Beberibe, uma nova paisagem urbana começa a se formar, 

especificamente do trecho entre Passarinho até o Varadouro, em Olinda, e Dois Unidos até 

Campo Grande, em Recife.  

A metodologia do Programa, baseada nas diretrizes do Banco Mundial, tem como eixo 

principal a participação dos envolvidos (órgão do governo, ONGs e comunidade) em todo o 

processo. Quanto aos aspectos sociais, destaca três eixos: (i) Participação Comunitária, (ii) 

Desenvolvimento Comunitário, incluindo as ações de Educação Ambiental (iii) Plano de 

Reassentamento.  

 Como instrumentos operacionais de participação, destacam-se: (i) os Comitês de 

Desenvolvimentos Locais de Área – CDLAs, formados por representantes da comunidade e 

que funcionam como uma ponte entre o poder público e a comunidade local durante todo o 

processo; (ii) os Escritórios Locais, espaços físico para uma “administração de proximidade”, 

de forma a facilitar a gestão contínua e participativa.  

 Além de servirem de base para a supervisão e fiscalização da implantação das obras 

e ações do Programa, os Escritórios Locais permitem a convivência das equipes técnicas das 

diversas entidades envolvidas entre si com a comunidade, possibilitando também a realização 

de eventos culturais, sociais, educacionais e de intermediação de trabalho, durante e após a 

execução das obras. 
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3.3. Características gerais da Bacia do Rio Beberibe 

 

A pobreza era a característica marcante do território da bacia, refletida na forma de 

ocupação precária e irregular com habitações “amontoadas” nas margens dos cursos d‟água e 

nas encostas, com esgoto a céu aberto, configurando-se como uma área insalubre, sujeita a 

riscos de diversas ordens como de doenças de veiculação hídrica e vetores, desmoronamentos 

no caso de morros, alagamentos, dentre outros. Os estudos preparatórios do Programa, com 

base no censo de 1991, identificaram que:  

 

 “na bacia do Beberibe vivem cerca de 40% de todas as famílias de Recife e 

Olinda, cujo chefe de família ganha até 2 SM (o equivalente ao valor que 

define a linha de pobreza segundo o BIRD, i.e. “One dollar a day” por 

pessoa); 

 as famílias, cujo chefe ganha até 2 SM, perfazem cerca de 50% de todas as 

famílias dos municípios do Recife e de Olinda. Na bacia do Beberibe este 

percentual alcança quase 2/3 das famílias ali residentes;     

 no caso de Olinda, cerca de 60% dos chefes de família com rendimento até 

2 SM vivem na bacia do Beberibe.” ( FIDEM, 2000a, p.21) 

 

 A situação de pobreza e exclusão social também se refletia nos altos índices de 

violência urbana, no desemprego, nos baixos salários, na pouca escolaridade e em vários 

outros indicadores socioeconômicos (FIDEM, 2000a). Ainda nesses estudos preparatórios, foi 

realizada consulta aos diferentes segmentos da população, no sentido de se conhecer sua 

percepção do espaço, suas necessidades e suas aspirações, onde foram citados os principais 

problemas e potencialidades: 

 

 Na consulta são citados como alguns dos problemas mais graves, o risco de 

escorregamento de encostas e a falta de esgotamento, pavimentação e 

escadarias. Outro aspecto a ser considerado como prioridade para solução é 

o problema da violência, ao qual articula-se, com intensidade crescente, o do 

comércio de drogas, fato claramente percebido e apontado, tanto pelos 

jovens quanto pelos adultos, nos três
12

 municípios da Bacia. (FIDEM, 2000a, 

p.32)  

A questão do desemprego está também fortemente presente nas respostas, 

registrando-se, em especial, a preocupação dos adultos com a capacitação 

dos jovens. As alternativas apontadas para reduzir este problema são 

compatíveis com as soluções indicadas pelas instituições e técnicos, o que 

demonstra uma boa percepção da comunidade. As indicações de integração 

entre os moradores e a boa vizinhança, como melhores coisas, bem como as 

                                                           
12

 A Bacia do Rio Beberibe engloba os Municípios de Camaragibe, Recife e Olinda, mas apenas os dois últimos 

foram escolhidos como área de intervenção do Programa. 
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demandas por associações comunitárias, sinalizam para a existência de uma 

boa convivência e espírito comunitário da população. (FIDEM, 2000a, p.32) 

 

Nesse primeiro momento, constata-se de uma forma geral no território, uma situação 

de grande vulnerabilidade social, vinculada à baixa renda, baixa escolaridade, dificuldade de 

acesso a serviços públicos, e espacial, vinculada ao espaço ambientalmente degradado, sem 

infraestrutura. Por outro lado, também sinaliza ativos importantes, como a boa convivência 

entre os moradores, fato este identificado em diversos estudos sobre as relações de vizinhança 

em áreas de baixa renda, como em Alcântara (2011), que ressalta: 

 

O nível de carência, de necessidades e pobreza, e as dificuldades 

geradas pelas precárias condições de moradia – casa e infraestrutura 

urbana – potencializam a ocorrência de ajuda mútua no dia a dia e, 

esporadicamente, em casos de acidentes, doenças ou situações 

excepcionais que demandam a solidariedade entre os moradores. O 

próprio processo de luta na busca de melhorias para as localidades 

também pode fortalecer os vínculos e a união entre os moradores. 

(ALCÂNTARA, 2011, p.95)  

 

3.4. A implementação do Programa 

 

A análise sobre o processo de implementação do Programa foi desenvolvido com base 

na vivência desta autora como técnica alocada no Programa, bem como em informações 

coletadas junto aos  técnicos que trabalhavam nas demais unidades executoras. 

Os primeiros anos do Programa foram de estruturação das equipes, licitação dos 

planos e projetos e discussões acerca de sua implementação. Naquele momento, apenas os 

projetos das duas áreas piloto
13

 (UE -17 e UE-23) já estavam em curso, de forma a servir 

como experiência para as demais. 

Em 2004, o Banco Mundial, frente às novas discussões sobre violência urbana e 

criminalidade em todo mundo, e também frente à situação de violência e tráfico de drogas das 

áreas da Prometrópole, promove oficinas de divulgação da metodologia de prevenção ao 

crime - CPTED
14

 no intuito de incorporá-la nos projetos, promovendo também a adaptação   

                                                           
13

 Foram adotadas duas áreas piloto UE17-Passarinho/Olinda e UE23-Campo Grande/Recife. A primeira de 

morro e a segunda plana, com o objetivo de servir como modelo para as demais áreas e testar as metodologias 

participativas do Programa. 
14

 Crime Prevention Through Environment Design 
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do manual chileno sobre “Espaços Urbanos Seguros” à realidade brasileira. Esta metodologia 

traz como diretrizes de prevenção ao crime:  

 Vigilância Natural – entendida como a habilidade das pessoas que, em função de sua 

atividade ou mera presença em um espaço urbano, “vigiam” o ambiente 

inconscientemente.  

 Territorialidade – entendida como o ato de assumir um determinado espaço, 

defendendo-o e identificando-o como seu. Para tanto, defende a delimitação de 

espaços públicos e privados e definição de uma hierarquia espacial.  

 Controle de acessos – entendido como o controle de acesso a pessoas em 

determinadas áreas.  

 Manutenção – este princípio parte do pressuposto que um espaço bem cuidado 

serviria de advertência a um potencial delinquente de que existe alguém responsável 

por ele.  

 Participação – consiste na participação da comunidade nos assuntos referentes ao 

local. Inclui a coesão social, fortalecimento comunitário, interação com agentes 

externos em prol de assuntos locais, dentre outros.  

Este tema foi debatido em diversas reuniões e seminários
15

, pois até então, as 

experiências com esta metodologia se apresentavam em países e regiões com contextos bem 

diferentes do Brasil e de suas favelas, onde a questão da exclusão social e pobreza mostram-se 

completamente imbricada à violência e tráfico de drogas. A violência seria apenas mais um 

fator dentro de uma situação bem mais ampla de vulnerabilidade socioespacial que não 

poderia ser desprezada.  

Abordar a questão da violência com a comunidade também não era fácil, pois esse 

tema despertava o medo de represálias, tanto por parte dos técnicos como por parte dos 

moradores. Enfim, um diagnóstico sobre como se comportava a violência e o tráfico de 

drogas em cada área foi construído ao longo do tempo, a partir das observações e de notícias 

que chegavam até nós espontaneamente. 

                                                           
15

 Oficina sobre metodologia de Prevenção ao Crime Através do Desenho Ambiental - CPTED, 2005; Fórum 

Estadual de Segurança Pública,2007; Oficina Espaços Urbanos Seguros, 2008;  
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Em relação às diretrizes gerais de prevenção, pode-se dizer que foram trabalhadas 

dentro de uma visão integrada ao contexto, onde cada executor teve a liberdade na elaboração 

e soluções de projeto, condizentes com a situação do local e os limites financeiros do 

Programa.  

Cada UE, embora entendida como parte integrante de uma grande bacia hidrográfica, 

foi trabalhada individualmente como unidade de planejamento, cada uma com suas 

especificidades, mas seguindo, de modo geral, as seguintes etapas: 

 

3.4.1. Diagnóstico das áreas: 

 

O diagnóstico da área contemplava pesquisa socioeconômica, censitária e amostral 

além de oficinas de diagnóstico com grupos da comunidade, seguindo a metodologia do 

Diagnóstico Rápido Urbano Participativo – DRUP, que consiste num processo de apreensão 

da visão das comunidades sobre a realidade em que estão inseridas, de forma integrada e 

dentro de um curto espaço de tempo. Por meio de oficinas de trabalho com a utilização de 

ferramentas de pesquisa como “mapas falados” e “histórias de vida” esta metodologia 

procura, intencionalmente, juntar grupos de moradores e técnicos, de forma a se ter um 

diagnóstico integrado da realidade da área, a partir da visão da comunidade, mas com suporte 

técnico. Nesse período, os CDLAs foram formados e deram um excelente suporte aos 

planejadores, funcionando como um canal aberto de interlocução com a comunidade. Os 

escritórios locais, instalados nesse período, funcionaram até o fim da elaboração dos planos e 

projetos. 

 

3.4.2. Elaboração de planos e projetos 

 

 Com base nas informações coletadas nos diagnósticos, os planos e projetos foram 

elaborados por uma equipe multidisciplinar, considerando os diversos aspectos da área, como 

a necessidade de equipamentos públicos e áreas de lazer, a forma de morar, de sociabilidade, 

proximidade e integração com os vizinhos. Ao final do processo de planejamento, os projetos 

eram apresentados e validados pela comunidade. 
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a) A concepção da habitação 

 

 Em relação às unidades habitacionais e seguindo a orientação do programa, 

foram definidas tipologias diferentes para cada área, considerando as diferentes 

habitações existentes. Para os conjuntos habitacionais a postura do Programa foi 

evitar a solução verticalizada, indo de encontro às avaliações negativas desse 

modelo para grupos de baixa renda. Entretanto, em função da escassez de terrenos e 

da economia de custos, a verticalização, em determinados casos, foi inevitável, mas 

com o diferencial de ter apenas o térreo e 1° pavimento, evitando-se a estrutura de 

condomínio. Cada unidade foi tratada isoladamente, com acessos independentes, 

caixas d´água, medidores de água e luz para cada unidade, de forma que as tarifas 

ficassem individualizadas.  

 

b) A configuração espacial 

 

Em relação à configuração espacial, priorizou-se a não utilização de muros nos 

limites do conjunto, favorecendo a integração com a cidade
16

. A independência das 

unidades, com acessos individualizados e janelas voltadas para a rua, possibilitou 

também uma integração maior com a rua, tanto funcional como visual, indo de 

encontro ao preceito da vigilância natural.  

Inevitável em projetos para baixa renda, quando há um número grande de 

reassentamento
17

, é a necessidade de padronização dos projetos visando a facilidade 

de construção, a economia de custos e o atendimento a um maior número de 

famílias. Portanto, as fachadas laterais dos conjuntos nem sempre puderam ter 

aberturas, as quais implicavam em mais uma janela e o aumento no custo da 

habitação. Nesse sentido, a disposição dos blocos feita pela Prefeitura de Recife 

merece destaque pela localização das fachadas cegas para frente dos outros blocos, 

com aberturas, compensando assim o falta dos “olhos para rua” nessas fachadas.  

                                                           
16 Conjuntos construídos para baixa renda que mantém uma configuração de condomínio fechado por muros 

mostram uma tendência a se fecharem como verdadeiros “guetos” dentro da cidade, a exemplo do conjunto 

Abençoada por Deus. 
17

 Só com recursos do Prometrópole foram construídas 1.472 unidades em apenas 5 das 15 UEs. Com a 

possibilidade de obtenção de recursos junto ao PAC e FNHIS, este número aumentou consideravelmente. 



53 

 

c) O processo de aprovação dos projetos 

 

Após a etapa de elaboração dos projetos, houve a desmobilização dos 

escritórios locais, sendo mantidos os contatos diretos com os CDLAs através da 

Unidade Técnica UT-Prometrópole, e das Unidades Executoras Municipais – 

UEMs. Nessa fase é iniciada também a aprovação dos projetos por parte dos 

órgãos competentes (CPRH, Compesa, Celpe, Prefeituras). Pode-se dizer que este 

foi um grande entrave do Programa.  

 O Programa pressupunha uma análise especial em função da necessidade de 

velocidade nas aprovações e porque grande parte das áreas estava localizada em 

ZEIS. No caso da Prefeitura de Olinda, houve uma aprovação especial imediata.  

 No caso da Prefeitura do Recife, não houve essa aprovação especial, sendo o 

processo mais demorado, de forma que, até o momento atual, dezembro de 2010, 

os projetos não foram aprovados porque a maioria das áreas são ZEIS, com 

situações peculiares de ocupação, sem parâmetros específicos. Os processos 

deram entrada formalmente e quando analisados segundo a LUOS, foram 

inúmeras as exigências. Quando possível, tais exigências foram atendidas e 

enquadradas na LUOS, mas, devido aos escassos recursos financeiros e à carência 

de áreas disponíveis, algumas soluções não puderam ser alteradas, como em 

relação aos recuos, número de vagas para estacionamento ou largura de escada. 

Enfim, foram inúmeras as discussões com os técnicos, o que nos leva à reflexão 

da importância de um olhar mais específico quando da aprovação de projetos para 

as áreas ZEIS, de forma que se mantenha uma qualidade de habitabilidade, mas 

com uma maior flexibilidade dos parâmetros adotados, em função das condições 

socioeconômicas e espaciais locais e, principalmente, da forma de morar desses 

grupos, considerando seus hábitos, valores e condições específicas.  

 

d) A licitação das obras 

 

 Para todo e qualquer projeto de urbanização, esse é um período de trabalho 

interno, que leva tempo e onde há, inevitavelmente, um certo distanciamento entre 
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poder público e comunidade. No Prometrópole, a licitação das obras seguiu as 

regras do Banco Mundial, e entre a Não Objeção do Banco para o início do 

processo licitatório e o final, com a contratação da empresa vencedora, transcorre 

entre 4 a 10 meses. É um período que pode gerar insegurança na comunidade, 

ansiosa em ver as obras acontecerem. Em muitos casos, há também interferências 

políticas, onde certos grupos podem tirar proveito desse tempo para acirrar 

disputas e espalhar na comunidade a descrença no projeto.  O Prometrópole, não 

fugiu à regra. E ainda, com o agravante do cancelamento
18

 das licitaçãões das UEs 

23 e 17, o início das obras atrasou em mais de um ano, levando à descrença da 

população quanto ao projeto nessas áreas, sendo necessário todo um processo de 

retomada dos diálogos e explicações quanto ao atraso. 

 

e) A execução das obras  

 

 O primeiro passo foi informar o início das obras à comunidade. Houve 

novamente a instalação do Escritório Local, onde foram feitos o plantão social, os 

atendimentos, e a mobilização dos CDLAs. Para quem vivenciou de perto esse 

processo, pode-se dizer que tanto os CDLAs como os Escritórios Locais foram 

peças fundamentais na implementação das ações. Na fase de obras, a participação 

dos CDLAs se intensificou ainda mais, principalmente na fiscalização e no 

processo de remoção/reassentamento. Casos específicos só foram entendidos e 

solucionados devido à sua atuação ativa, como por exemplo, na identificação de 

pessoas que não podiam ser reassentadas no mesmo local devido ao tráfico de 

drogas, sendo necessário o reassentamento em outras áreas, de forma a manter a 

integridade e a vida de suas famílias. Em relação às obras, são inúmeros os casos 

em que os CDLAs foram peças fundamentais com a fiscalização quanto ao prazo 

e ao acabamento da construtora, ou de impactos causados nas casas que não 

precisaram ser removidas (rachaduras, etc). Cada ponto/problema era repassado 

para a equipe do programa, juntamente com a construtora, para decidir a melhor 

forma de solução. É claro que nesse processo nem tudo pôde ser atendido e nem 

                                                           
18

 Em função dos valores das propostas, bem acima do estimado, a licitação das áreas piloto teve que ser 

cancelada. Este fato levou a um replanejamento e a abertura de outro processo licitatório, atrasando em mais de 

um ano a contratação e início das obras. 
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todas as reivindicações da comunidade tinham sentido, pois, em muitos casos, os 

moradores tiravam proveito da situação para levar alguma vantagem. Mas, de 

modo geral, este diálogo foi muito intenso sempre buscando soluções que 

atendiam de forma favorável, as partes envolvidas.   

 

 Segundo De La Mora (2007), numa “Produção Social do Habitat o processo de 

participação implica necessariamente o envolvimento protagônico (principal) dos 

usuários nos programas de desenvolvimento urbano” e “os processos de 

participação podem ser consultivos e deliberativos. Os consultivos atingem apenas 

os graus inferiores de participação, ao passo que os deliberativos atingem o topo: 

a possibilidade de participar das decisões” (DE LA MORA, 2007, p.13 e 14). 

Embora não seja o foco desse trabalho analisar o grau de participação da 

comunidade, podemos dizer que no Prometrópole, o processo de participação foi 

mais “deliberativo” do que apenas “consultivo”, na medida em que houve 

participação protagonista da população nas decisões tomadas, do planejamento à 

execução.  

 

 Como uma das orientações do Programa, destaca-se a contratação de mão de 

obra local, que aconteceu na execução de todas as obras. Além de dar uma 

oportunidade de emprego ao morador, a participação na construção criou uma 

expectativa de qual seria a sua casa ou de como ficaria a melhoria do espaço 

urbano como um todo (vias pavimentadas, praças, drenagem, canais, etc), 

favorecendo um sentido de comprometimento da infraestrutura implantada e, com 

isso, uma apropriação maior do que estava sendo feito. Em relação à construtora, 

pode-se dizer que a mão de obra local também trouxe vantagens. Além da 

economia de custo com deslocamentos, contribuiu para uma certa segurança no 

acesso às áreas, já que,  em grande parte delas havia a disputa do controle por 

traficantes. Assim, a contratação da mão-de-obra local serviu como uma 

contrapartida dentro de uma política de boa vizinhança. Vale destacar, entretanto, 

que durante a execução das obras, não se pôde evitar a influência do controle dos 

grupos de traficantes, que dificultou algumas ações específicas. 
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f) O trabalho socioambiental 

 

O trabalho social não é uma atividade cronológica estática, mas dinâmica, de 

acordo com o caminhar das ações. Portanto, foi realizada durante todo o Programa, 

sendo com maior intensidade no período de remoção e reassentamento das famílias e 

no acompanhamento às obras. 

Os primeiros contatos com as famílias que precisariam ser removidas, a 

negociação com os comerciantes, com pessoas que não queriam mudar de lugar, as 

indenizações,  tudo foi criteriosamente realizado com um grande apoio dos líderes 

comunitários e CDLAs.  

Os trabalhos de educação socioambiental, para receber a infraestrutura implantada, 

intensificavam-se quando da proximidade do reassentamento e se constituíam de 

oficinas de preparação para a vida no conjunto, abordando questões de boa 

convivência, respeito, colaboração, limpeza, manutenção, dentre outros aspectos. 

Ainda foi bastante trabalhada a questão do meio ambiente, com o respeito à água, o 

plantio de mudas e a manutenção das áreas verdes.  

 

g)  O reassentamento 

 

 O processo de remoção e reassentamento da população no Prometrópole tomou 

como referência a Política de Reassentamento Involuntário do Banco Mundial que está 

pautada nos seguintes princípios: (i) reduzir ao necessário o número de 

reassentamento, removendo apenas as famílias em locais necessários para implantação 

de infraestrutura básica ou em situação de risco e insalubridade; (ii) efetuar 

reassentamentos, preferencialmente, na própria área objeto de intervenção urbanística 

ou em áreas adjacentes, mantendo laços sociais e de vizinhança; (iii) garantir a 

melhoria ou a manutenção das condições de vida e renda/produção das famílias 

sujeitas a relocação; (iv) assegurar a participação dos afetados em todo o processo de 

planejamento e de execução do reassentamento; (v) prestar assistência aos relocados 

(FIDEM, 2000b).  

 O primeiro entrave nesse processo foi o aumento do número de famílias, no 

período entre o planejamento e a execução das obras. Este é um fato recorrente em 
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áreas carentes, previstas para receber obras de urbanização e habitações. Tornam-se 

áreas atrativas, onde as pessoas procuram ocupar espaços ainda disponíveis, no intuito 

de obter algum benefício, seja uma casa, ou, pelo menos, uma indenização. No caso do 

Prometrópole, apenas as famílias cadastradas na fase do diagnóstico seriam 

beneficiadas, pois o número de habitações foi estimado para atender apenas aquela 

população que se enquadrava como reassentável, segundo as diretrizes do Programa. 

Entretanto, devido ao longo período entre o cadastramento e a execução das obras, em 

algumas áreas, foi necessária a realização de um novo cadastramento para a 

identificação das novas famílias. Novas diretrizes foram tomadas. No caso do Governo 

do Estado, para as famílias “extra-cadastro” 
19

, foi decidido que estas seriam 

indenizadas. No caso da Prefeitura de Olinda, foram incluídas no auxílio aluguel, 

ficando na espera de novos recursos para construção de novos habitacionais. 

 As famílias retiradas do local e definidas como reassentáveis, recebiam auxílio-

aluguel e eram acompanhadas durante todo período até o recebimento da casa nova.  

  O reassentamento em cada conjunto habitacional foi acompanhado pelo 

executor correspondente: Jacarezinho – Prefeitura do Recife, Saramandaia – Governo 

do Estado, V8/V9 – Prefeitura de Olinda. 

 

h) O acompanhamento ao pós-reassentamento 

 

 Essa assistência foi feita pela equipe técnica multidisciplinar do Escritório Local, 

instalado na área de intervenção, para ajudar os reassentados na resolução de eventuais 

problemas de adequação à nova moradia, de acesso a serviços públicos, etc. É uma 

relação diária e bastante próxima entre técnicos e comunidade. 

 Este é, a meu ver, um dos períodos mais ricos do processo de urbanização, onde é 

possível perceber como os espaços são apropriados e utilizados, as queixas e elogios 

dos moradores em relação ao espaço construído e as novas relações de vizinhança. 

Cada área teve características peculiares nesse período de pós-reassentamento que 

serão detalhadas no capítulo específico, pois é onde se situa o foco dessa pesquisa. 

                                                           
19

 Extra-cadastro: nova família moradora da área, que não foi cadastrada no diagnóstico inicial, sendo portanto 

considerada como extra, no quantitativo estimado para as unidades habitacionais. 
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4. O UNIVERSO DE PESQUISA: TRÊS ÁREAS DE REASSENTAMENTO NA 

BACIA DO RIO BEBERIBE 

 

Para compreender os efeitos promovidos pelas urbanizações de favelas e, no caso em 

estudo, o reassentamento dessas populações em conjuntos habitacionais, foram escolhidas três 

áreas de reassentamento, trabalhadas no Programa Prometrópole: as comunidades de 

Jacarezinho e Saramandaia, em Recife, e V8/V9, em Olinda (Figura 07). 

Neste capítulo, será apresentado esse universo a ser conhecido, suas características 

socioespacias, culturais, problemas e potencialidades do local de origem, bem como as 

características dos projetos elaborados para cada comunidade.  
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Figura 07 - Localização das áreas da pesquisa 

Nota: Elaborado pela autora a partir da imagem do Google Earth 
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4.1. Determinantes para escolha das áreas 

 A escolha dessas 3 áreas se deu em função de vários aspectos, tanto referentes à sua 

natureza, como face a relação desta autora com o projeto, sendo eles: 

a) A relevância do Prometrópole no contexto da RMR – O Programa Prometrópole 

atuou na área de maior concentração de pobreza urbana na RMR, com uma visão 

integrada de investimentos e participação de todos os envolvidos, sendo, portanto, 

necessário entender o impacto desse programa, sob seus diversos aspectos, no 

sentido de contribuir na construção de outros programas semelhantes, corrigindo os 

seus erros e replicando seus acertos. 

b) A experiência da autora no Programa - Durante o período de outubro de 2003 a 

janeiro de 2011 estive alocada como técnica na Unidade Técnica - UT do 

Prometrópole / Governo do Estado, participando das discussões sobre as ações de 

implementação e monitoramento do Programa como um todo, bem como 

acompanhando de perto a execução das obras sob responsabilidade do Governo do 

Estado. 

c) Facilidade de acesso aos dados junto aos executores - Muitas vezes a obtenção 

de informações de projetos para o desenvolvimento de estudos específicos não é 

fácil. O processo, que geralmente é muito rico e complexo, envolvendo muitas 

reuniões, é pouco documentado ou quando muito, registrado em sintéticos 

relatórios e atas de reuniões.  Tal fato torna difícil para pesquisadores externos 

perceberem quais elementos foram importantes para determinadas tomadas de 

decisões, ou detalhes de projetos, e apreender a relação entre fatos e decisões 

específicas.  Embora também haja problemas para conseguir separar o olhar da 

técnica e da pesquisadora, a dupla vinculação proporcionou conhecimentos 

importantes para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

d) Comunidades com características socioespacias e ambientais semelhantes – As 

três comunidades se mostravam bastante homogêneas, estavam localizadas em 

regiões próximas, em margens de cursos d´água, sujeitas a alagamentos, com o 

mesmo perfil socioeconômico e histórias de vida semelhantes. Passaram pelo 
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mesmo processo de planejamento e implantação das obras, dentro da mesma 

metodologia, mas com algumas soluções de projetos específicos por cada executor. 

Isto despertou meu interesse em compreender as diferenças nas semelhanças e as 

semelhanças nas diferenças nessas comunidades, como aprendizado para processos 

de reassentamento. 

e) A observação das diversas formas de apropriação no novo contexto, e da 

venda prematura de moradias, despertando meu interesse em entender os 

diversos aspectos que estão envolvidos no contexto de vulnerabilidade local e que 

levam a diferentes processos, onde algumas famílias se adaptam e reestruturam seu 

viver e outras abandonam a área para voltar a ocupar assentamentos informais. 

 

4.2. Apresentação das áreas, contextos socioespaciais e soluções propostas. 

 

Este item foi elaborado com base nos Planos de Desenvolvimento Local Integrado – 

PDLIs, nos Projetos de Saneamento Integrado -_PSIs, e nos Planos de Trabalho Técnico 

Social de cada área, além de depoimentos dos técnicos envolvidos e da vivência desta autora 

no processo de implantação do Programa. 

 

4.2.1. Jacarezinho 

 

Localizada na ZEIS Campo Grande (Figura 08), entre os bairros do Arruda e Campina do 

Barreto, região norte do Recife, a comunidade de Jacarezinho surgiu no final da década de 

oitenta, em área edificante às margens do Riacho de Santo Antônio, hoje canal do 

Jacarezinho.  
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Inicialmente, o assentamento das famílias na área próxima ao Canal foi planejado pelo 

Governo Municipal para os moradores que viviam em áreas insalubres. Esta ação foi 

efetivada mediante doação de lotes e concessão de recursos financeiros para a construção de 

casas-embrião na década de 80. Posteriormente, as margens do canal foram paulatinamente 

ocupadas, por um aglomerado de construções desorganizadas e insalubres, com precárias 

condições de habitabilidade, onde as casas em sua grande maioria de madeira e material 

precário, eram construídas sobre palafitas (Fotos 01, 02 e 03). Segundo informações coletadas 

no diagnóstico da área, parte das famílias ali residentes, assim como as de Saramandaia no 

Canal do Arruda, eram procedentes de populações removidas de outras áreas, que receberam 

indenização e voltaram a se instalar, informalmente, em assentamentos precários por não 

poderem arcar com aluguéis onerosos aos seus rendimentos (DIAGONAL URBANA, 2004).  

Mais uma vez, evidencia-se o ciclo comum em programas habitacionais da retirada e depois 

Figura 08 - Mapa da ZEIS Campo Grande 

Fonte: UT-Prometrópole 
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volta das famílias a locais de invasão, formando novas favelas ou adensando as já existentes. 

Esta característica é comum nas três áreas. 

Foto 02 - Casa precária na comunidade do Jacarezinho  

Fonte: UEM-Recife 

 

Foto 01 - Casa sobre o Canal do Jacarezinho 

Fonte: UEM-Recife 

Foto 03 - Casas sobre o canal   

Fonte: UEM-Recife 
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O alto índice de renda per capita familiar abaixo da linha de pobreza (32%) e o desemprego 

(20,4%) contribuíam para a violência urbana e doméstica local (Homicídios, tráfico de drogas 

e armas), tendo, assim como nas demais áreas pobres daquela região, um índice muito alto de 

jovens envolvidos com drogas. (DIAGONAL URBANA, 2004).  

O acesso à favela era feito pelas ruas transversais ao canal do Jacarezinho, e em 

função disso não havia uma continuidade espacial dos grupos sociais que se desenvolviam ao 

longo do canal (Figura 09). Cada acesso configurava um grupo distinto e pequeno, que não 

necessariamente se relacionava com o grupo de outra rua de acesso. Havia um forte controle, 

mesmo que inconsciente, de quem morava em cada trecho, pois as pessoas que moravam ali 

“eram todas conhecidas” e quem era “de fora”, logo identificado.  Esse controle se dava 

também em relação ao tráfico de drogas, na medida em que cada acesso, muitas vezes, era 

controlado por um chefe distinto. Existiam também, aqueles segmentos mais formais, com 

casas mais consolidadas, de alvenaria e melhores condições, que não se sentiam parte da 

favela.  

Figura 09 - Favela do Jacarezinho em 2003  

Nota: Elaborado pela autora a partir da imagem do Google Earth 
 



64 

 

 No processo de planejamento, foi identificado que a ocupação da favela em cima do 

Canal do Jacarezinho prejudicava a drenagem tanto do referido canal, como das ruas do 

entorno, que alagavam com grande frequência.  Dessa forma, a primeira ação executada foi a 

retirada imediata da favela em cima do canal e a construção do conjunto habitacional para o 

reassentamento dessas famílias. 

 

a) O Projeto de Jacarezinho e o reassentamento 

 

A abordagem inicial para o projeto do conjunto habitacional, segundo a UEM-Recife, foi 

dar condições à população local de conhecer outros assentamentos para se ter um entendimento 

das tipologias habitacionais comuns em processos de reassentamento. Muitas dúvidas permeavam 

os moradores: para onde iriam? Para locais distantes? Todos iriam para o mesmo local? Como 

seriam suas casas? Portanto, com o intuito de esclarecer esses questionamentos, uma comissão foi 

criada com membros do CDLAs, equipe de urbanismo, e moradores da área, para conhecer outros 

conjuntos construídos pelo poder público, a exemplo do Casarão do Cordeiro. Com as visitas, os 

moradores tiveram contato direto com os reassentados e se posicionaram contra habitações 

verticalizadas (mesmo com apenas mais 1 pavimento), estrutura de condomínio – com taxas 

coletivas, e terrenos distantes. 

Os critérios que permearam o plano urbanístico e projeto do conjunto foram: (i) O menor 

número de remoções possíveis - nesse sentido, o desenho do canal foi ajustado, de forma a 

consolidar algumas casas com melhores condições construtivas; (ii) Manutenção da vizinhança; 

(iii) Casa individualizada e não verticalizada (iv) Moradias com o mesmo perfil no conjunto 

habitacional. 

Diante disso, para o segmento do canal com melhores condições socioeconômicas e casas 

de melhores condições construtivas que precisaram ser retiradas, foi dada a indenização e 

realizado o acompanhamento na compra de outro imóvel. Outras famílias, com habitações 

melhores, mas que ainda se enquadravam com reassentáveis, receberiam casas com 2 ou 3 

quartos, construídas em terrenos remanescentes ao longo do canal. 

Para a construção do conjunto habitacional, foi identificado o terreno de um antigo 

curtume, localizado na Rua Iguatu, 2 quadras paralelas ao canal.  Para o projeto, havia 2 

condicionantes: (i) a área, que era pequena para o número de habitações necessárias (ii) a  não 

verticalização. 
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Diante disso, foram projetadas 265 unidades habitacionais, individualizadas, com acessos 

independentes, para famílias de mesmo perfil socioeconômico. Foi adotado um lote padrão de 

35,80m2, menor do que o estabelecido no art. 11 da LEI N° 16.113/95 que dispõe sobre o Plano 

de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social- PREZEIS, definido como 40m2 a 

unidade. A unidade habitacional, tipo sobradinho, se repetia para a formação dos blocos do 

conjunto. Tal proposta de redução do lote foi aprovada, tanto pelos moradores, como pela 

Comissão instituída para o acompanhamento dos planos e projetos, pois a rejeição da opção 

verticalizada se sobrepunha a qualquer outra. O nível de participação, nesse sentido, foi bastante 

representativo, pois esta proposta, embora com uma área reduzida, partiu como resposta à 

solicitação da própria comunidade.  

 Dessa forma, foram projetadas habitações independentes com térreo e 1° pavimento, com 

área de terreno de 35,80m2 e total construída de 45,00m2, com a sala, banheiro, cozinha e área de 

serviço no térreo, e os dois quartos no 1° pavimento (Figura 10). Foram adotadas também 

tipologias adaptadas (Figura 11), com área de terreno de 43,57m2 e total construída de 51,65m2 

para atender os idosos e deficientes físicos. 

1. Tipologia padrão de 2 quartos: com 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 área de serviço no 

térreo, e 2 quartos no pavimento superior; 

 

 

 
Figura 10 – Tipologia padrão de 2 quartos  

Fonte: UEM - Recife 
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2. Tipologia especial: com 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 área de serviço e 1 quarto no 

térreo, e 2 quartos no pavimento superior; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda foi adotada uma terceira tipologia (Figura 12) para atender aquelas famílias que 

tinham comércio, possibilitando a permanência da renda e as condições de se manter no local. 

Essa tipologia tinha a seguinte conformação: 

3. Tipologia com comércio: com 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 área de serviço e uma 

pequena área para comércio no térreo, e 2 quartos no pavimento superior; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Tipologia de 2 quartos  adaptada 

Fonte: UEM-Recife 

Figura 12 – Tipologia de comércio 

Fonte: UEM-Recife 
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Para a área de Jacarezinho, foram executadas as seguintes obras, conforme Plano 

Urbanístico da UE 21 – Campina do Barreto (Apêndice - A): 

 Habitações para reassentamento de 299 famílias (sendo 265 casas no conjunto 

habitacional e 44 distribuídas em terrenos remanescentes ao longo do canal do 

Jacarezinho) com dois ou três quartos a depender da condição original de moradia e 

seguindo a política de reassentamento do programa; 

 Uma praça; 

 Terraplenagem, pavimentação e drenagem de vias; 

 Macro drenagem: Construção de 770m do Canal de Jacarezinho e vias marginais; 

 Sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento d‟água. 

 

Para a pesquisa de campo foi selecionado o conjunto habitacional de 265 unidades, 

inaugurado em 24 de abril de 2008, localizado na Rua Iguatu e o primeiro nessa localidade 

a ser construído (Figura 13). 

 

 

 Figura 13 – Planta do Conjunto Habitacional de Jacarezinho 

Fonte: UEM - Recife 
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A configuração espacial do habitacional buscou a integração com o entorno, com ruas 

de acessos e internas de mesma hierarquia e com os blocos dispostos de forma ortogonal, com 

129 e de 68m de comprimentos.  

O sorteio das novas casas foi feito pela UEM-Recife de forma aleatória, por quadras. 

Cada grupo, original do canal, foi sorteado em uma quadra, com o objetivo de manter os laços 

de vizinhança originais. É importante destacar, entretanto, que a configuração da quadra – 

retangular - e o grande número de unidades, não se mostrou favorável ao objetivo a que o 

sorteio se propunha, na medida em que, famílias antes vizinhas, tinham grande probabilidade 

de ficarem em ruas distintas, ou até na mesma rua, porém distantes em função do tamanho dos 

blocos. Este fato, de não estarem próximos dos antigos vizinhos, foi percebido como um 

aspecto negativo na pesquisa de campo. 

De La Mora (2007) considera que  a melhoria da habitabilidade envolve questões de 

ordem objetiva e subjetiva. A primeira, associada à dimensão física da moradia como, 

material e qualidade construtiva, envolvendo área, instalações, localização, infraestrutura do 

bairro, forma e equipamentos urbanos. A segunda, subjetiva, associada à satisfação dos 

moradores, sentimento de pertencimento e segurança local.  Então, diante de uma mudança 

que envolve tantos aspectos visando à melhoria da habitabilidade, fica a grande questão de 

como essa nova morfologia, esse novo desenho que se apresenta como um território único e 

homogêneo interferiria nas relações de proximidade e na sensação de “segurança” e “abrigo”, 

na satisfação ou não com a moradia, agora mais segura enquanto matéria, mas, mais exposta e 

acessível a qualquer pessoa. E, por outro lado, como fica em relação ao tráfico? Como se 

comportaria num espaço tão aberto? Outra questão crucial é em relação à reduzida área de 

lote. Será que se apresenta como um fator negativo de insatisfação para os moradores? 

Nesse conjunto também foi projetada uma grande praça na área da frente, atendendo a 

solicitação da comunidade quanto à necessidade de áreas de lazer e aproveitando a existência 

de grandes palmeiras imperiais no terreno original. Mais uma vez, trabalhou-se uma área em 

grande escala, diferentemente do território original da favela e que merece um olhar mais de 

perto de como se daria a sua apropriação.  

Nesse habitacional foram utilizadas as tipologias de 2 quartos - a padrão e a adaptada  

(Figuras 10 e 11), além da tipologia com comércio (Figura 12), distribuídas à direita da 

grande praça projetada.  
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4.2.2. Saramandaia 

 

A comunidade de Saramandaia surgiu em torno do ano de 1988 pela ocupação de famílias 

de baixa renda que foram relocadas para conjuntos habitacionais através de Programas 

Governamentais, mas que voltaram a sua realidade anterior, ocupando novamente áreas 

insalubres (DIAGONAL URBANA, 2003). Assim como Jacarezinho, Saramandaia está 

inserida na ZEIS Campo Grande, juntamente com outras 11 comunidades, conforme mapa 

anteriormente apresentado (Figura  06). 

Localizada ao longo do Canal Vasco da Gama / Arruda, apresentava-se com infraestrutura 

física muito precária, sem rede de esgotamento sanitário e abastecimento d‟água (Figura 14).  

Desenvolvia-se de forma linear nas margens do canal, tendo como única via de acesso a rua 

Professor José dos Anjos (Foto 04), continuação informal da avenida de mesmo nome. Em 

função dessa configuração havia uma integração maior entre os grupos que formavam essa 

comunidade, diferentemente do Jacarezinho. O controle de acessos era feito nas extremidades 

dessa via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Foto aérea da favela de Saramandaia 

Fonte: UT-Prometrópole 
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A madeira era o material predominante nas construções das moradias que, devido à 

localização, estavam sujeitas constantemente às inundações do referido Canal (Fotos 05 e 06). 

Apenas 65% das residências possuíam banheiros dentro das casas e o índice de violência era 

muito alto, levando os moradores a se sentirem estigmatizados, em consequencia dessa 

realidade (DIAGONAL URBANA, 2003). 

 

.  

 

 

 

 

Foto 05 -  Habitações no Canal do Arruda  

Fonte: UT-Prometrópole 

Foto 06 – Favela de Saramandaia 

Fonte: UT-Prometrópole 

 

Figura 14 – Foto da Rua Professor José dos Anjos  

Fonte: UT-Prometrópole 

 

Foto 04 –  Rua Professor José dos Anjos, 2003 

Fonte: UT-Prometrópole 
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Uma forte característica da população local era o elevado índice de chefes de família 

abaixo ou na linha de pobreza, com alto índice de desemprego e subemprego. Em pesquisa 

realizada em 2003, constatou-se que a renda dos chefes de família era muito baixa, pois 4,5% 

situavam-se na faixa de até 2,0 SM, sendo 28,0% ganhavam de 0,5 a 1,0 SM, e 29,1% 

situavam-se na faixa de 1,0 a 2,0 SM.  6,5% da população declararam não possuir renda. 

(DIAGONAL URBANA, 2003). 

Não havia áreas de lazer formais. As crianças brincavam nas ruas, becos, e no terreno 

de uma antiga padaria queimada, que se referiam como “campinho”, onde jogavam futebol, 

bolinha de gude, empinavam pipa, pula-carniça dentre outras brincadeiras. Os adultos 

utilizavam a frente de suas casas para conversar com vizinhos, sendo que, alguns locais 

específicos, como a associação de moradores e alguns pontos de comércio, sempre tinham 

pessoas sentadas observando o ir e vir dos passantes. 

Em relação às áreas de esporte, lazer e cultura, não existiam equipamentos públicos 

para servir às comunidades em questão. A área do antigo “Campo do Elite”, hoje 

transformada numa praça da academia da cidade, era utilizada com frequência, de forma 

improvisada, em atividades festivas, esportivas e culturais de todo o bairro. 

Esta comunidade está inserida dentro da UE23 – Campo Grande, unidade territorial do 

Prometrópole. Por ser uma de suas áreas piloto, o diagnóstico e um Plano Urbanístico 

preliminar foi desenvolvido ainda na fase de formatação do Programa. Na ocasião, a 

comunidade já se mostrava envolvida, participando dos encontros e decisões referentes à área. 

Em 2003, com a efetivação do Programa, foi realizado novamente um diagnóstico, agora mais 

aprofundado, com o intuito de atualizar os planos propostos anteriormente.  

 

a) O projeto de Saramandaia e o reassentamento 

 

O Plano Urbanístico para Saramandaia priorizou a continuação da Av. Professor José 

dos Anjos, integrando a Rua Jerônimo Vilela e Av. Correia de Brito, limite entre os 

municípios de Recife e Olinda. No processo de planejamento, foi identificado que, para esta 

obra, toda a faixa de moradias ao longo do canal deveria ser removida, totalizando um número 

muito alto de moradias. Para atender esta demanda, foram projetados 2 conjuntos 

habitacionais, um com 179 habitações para atender as famílias que moravam entre a Rua 

Jerônimo Vilela e Rua Farias Neves, denominado Conjunto Habitacional de Capilé, por estar 

Figura 17 – Favela de Saramandaia em 2003  

Nota: Elaborado pela autora a partira da imagem do Google earth 
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localizado na Comunidade de mesmo nome, e o outro, com 300 habitações, localizado entre a 

Rua Farias Neves e Av. Correia de Brito, denominado de Conjunto Habitacional de 

Saramandaia, por estar localizado na Comunidade de mesmo nome, conforme mapa da ZEIS 

Campo Grande (Figura 06). 

Especificamente, em relação aos projetos dos conjuntos habitacionais, seguindo o 

“Programa de Reassentamento Involuntário” do Banco Mundial, as unidades projetadas 

deveriam ter áreas semelhantes às originais, portanto, para a UE23 foram definidas 3 

tipologias a seguir discriminadas: 

1. Tipologia A (Figuras 15, 16 e 17): esta tipologia, considerada como embrião, possui 1 

quarto, 1 sala, 1BWC, 1 cozinha, 1 área de serviço, com área total de 26,7m2 e com 

área para expansão para mais um quarto, podendo chegar a 30,5m2. Dispostas em 

blocos com unidades sobrepostas e justapostas, em módulos de 4 unidades num 

terreno de 126,33m2, cada uma com acessos independentes e uma área livre de jardim 

na frente de 12,50m2.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Planta baixa do térreo – Tipologia A 

Fonte: UT-Prometrópole 
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Figura 16 - Planta baixa do pavimento superior - Tipologia A 

  Fonte: UT-Prometrópole 

Figura 17 - Fachada da Tipologia A 

  Fonte: UT-Prometrópole 
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2. Tipologia B: possui 2 quartos, 1 sala, 1BWC, 1 cozinha, 1 área de serviço, com área 

total de 39,30m2. Possui ainda um terreno na parte de trás com 11,00m2. Esta 

tipologia se encontra fora da quadra objeto desta pesquisa 

 

3. Tipologia C: unidade com 2 pavimentos onde o térreo contém 2 quartos, 1 sala, 

1BWC, 1 cozinha, 1 área de serviço, terreno na parte posterior com 11,00m2, e no 1° 

pavimento,  1 quarto. Possui área total de 58,60m2. Esta tipologia se encontra fora da 

quadra objeto desta pesquisa. 

 

A princípio, os projetos contemplavam unidades comerciais para atender os pequenos 

comércios locais, mas devido aos cortes financeiros, estas tiveram que ser eliminadas. Mais 

uma vez, os limites financeiros priorizaram a habitação por si só, não podendo incluir a 

questão maior da moradia, que envolve a renda para sobrevivência das famílias. Este fato 

gerou grande problema entre os comerciantes locais, que apenas receberam indenizações pelo 

comércio existente. Alguns deles, quando foram reassentados, construíram na área de 

expansão ou de jardim um comércio na habitação recebida, de forma a manter a renda.  

 Esta foi uma das áreas que sofreu grande corte de obras, em função dos limites 

financeiros, redirecionando suas obras e ações para atender apenas as áreas mais precárias. 

Com recursos do Prometrópole, foram executadas as seguintes obras para esta UE: 

 Habitações para reassentamento de 699 famílias (sendo 220 para reassentamento de 

famílias oriundas das UEs 20 e 21), com um, dois e três quartos a depender da 

condição original de moradia e seguindo a Política de Reassentamento do Programa; 

 Um escritório local; 

 Um campo de futebol; 

 Praças; 

 Terraplenagem, pavimentação e drenagem de vias; 

 Uma ponte e uma passarela sobre o Canal Arruda/ Vasco da Gama; 

 Uma estação elevatória de esgotos; 

 Sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento d‟água. 

 



75 

 

Os projetos desta UE não contemplados com recursos do Prometrópole foram 

garantidos com a captação de recursos do PAC pelo Governo do Estado, com as seguintes 

obras: 

 Habitações para reassentamento de 120 famílias com dois e três quartos a depender da 

condição original de moradia e seguindo a política de reassentamento do programa; 

 Praças; 

 Terraplenagem, pavimentação e drenagem de vias; 

 Sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento d‟água. 

No Apêndice - B, encontra-se a planta do Plano Urbanístico da UE 23 – Campo Grande, 

com todos os investimentos disponibilizados. 

Para a pesquisa de campo, foi selecionada a comunidade de Saramandaia, mais 

especificamente a primeira etapa de reassentamento, inaugurada em 28 de outubro de 2009, 

referente à quadra B, com 160 unidades habitacionais com um tipo de unidade habitacional – 

a Tipologia A (Figura 18)  

O projeto para o conjunto, assim como nas demais áreas, priorizou a acessibilidade e 

integração com o entorno, de forma que foi concebido sem a utilização de muros nos seus 

limites. Dessa forma, o “controle de acesso” feito na favela, foi totalmente desconstruído em 

função da nova espacialidade. Mas será que esse livre acesso e integração com o entorno 

existe de fato? Ou o limite psicológico do controle da comunidade ainda existe e contribui 

para a segregação social? E na habitação, a área livre deixada na frente para expansão e 

jardim realmente é apropriada como tal? A escolha dos vizinhos imediatos, possibilitada pelo 

método do sorteio por grupos, facilitou na adaptação e satisfação com a nova moradia? As 

questões objetivas da habitabilidade mais uma vez despertam interesse na relação com o seu 

lado mais subjetivo. 

 Quanto ao sorteio das casas, a UT-Prometrópole, assim como a UEM-Olinda que 

utilizou a mesma tipologia para V8/V9, buscando manter os laços de vizinhança originais e a 

redução de conflitos, possibilitou o sorteio de grupos de 4 habitações para cada grupo de 4 

famílias que quisessem ser vizinhas imediatas. Este recurso foi bem recebido pelos moradores 

e uma boa parcela das famílias se organizou em grupos de 4. É importante destacar também 

nesse processo que, as famílias não satisfeitas com a localização da casa adquirida, poderiam 

trocar suas casas com outra família interessada, até 15 dias após o sorteio. 
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Em relação à área de reassentamento específica de Saramandaia (Figura 18), devido à 

escassez de áreas do outro lado do canal (UEs 20 e 21), foi disponibilizado um terreno, 

adjacente habitacional, para reassentar 220 famílias, perfazendo um total de 640 famílias a 

serem reassentadas nesse trecho. 

Esse fato gerou uma série de discussões entre os técnicos, que tinham consciência das 

questões sociais que estão envolvidas em reassentar um grande número de famílias de baixa 

renda oriundas de comunidades distintas e até rivais quanto ao tráfico de drogas. Entre a 

população, tanto da UE23 quanto das UEs 20 e 21 esta opção também não foi bem aceita, 

tendo sempre como motivo a questão da rivalidade entre as duas comunidades. Mas, em 

função da política de manter as famílias no local de origem ou no entorno próximo, e sendo 

este um dos poucos terrenos disponíveis para construção dos novos habitacionais, não se teve 

outra opção viável.  

Até o momento desta pesquisa, as habitações destinadas às famílias das UEs 20 e 21 

não haviam sido concluídas, não sendo possível, portanto, acompanhar a adaptação dessas 

duas comunidades. Percebeu-se, entretanto, uma grande expectativa da comunidade de 

Saramandaia, em relação aos novos moradores das quadras ainda em construção. Alguns 

expressavam a vontade de sair do local quando os novos vizinhos chegassem com medo da 

rivalidade e da violência entre as duas comunidades, que já se mostrava pela ocorrência de 

constantes conflitos e tiroteios.   
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„ 

 

Av. Professor José dos anjos 

Canal do Arruda 

Figura 18 - Planta do Conjunto Habitacional de Saramandaia 

  Nota: Elaborada pela autora a partir de planta fornecida pela UT-Proemtrópole 

 

Execução do Governo do Estado – CEHAB – recursos PAC (120 unidades habitacionais) 

Execução UEM – Recife /Prometrópole para reassentamento das famílias das UEs 20 e 21 (220 unidades habitacionais) 

Execução da UT-Prometrópole (300 unidades habitacionais) 

Área da Pesquisa 

Campo de 

Futebol 

Área reservada para 

implantação de galpão  de 

reciclagem 
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4.2.3. V8 e V9  

 

 A década de 60 foi o período que se deu o início da ocupação da área do V8 e V9, que 

foi intensificada com as desapropriações para a construção do Parque Memorial Arcoverde
20

, 

já na década de 70.  

 Nessa época, a Prefeitura administrava os serviços de água e luz, através da SALO 

(Serviço de Água e Luz de Olinda), órgão da Prefeitura Municipal de Olinda – PMO. Foi 

assim que o local ficou conhecido como V8 (V significa Varadouro e 8 era o número da 

bomba que ficava localizada no local). V9 é a sequência dos nomes dados a ocupações que 

foram surgindo após a ocupação do V8, em momento posterior (UNITEC, 2003). Entretanto, 

essa divisão de V8 e V9 não é oficial, sendo apenas verificada pelo sentido de pertencimento 

da comunidade ao local. Por isso, a ZEIS V8/V9, legalmente apresenta-se como uma mancha 

única para essas duas comunidades (Figura 18).  

 

                                                           
20

 Projetado para ser um grande parque esportivo e de lazer, o Parque Memorial Arcoverde está  localizado entre 

os municípios de Recife e Olinda, na foz do Rio Beberibe. Foi inaugurado em 1994, na gestão do então 

Governador Joaquim Francisco e  até então nunca foi de fato utilizado pela população, passando por diversas 

fases de abandono.  

Figura 19 - Mapa da ZEIS V8/V9 – Olinda 

  Nota: Elaborado pela autora com base em informações da UEM-Olinda 
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 Nas décadas de 80 e 90, a ocupação foi se consolidando e novos aterros foram sendo 

feitos. A ponte que liga V8 à Av. Pan Nordestina foi construída e obras sociais foram 

executadas pela LBA – Legião Brasileira de Assistência. Nesse processo de ocupação, 

destaca-se o apoio de D. Helder Câmara e do Mosteiro de São Bento, que distribuíram Kits de 

material para construção de casas para a população carente. A DIACONIA, ONG que trabalha 

em comunidades pobres, também teve seu papel na consolidação do V8 e V9, construindo 

mais de 40 casas e canaletas em várias ruas. (UNITEC, 2003). 

 Em 2003, quando do diagnóstico do V8 e V9 no âmbito do Prometrópole, o local 

possuía em torno de 1.578 famílias, com situação extremamente precária de habitabilidade. 

As principais queixas dos moradores eram a pobreza em geral e a falta de infraestrutura 

urbana, com alagamento constante, sujeira do Canal da Malária, proliferação de vetores, 

dentre outros. A ocorrência de animais peçonhentos era muito comum e várias histórias eram 

contadas baseadas no aparecimento desses animais, como a famosa “cobra enorme que 

morava no canal e que chegou a comer até uma criança do local” (dado obtido nas oficinas do 

DRUP). A relação direta com o mangue e o canal, apesar de degradado e poluído, servia 

também como fonte de subsistência para algumas famílias da área.  

 A falta de segurança e o tráfico de drogas foram apontados como um dos grandes 

problemas da área, que se aproveitava da proximidade com o Sítio Histórico de Olinda e dos 

vários eventos ali existentes, como o carnaval. Ou seja, o mercado consumidor ao lado, 

dinamizava o tráfico de drogas e armas da favela e com ele, a violência e criminalidade local.  

 Em relação aos aspectos espaciais e locacionais, a área caracteriza-se por ser 

totalmente plana, situada no início da cidade ao lado do centro histórico de Olinda, na base da 

cidade alta. Tem como limites as vias PE 15 (Pan Nordestina), a Av. Presidente Kennedy e a 

Av. Joaquim Nabuco por onde se tem o maior acesso à comunidade (Figura 20). 

Internamente, o acesso era muito difícil, com 68,6% das vias sem pavimentação, e com as 

habitações dispostas irregularmente em toda a área (UNITEC, 2003). 
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Figura 20 - UE – 07, V8/V9 em 2003 

  Nota: Elaborada pela autora a partir da imagem do Google Earth 
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Associados aos graves problemas relacionados à ausência de sistema de macro e micro 

drenagem, saneamento básico, equipamentos sociais, áreas de lazer e vegetação (Fotos 07,08, 

09 e 10), a área caracteriza-se por ser de grande fragilidade ambiental, com áreas alagadas e 

resquícios de mangue ao longo do Canal da Malária (Foto 11). 

Foto 07 - Foto aérea da V8/V9 em 2007 

  Fonte: UEM- Olinda 

 

Foto 08 - Canal da Malária 

 Fonte: UT-Prometrópole 

Foto 09 - Ocupações existentes 

  Fonte: UT-Prometrópole 

 

Foto 10 - Canal da Malária - degradação ambiental 

  Fonte: UT-Prometrópole 
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a) O projeto da ZEIS V8/ V9 e o reassentamento 

 

Diante da situação encontrada e da demanda local, foi proposto para esta UE um área 

de parque com a recuperação do mangue existente na margem direita do Canal da Malária e a 

urbanização do lado esquerdo, visando à melhoria da habitabilidade e frear a ocupação 

crescente sentido mangue. 

Ciente de que os recursos provenientes do Acordo de Empréstimo com o Banco 

Mundial não seriam suficientes para executar toda a área, a Prefeitura de Olinda captou 

recursos junto ao Orçamento Geral da União – OGU, que entraram como contrapartida ao 

Acordo de Empréstimo, no âmbito do Prometrópole. Por serem recursos de fontes distintas, 

uma nacional e outra internacional, foram realizadas 2 licitações, onde construtoras diferentes 

executaram parte do plano projetado. 

Com a comprovação de que estes recursos ainda não seriam suficientes para cobrir toda a 

área, a Prefeitura buscou novos recursos junto ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS) para complementar as obras que ficaram de fora. Como nas demais áreas, o 

longo tempo entre o diagnóstico, o início das obras e a atração exercida pela melhoria da área, 

fez aumentar o número de famílias, fato este que prejudicou o cronograma de implantação das 

obras, sendo necessária uma nova contagem de moradores e negociações com os “extra-

cadastro”.
21

 O Plano urbanístico (Apêndice - C) foi modificado várias vezes em função dessas 

                                                           
21

 Extra-cadastro: morador  recente da área não cadastrado na época da pesquisa em 2003 e identificado na 

atualização cadastral de 2007. 

Foto 11 - Áreas alagadas e resquícios de mangue – fragilidade ambiental 

  Fonte: Google Earth 
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adaptações, tanto em relação aos quantitativos, quanto a recursos, sendo que, até o momento 

desta pesquisa, as obras para esta área, como um todo, contemplavam: 

 Habitações para reassentamento de 661 famílias; 

 Uma praça e revitalização do mangue ao longo do Canal; 

 Terraplenagem, pavimentação e drenagem de vias; 

 Macro drenagem: Construção do Canal de Malária e vias marginais; 

 Sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento d‟água; 

As habitações projetadas para 1 quarto, seguiram o modelo adotado em Saramandaia 

mostradas anteriormente (Figuras 15, 16 e 17), e para as tipologias isoladas de 2 e 3 quartos
22

 

foram adotados projetos elaborados pela Prefeitura. Como nas demais áreas, houve o diálogo 

constante com a população tanto na elaboração do projeto, como na execução das obras. 

Durante o processo, mais uma vez verificou-se a rejeição da comunidade à opção 

verticalizada, que foi mantida em função da escassez de área livres e dos custos reduzidos 

para o projeto. Também houve rejeição à tipologia por ter apenas 1 quarto, sendo conseguido 

pela Prefeitura recursos para a construção do 2° quarto.   

Para a pesquisa de campo foi selecionado o primeiro trecho do conjunto habitacional 

(Figura 21) com 128 habitações de tipologias de 1 quarto (2 após ampliação), inaugurado em 

03 de dezembro de 2008.  Embora no momento desta pesquisa estivesse com quase 2 anos de 

ocupado, ainda não se configurava como concluído em função da ampliação do segundo 

quarto e das obras do entorno, ainda em implantação.  

                                                           
22

 As tipologias isoladas de 2 e 3 quartos não foram objeto desta pesquisa. 
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É importante destacar que o trecho analisado corresponde a tipologias de 1 quarto e 

que, durante a pesquisa, a ampliação para o 2° quarto já havia sido concluída em parte do 

habitacional e noutra, ainda estava em curso.  

O sorteio para o conjunto seguiu a metodologia de Saramandaia, onde foram sorteados grupos 

de 4 famílias para um mesmo módulo de 4 unidades habitacionais. Na área pesquisada, das 

128 famílias reassentadas apenas 12 não fizeram parte desses grupos de vizinhança, sendo 

sorteadas aleatoriamente.   

 

 

Locais para Conjuntos Habitacionais a serem executados com recursos FNHIS 

Habitações de 2 e 3 quartos executadas pela UEM – Olinda / Prometrópole 

Conjunto Habitacional - Execução da UEM-  Olinda / Prometrópole  

Área da Pesquisa 

Figura 21 - Planta do habitacional de V8/V9 

  Nota: Elaborada pela autora a partir de informações da UEM-Olinda . 
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5. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE 

 

Com o objetivo de identificar os efeitos das transformações promovidas por urbanizações 

de favelas na vida cotidiana de seus moradores, mais especificamente os impactos sentidos 

nos primeiros anos do reassentamento em conjuntos habitacionais construídos para baixa 

renda, utilizamos uma metodologia mista, a partir de entrevistas e de observações do espaço. 

A pesquisa utilizou também uma abordagem comparativa trabalhando com as três áreas de 

intervenção. O Estudo Comparativo como método científico da pesquisa, permite “descobrir 

regularidades, perceber deslocamentos e transformações, construir modelos e tipologias, 

identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças, e explicitando as 

determinações mais gerais que regem os fenômenos sociais” (SCHNEIDER e 

SCHIMITT,1998, p.1 ) 

A comparação de 3 grupos de populações, de características socioespaciais semelhantes, 

reassentadas em conjuntos habitacionais construídos pelo Programa Prometrópole,  ou seja 

dentro de uma mesmo programa, projeto e processo, nos possibilita uma maior compreensão 

de como é vivenciada a remoção e as possíveis causas dos efeitos observados, pois “as 

relações causais são o elo de ligações dos fenômenos coletivos (fatos sociais) com suas partes 

constituintes (os indivíduos que integram a sociedade)” sendo que “no estudo dos fatos 

sociais o cientista deve procurar revelar suas causas, orientando-se a partir dos efeitos por elas 

produzidos” (SCHNEIDER e SCHIMITT,1998, p.11 e 12 ) 

Esse método, segundo Schneider e Schimitt (1998), implica numa série de passos que se 

articulam segundo orientações teórico-metodológicas e que, podem ser sistematizadas em: 

1. Seleção de duas ou mais séries de fenômenos que sejam comparáveis – nesse caso, 

consideramos o reassentamento de populações com características socioespaciais 

semelhantes, em 3 conjuntos habitacionais construídos pelo Prometrópole, como um 

“fenômeno” comparável, pois passaram pelo mesmo processo, dentro de uma mesma 

metodologia.  

2. Definição dos elementos a serem comparáveis – nesse caso, com base nos conceitos e 

construções teóricas, os elementos a serem comparados estão ligados à mudança para 

a nova moradia: a avaliação dos moradores, as relações sociais estabelecidas, a 

apropriação dos espaços, a identidade com o lugar. 
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3. Generalização - implica em descobrir elementos comuns aos diferentes casos, típicos 

para as diferentes classes de casos, ou singulares, que não podem se repetir. Portanto é 

um passo posterior às análises, ou melhor, produto delas.  

A generalização, quando identificada, servirá de base para a elaboração de projetos 

semelhantes, considerando os aspectos positivos e negativos encontrados na pesquisa. 

Para atingir o objetivo desta pesquisa, precisaria ter um envolvimento e intimidade com o 

lugar para entender a dinâmica local, a forma como as pessoas lidam com as situações a que 

estão expostas e sua relação com o novo espaço. Por outro lado, precisaria como técnica 

participante do Programa, de uma avaliação concreta dos aspectos que determinam a moradia 

num sentido mais amplo, considerando o momento inicial de mudança para o conjunto 

habitacional, a partir da percepção do morador, sendo, portanto, fundamental ouvir os relatos 

das pessoas nos seus próprios termos. 

Assim, a metodologia adotada se utilizou de dois instrumentos de investigação:   

 O primeiro, através da observação de traços físicos e de comportamento, fornecendo 

dados espacializados. 

 O segundo, na forma de questionário com respostas estruturadas e perguntas abertas 

fornecendo dados quantitativos e qualitativos. 

 

5.1. Observação e mapeamento da vida nas novas áreas.  

 

Observação de traços físicos 

Observar o ambiente físico significa olhar sistematicamente o ambiente à procura de 

traços físicos que não foram produzidos no momento da observação, mas que podem ser 

avaliados pelos pesquisadores (ZEISEL, 2006).  

Esse método consiste na observação cuidadosa de traços físicos do ambiente que possam 

ter sido deixados por seus usuários e, através deles, compreender a relação dos usuários com 

determinado ambiente.  

As qualidades desse método são a possibilidade de registro em imagens ilustrativas, sejam 

em fotografias ou desenhos; a discrição, pois a observação pode ser feita sem que o 

observador seja percebido, não influenciando o comportamento do usuário; permanência, pois 

os traços físicos permanecem no local de forma que possam ser registrados por fotografias e 

possibilita, em certos casos, que numa visita posterior ainda sejam visualizados; e facilidade, 
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pois não precisa de tecnologias avançadas, nem altos custos para o seu desenvolvimento 

(ZEISEL, 2006). 

Entretanto, o observador precisa ter atenção para não se deixar levar por impressões 

falsas. É fundamental saber o que vai observar, ficando atento àqueles traços que não são tão 

visíveis. Segundo Zeisel (2006) é sempre bom perguntar “quais traços não percebo?” do que 

“quais traços eu vejo?”, pois dessa forma é mais provável que não seja seduzido por 

impressões visuais falsas. 

Na pesquisa em tela, foram observados os traços físicos dos espaços relativos à 

manutenção, aparência, visibilidade, acessos, usos, elementos de diferenciação e identidade, 

de forma a se ter uma avaliação de como o espaço estava sendo apropriado pelos moradores. 

Como ferramentas de registro foram utilizadas: 

 Fotografias; 

 Mapas, onde foram registrados em manchas as observações realizadas. 

 

Observação de comportamentos 

Observar o comportamento dos usuários de um espaço significa olhar 

sistematicamente as pessoas que utilizam o local: individuais, em pares, grupos pequenos ou 

grandes grupos. O que eles fazem? Como as atividades se relacionam entre si no espaço? E 

como as relações espaciais afetam os usuários?  

Observando o comportamento em determinados ambientes, nos fornece dados sobre as 

atividades das pessoas, sobre a regularidade de comportamentos, dos usos esperados e novos 

usos, assim como os maus usos, além de informações sobre restrições e oportunidades 

comportamentais que o ambiente fornece (ZEISEL, 2006). Esta técnica possibilita comparar 

certas informações coletadas em questionários, por exemplo, e verificar se são verdadeiras ou 

não.  

A partir dessa ferramenta é possível entender se existe algum padrão de uso e sua 

frequência; qual a abrangência espacial do uso observado; se existe alguma relação entre o 

espaço e as atividades nele observadas; quais os espaços com maior sociabilidade; quais os 

espaços com atividades ilícitas, entre outros.  

Na pesquisa em tela foram observados os comportamentos de moradores e usuários nos 

seguintes locais: 
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 Em Jacarezinho: nas ruas, em frente das casas, na praça, em locais específicos 

identificados na pesquisa e em frente aos comércios; 

 Em Saramandaia: nas ruas, em frente das casas, no campo de futebol, nas áreas 

verdes das laterais dos blocos, D, E, F, G e na pracinha entre os blocos E e F; 

 No V8/V9: nas ruas e em frente das casas. No caso do V8/V9, a observação ficou 

um pouco comprometida em função da construção do 2° quarto, configurando um 

ambiente ainda em transformação e bastante homogêneo.   

A participação no Programa durante 8 anos permitiu uma maior intimidade e 

conhecimento das dinâmicas locais, principalmente nas áreas em que o Governo do Estado 

era o executor e na qual eu fazia parte da equipe. O contato com as comunidades no início do 

processo, acompanhando depois como se deu a remoção, construção dos habitacionais, o 

sorteio para as novas casas, o reassentamento das famílias e o dia-a-dia na nova realidade, 

possibilitou uma constante observação da grande transformação que estava ocorrendo nas 

comunidades ao longo do tempo.  

Em função dessa pesquisa, comecei então a focar minhas observações, e durante o período 

de 20 de outubro a 20 de dezembro de 2010, em horários alternados manhã e tarde, fiz os 

registros em cada habitacional dos usos dos espaços, das suas características, de como 

estavam sendo apropriados pela comunidade, os artifícios utilizados pela população para se 

adaptar ao novo contexto, possibilitando também a identificação de marcas de identidade na 

nova espacialidade. A utilização de fotografias foi de suma importância para o registro dos 

traços físicos de cada habitacional e a forma de apropriação pela comunidade. 

 

5.2. A estruturação das Entrevistas e Questionários 

 

O questionário é um instrumento de coleta de dados, bastante utilizado em pesquisas 

sociais e, segundo Richardson (1989), cumpre pelo menos duas funções: descrever as 

características e medir determinadas variáveis de um grupo social. 

Neste estudo duas preocupações foram importantes. A primeira, de produzir dados 

quantitativos capazes de medir e avaliar como os moradores se sentiam frente a diversos 

fatores na sua vida anterior na favela e na vida atual, no conjunto. A segunda preocupação foi 

favorecer uma série de perguntas abertas, de modo a permitir às pessoas a usarem suas 

próprias palavras, refletindo suas concepções sobre o universo pesquisado. 
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Portanto, mediante a aplicação do questionário, buscou-se apreender a percepção do 

morador em relação a diversos aspectos concretos e subjetivos da mudança para o conjunto 

habitacional.  

Antes da elaboração das perguntas e como base para a formulação das mesmas, foi 

elaborado um instrumento de consulta livre, constituído de um quadro lúdico com espaços 

para preencher com as atividades diárias desenvolvidas antes e depois da mudança, com o 

objetivo de captar a interferência do espaço no desenvolvimento das práticas diárias (Figuras 

22 e 23). Optou-se pela utilização de figuras para representar manhã, tarde e noite, visando 

despertar o interesse do morador na participação da pesquisa, ao mesmo tempo em que 

deixaria livre o tipo de resposta a ser dada. A intenção era captar o dia-a-dia de cada um e 

perceber os ritmos de vida no bairro. 

Esta fase, considerada como piloto do estudo, permitiu a conversa com os moradores 

sem um foco definido, apreendendo os elementos mais recorrentes em seus relatos cotidianos. 

 Figura 22 - Instrumento de consulta livre sobre as atividades desenvolvidas na favela 

Nota: Elaborado pela autora 
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Foram feitas 6 entrevistas com esse instrumento em Saramandaia como uma primeira 

aproximação de percepção quanto à mudança. No preenchimento percebemos que, como a 

maioria das atividades se repetia no contexto anterior e atual, o instrumento utilizado não 

conseguia extrair a percepção do morador quanto à influência do espaço. Por outro lado, após 

o “exercício” de pensar no seu dia-a-dia antes e depois da mudança, sempre havia uma 

continuidade na conversa, agora de forma informal e descontraída, onde as informações foram 

bastante ricas sobre a sua percepção e avaliação da mudança para o conjunto.  Foi nesse 

momento também que ficou claro que não seria possível a abordagem com crianças, que caso 

entrasse na amostra, deveria ser feito um questionário específico, o que demandaria mais 

tempo e ampliaria o foco da pesquisa. Esse primeiro momento foi de suma importância para 

elaborar o questionário final.  

 

Figura 23: Instrumento de consulta livre sobre as atividades desenvolvidas no conjunto habitacional 

Nota: Elaborado pela autora 
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5.3. O instrumento de Pesquisa: 

 

Então, buscando cobrir de forma abrangente o tema pesquisado, mas sem extrapolar o 

tempo razoável de respostas23, foi elaborado um questionário (Apêndice - D) com 60 

perguntas abertas e fechadas estruturadas em 4 eixos de análise, a seguir discriminados: 

1. Eixo 1 – Avaliação da moradia atual em comparação com a anterior – onde foram 

relacionados aspectos tanto físicos como de percepção da casa e do lugar, entendido 

aqui como o conjunto habitacional. Nesse sentido, o morador, através das opções de 

resposta “menor”, “não tem diferença” ou “maior”, expressa sua avaliação em cada 

item perguntado.  

2. Eixo 2 – Identidade com a casa/lugar – este eixo se constitui de perguntas abertas de 

forma a apreender a percepção do morador quanto à favela e ao conjunto habitacional, 

nos seus próprios termos, através das seguintes perguntas: (i) Se você fosse falar do 

lugar (área) onde você morava antes, como você a descreveria? (ii) Se você fosse 

falar do lugar (área/conjunto) onde você mora hoje, como você descreveria? (iii) O 

que você acha de melhor na vida aqui no bairro? Por quê? (iv) O que você acha de 

pior na vida aqui no bairro? Por quê? (v) Se você pudesse, gostaria de se mudar para 

outro lugar? De forma a captar fielmente a forma de expressão do morador, utilizamos 

um gravador, e de posse das gravações, foram feitas as transcrições, sendo mantidas 

todas as expressões e termos utilizados em cada fala. 

3. Eixo 3 – Sociabilidade e práticas sociais – onde são relacionadas diversas atividades e 

grupos de pessoas, buscando apreender a percepção do morador em relação à 

sociabilidade do lugar hoje e sua frequência. Como opções de respostas tem: “nunca”, 

“de vez em quando” ou “sempre”. Este eixo também complementa as observações 

realizadas dos espaços coletivos. 

4. Eixo 4 – Dados socioeconômicos da família – onde é possível relacionar as respostas 

obtidas às informações socioeconômicas de cada respondente e de sua família. 

 

É importante destacar, entretanto, que esta estrutura final do questionário foi produto de 

diversos ajustes realizados após o pré-teste24 (Apêndice - E). Dentre o mais substancial, 

                                                           
23

 Segundo Richardson (1989), é recomendável que um questionário não ultrapasse uma hora de duração 
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destaca-se a localização das perguntas abertas sobre como descreveria a área antes e hoje, que 

originalmente estava no início do questionário. Percebemos que deixando essas perguntas 

para depois da avaliação, que contemplava diversos aspectos da sua moradia, permitiu uma 

maior confiança e aproximação entre o entrevistador e entrevistado. Outra mudança também 

significativa, foi em relação às opções de resposta do eixo 3 sobre frequência, que 

originalmente tinha “nunca”, “de vez em quando”, “frequentemente” e “sempre”. Percebemos 

que havia uma grande dificuldade por parte dos respondentes em distinguir “de vez em 

quando” e “frequentemente”, ou até mesmo dificuldade no entendimento do significado da 

palavra “frequentemente”. Dessa forma, optamos por eliminar esta opção de resposta, ficando 

apenas os dois extremos “nunca” e “sempre”, e o meio termo “de vez em quando”.  

O questionário foi realizado no período de 20 de outubro e 20 de dezembro de 2010 e as 

pessoas foram sempre abordadas em suas casas ou nos espaços do conjunto habitacional. 

 

5.4. Determinação e descrição da amostra  

 

A ideia de amostragem não é a mais indicada para certas pesquisas sociais, 

especialmente aquelas de cunho qualitativo. Isto se deve ao fato que o 

"universo" em questão não são os sujeitos em si, mas as suas representações, 

conhecimentos, práticas, comportamentos e atitudes... Diante disso, 

costumeiramente se opta por definir o número de sujeitos por inclusão 

progressiva (sem demarcar a priori o número de participantes) que é 

interrompida pelo critério da saturação, ou seja, quando as concepções, 

explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos começa a ter uma 

regularidade de apresentação. Nesse caso, ao invés de definir a "amostra de 

sujeitos", utiliza-se mais frequentemente o termo "sujeitos incluídos na 

pesquisa ou grupo de estudo".  (DESLANDES, 2008, p.31). 

 

Considerando que as áreas pesquisadas se constituem de uma população bastante 

homogênea, pois abrangem pessoas com nível de renda, escolaridade, e histórias de vida 

semelhantes, seguimos o critério de saturação, conforme Deslandes (2008).  

A amostra, ou melhor, os “sujeitos incluídos na pesquisa”, foram definidos a partir do 

universo total de unidades habitacionais em cada área, ou seja, um sujeito para cada unidade 

habitacional.  

                                                                                                                                                                                     
24

 O pré-teste foi realizado em setembro de 2010. 
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Em relação à idade, fizeram parte da amostra pessoas acima de 18 anos, pois 

verificamos que a percepção de crianças e adolescentes obedece a outros critérios de 

desenvolvimento que não era objeto deste estudo. 

Em relação ao gênero, sabe-se que o acesso às mulheres é bem mais fácil, pois grande 

parte são donas de casa e se mostram disponíveis e interessadas em pesquisas. Já o perfil dos 

homens, grande parte não se mostra disponível a responder e geralmente se encontram mais 

no período noturno, o que dificulta o acesso a eles. Dessa forma, a abordagem foi feita em 

função da disponibilidade dos moradores no momento da pesquisa, ficando a seguinte 

composição dos sujeitos pesquisados em relação às unidades habitacionais (Tabela 5.1) e ao 

sexo (Tabela 5.2): 

 

TABELA 5.1. Quantidade de entrevistas realizadas 

ÁREA N° de Habitações N° de questionários 

aplicados 

% de questionários em relação ao 

número de habitações 

Jacarezinho 265 31 11,6% 

Saramandaia 160 26 16,2% 

V8/V9 128 20 15,6% 

 

 

TABELA 5.2. Quantidade de entrevistados por sexo  

ÁREA FEM % MASC % TOTAL GERAL 

Jacarezinho 23 74% 8 26% 31 

Saramandaia 24 92% 2 8% 26 

V8/V9 14 70% 6 30% 20 

TOTAL 61 79% 16 21% 77 

 

 

5.5. Análise de Dados  

 

A análise dos dados coletados a partir das respostas estruturadas foi realizada com a 

utilização do programa de estatística “Simstat”. Os dados foram tabulados, classificados e, 

feitas as análises estatísticas como frequências, as quais indicam cada valor distinto de uma 

variável e a contagem do número de vezes que esse valor ocorre,  e crosstabs, que permite o 

Nota: Elaborado pela autora 

Nota: Elaborado pela autora 
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cruzamento de variáveis e verificar a relação entre variáveis independentes e questões da 

pesquisa. 

 

5.6. Análise do conteúdo dos depoimentos 

 

As respostas obtidas nas questões abertas foram submetidas a uma análise de conteúdo 

mediante a utilização do programa de estatística “Wordstat”, módulo do “Simstat”. Nesse 

programa, o pesquisador define as suas categorias de análise e faz uma associação das 

palavras existentes nos depoimentos com as referidas categorias, de forma a criar um arquivo 

de “dicionário” que pode ser utilizado em outras análises semelhantes. O programa permite 

também fazer cruzamentos com as respostas estruturadas do “Simstat”, dando um amplo 

campo de análise das respostas obtidas nas entrevistas.  

Nessa pesquisa a estrutura de categorias foi totalmente construída a posteriori, através da 

leitura e análises dos conteúdos contidos nos depoimentos.  

Assim, com o objetivo principal de identificar os conteúdos subjacentes a cada lugar 

associados a sua percepção quanto à nova moradia e quanto ao processo de adaptação, ou 

seja, as dimensões, elementos ou características que se sobressaem para os moradores nas 

questões perguntadas, foram criadas estruturas de categorias específicas para cada pergunta25. 

Conforme detalhado a seguir: 

 

a) A primeira, mais geral, referente às perguntas “Se você fosse falar do lugar onde 

você morava antes, como você o descreveria?” e “Se você fosse falar do lugar  

onde você mora hoje, como você o descreveria?”. Percebeu-se que a descrição, na 

maioria das vezes, era associada a uma comparação da situação oposta, avaliando 

como bom ou ruim, melhor ou pior etc., e que havia a predominância de um 

componente ligado à moradia. Em função disso, foram definidas categorias, 

subcategorias e palavras, conforme Quadro 01; 

 

                                                           
25

 É importante destacar que os depoimentos foram analisados caso a caso e as palavras eram escolhidas 

para cada categoria considerando o sentido do contexto relatado. 
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b) A segunda, referente às perguntas “O que você acha de melhor na vida aqui no 

bairro? Por quê?” e “O que você acha de pior na vida aqui no bairro? Por quê?” 

foram definidas categorias, conforme Quadro 02; 
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QUADRO 01 - Categorização para descrição do lugar de origem e hoje 

Elementos Elementos

Palavras do lugar de origem Palavras do lugar hoje

GERAL – idem à subcategoria 1. Gostava, bom, ótimo, boa, bom, legal,

maravilhoso, liberdade, boa, bonzinho.

Bom, melhor, boa, ouro, paraíso, legal, feliz,

ótimo, maravilha, amo esse lugar, tá de

parabéns.

CASA – refere-se a aspectos positivos da casa. Barraquinho, espaçosa, solta,

mocambozinhos, privacidade.

Bonitinha, cozinha, dividido, bem feitinha,

bonitinho, palacete, alvenaria, privacidade. 

SOCIAL – refere-se a aspectos da rede social existente. Foi 

identificado nos depoimentos que estavam vinculados à

vizinhança.

VIZINHANÇA - aspectos positivos relacionados à vizinhança. Amizades, calmo, não tinha brigas,

respeitavam, conhecia, convivência,

seguro, ajudar, prestativas, amigo, união.

Calma, segurança, convivência.

GERAL – refere-se a uma avaliação negativa mais geral e

subjetiva, sem estar ligada a um determinado aspecto. 

GERAL Péssimo, difícil, preconceito, ruim, terrível,

vergonha, pior, agonia, dificuldade, sufoco,

aperreio, discriminada.

NÃO TEM

CASA - refere-se a aspectos negativos da casa. Tábua, barraco, zinco, taipa, palha, tauba. Conjugadas, pregada, jogada, porcaria,

babalorixá. 

INFRAESTRUTURA - refere-se a aspectos negativos

dainfraestrutura e serviços urbanos.

Cobra, muriçoca, barata, guabiru, rato,

lama, lixo, sujo, desconfortavelmente,

gambiarra, maré, matagal, buraqueira.

Sujo, esgoto, lameiro, nojeira, vazamento.

SENSORIAL - referente às sensações do morador no novo

espaço físico. Esta categoria foi encontrada quando o

morador se referia de forma negativa ao espaço.

SENSORIAL Catinga, mau cheiro Som, barulho, rádio, zoada, escutando.

VIZINHANÇA Tumultuado, bagunça, bagunçado,

bagunceiro, sem confiança.

Confusão, fofoca, gente de todo lugar,

fofoqueiro, mistura, agitação, bebendo,

muita bagunça, palavrão, incomodam.

VIOLÊNCIA Segurança, perigoso, bala, matando,

matava, assalto.

Droga, violência, segurança, tranca,

matadouro.

INFRAESTRUTURA - refere-se a aspectos positivos da

infraestrutura e serviços urbanos.

NÃO TEM Pracinha, perto, enxuto, limpo, calçadinhas,

coleta de lixo, escritório, pertinho,

iluminado.

NEGATIVA

ESPACIAL - Refere-se ao espaço físico, estando incluídos

os aspectos de infraestrutura da casa e do entorno, como

também dos serviços urbanos.

SOCIAL - refere-se a aspectos da rede social existente. Foi

identificado nos depoimentos que estavam vinculados à

vizinhança, destacando-se a questão da violência, nesse

caso, colocada como subcategoria.

Categoria/ 

Avaliação
Subcategoria 1/ Dimensões Subcategoria 2/ Dimensões 

POSITIVA

GERAL – refere-se a uma avaliação positiva, mais geral e

subjetiva, sem estar ligada a um determinado aspecto. Ex:

porque gostava de lá.

SENTIMENTO DE GRATIDÃO - Nesse caso, em função de

termos encontrado depoimentos significativos com sentimento de

gratidão, este foi colocado como subcategoria à parte no lugar hoje.

NÃO TEM Agradeço, agradecida, agradecer.

ESPACIAL – refere-se ao espaço físico, estando incluídos

os aspectos de infraestrutura da casa, do entorno, como

também dos serviços urbanos.

 

 

 

Nota: Elaborado pela autora 



97 

 

QUADRO 02 -  Categorização Melhor e Pior do bairro hoje 

Categoria/ 

Dimensões

Subcategoria/ Dimensões Elementos/ Palavras pior do bairro Elementos/ Palavras melhor do bairro

CASA Escada, privacidade, banheiro, material,

rachadura.

Casa, conforto, sanitário, habitacional, casinha,

cômodos, alvenaria.

INFRAESTRUTURA Buraco, campo, lixo, esgoto, pagar, posto de

saúde, transporte, água, ônibus.  

Calçada, limpa, pracinha, iluminação, iluminada,

saneamento, poste. 

ACESSO NÃO TEM Perto, transporte, aceso à ônibus, acesso.

SENSORIAL. SENSORIAL Som, zoada, barulho, rádio, volume. NÃO TEM

VIZINHANÇA Azucrinando, bagunça, incomoda, incomodam,

maloqueiros, palavrão, pessoal, não respeita, não

respeitam, vizinha, vizinhança.

Vizinhança, vizinhos, poposudas, segurança,

amizades, convivência, calmo, tranqüilidade.

VIOLÊNCIA Bala, droga, mataram, medo, roubaram,

traficando, segurança, violência, assalta. 

Não tem

NADA - Nada Nada

ESPACIAL  

SOCIAL

 

 
Nota: Elaborado pela autora 
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a) A terceira, referente à pergunta “Se você pudesse, gostaria de se mudar para outro 

lugar? Por quê?” e “Se alguém se oferecesse para comprar a sua casa agora 

você venderia? Por quê?”,  

Quando a resposta foi positiva, foram definidas as seguintes categorias e palavras: 

 

QUADRO 03 - Categorização para desejo de mudar/vender quando a resposta foi positiva 

Categoria/ 

Dimensões 

Subcategoria/ 

Dimensões  

Elementos/ Palavras  

GERAL GERAL Ruim, não gosto. 

ESPACIAL   CASA Solta, casa maior, quintal, cozinha, 

espaço, estrutura, ampliado, separada, 

conforto, privacidade, térreo. 

INFRAESTRUTURA Lixo, esgoto. 

SENSORIAL SENSORIAL Som, zoada, barulho, rádio, volume, 

quente, escutando. 

SOCIAL VIOLÊNCIA Droga, violência, violenta, cacetada, 

segurança. 

 VIZINHANÇA Vizinhos, depravação, língua, 

fofoqueiros, fofoca, maloqueiro, 

bagunça. 

 

Quando a resposta foi negativa, foram definidas as seguintes categorias e palavras: 

QUADRO 04 - Categorização para desejo de mudar/vender quando a resposta foi negativa 

Categoria/ 

Dimensões 

Subcategoria/ 

Dimensões  

Elementos/ Palavras  

GERAL GERAL Medo de trocar, gosto, bonzinho, 

gostoso, acostumei, ótimo, facilidade.  

ESPACIAL   CASA Casa, casinha. 

INFRAESTRUTURA Bairro, asfaltado, escola, perto, posto, 

supermercado, pertinho, acesso, ônibus.   

SOCIAL VIZINHANÇA Vizinhos, conheço, segurança. 

 

É importante destacar que muitos dos depoimentos se enquadravam em 2 ou mais categorias, 

de forma que foram computados em ambas posições. 

Nota: Elaborado pela autora 

Nota: Elaborado pela autora 
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6. O QUE A NOVA ESPACIALIDADE REVELA 

 

Neste capítulo iremos descrever que foi observado em cada conjunto, tanto em relação aos 

traços físicos como ao comportamento, durante o período de 20 de outubro e 20 de dezembro 

de 2010. As observações dos traços físicos foram focadas nos acessos, visibilidade, usos, 

aparência, manutenção, elementos de diferenciação e identidade. Já as observações de 

comportamento foram focadas no dia a dia das pessoas e sua relação com o novo espaço, 

buscando um entendimento de como estão sendo apropriados, quais são os elementos que 

favorecem uma experiência positiva ou negativa no novo local. As análises espaciais e de 

comportamento foram feitas de forma integrada e estão organizadas por conjunto 

habitacional, onde se inicia com aspectos gerais seguindo pela análise dos espaços coletivos 

de cada conjunto (ruas, praças, campo de futebol) e da casa, nesse último caso, escolhidos 

apenas alguns exemplos. Ao final os três conjuntos são analisados comparativamente a partir 

dos resultados obtidos.  

 

6.1. O Conjunto Habitacional de Jacarezinho 

 

 

 

 

Figura 24: Mapa de localização do Conjunto Habitacional de Jacarezinho em relação à favela original 

Nota: Mapa elaborado pela autora a partir da imagem do Google Earth 

 

LOCA L DA ANTIGA FAVELA 

 

LOCA L DO CONJUNTO 
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6.1.1. Aspectos gerais do conjunto 

 

O Conjunto Habitacional do Jacarezinho, ou “Portelinha”
26

 como foi batizado, possui 

uma configuração espacial bem definida, com acessos por duas ruas principais, a Rua Iguatu e 

Rua Coronel Mário Libório. Diferentemente da favela, que era constituída por 

microterritórios, o conjunto foi tratado como uma unidade e por isso mesmo, causou um 

grande impacto nas relações dos grupos sociais que ali viviam e na apreensão do espaço como 

um todo, sendo isso comprovado nos depoimentos. Por outro lado, a facilidade de acesso e as 

conexões visuais impactaram o tráfico de drogas que acontecia nos becos e que agora fica à 

mostra nas áreas do novo conjunto. Essa configuração favoreceu também o policiamento 

local, que agora tem acesso à toda a comunidade (Figura 24).  

 

 

 

 

 

                                                           
26

 O nome Portelinha veio da novela “Duas Caras” da Rede Globo que passava na época de sua inauguração, 

onde tinha uma favela chamada Portelinha. 

PRAÇA 

 

LEGENDA: 

Fachadas cegas        Acessos    Fluxos  

Comércios Tipologias especiais 

ACESSO 

ACESSO 

ACESSO 

ACESSO 

ACESSO 

ACESSO 

Figura 25: Conjunto Habitacional do Jacarezinho – Planta de locação 

Fonte: UEM-Recife 
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Em relação às conexões visuais, apesar da existência de fachadas cegas nos blocos, 

criticadas por não terem conexão visual ou funcional com a vias
27

, isto foi compensado por 

estarem voltadas para frente dos outros blocos com aberturas, favorecendo à “vigilância 

natural” e a uma maior dinâmica ao local. No entanto, observamos que essas fachadas cegas 

foram rapidamente utilizadas para transmitir informações públicas de territorialidades por 

meio de graffitis. 

 

6.1.2. A praça  

 

Segundo informações da UEM-Recife, a praça foi uma solicitação da comunidade na 

fase de planejamento. Quando o conjunto foi inaugurado, esta foi entregue ainda sem estar 

totalmente concluída, tendo apenas o agenciamento e areia branca nos canteiros, faltando os 

brinquedos, mesinhas e bancos. Logo no início, os adolescentes do conjunto e do entorno se 

apropriaram da praça para jogar bola e aos poucos o espaço foi ficando bastante depredado, 

inclusive com a retirada de trechos do piso em blocos intertravado pelos moradores para 

aproveitamento nas reformas realizadas em suas casas. Quando foram instalados os 

brinquedos e mesinhas, os moradores do conjunto, entre adultos, crianças e idosos não mais 

se sentiam à vontade para usufruir do espaço, tomado pelos adolescentes. Parte da praça 

também começou a ser utilizada para pendurar roupas pelos moradores, sendo este, mais um 

fator de apropriação indevida do espaço. O uso original proposto, de lazer e estar para 

crianças, jovens, adultos e idosos, não foi concretizado. O que vemos é um espaço depredado, 

sujo e com pouco uso.  

Na lateral da praça ficam localizadas as casas com comércio, que utilizam as calçadas 

para colocar mesinhas e cadeiras, aproveitando as sombras das árvores existentes, 

configurando-se como um local de estar para parte dos moradores, principalmente para 

aqueles que bebem e jogam dominó.   

                                                           
27

 O uso de fachadas cegas, sem conexões visuais e funcionais com o exterior, começa a receber grandes críticas 

a partir dos estudos de Jane Jacobs (1960)  que criou o termo “olhos para rua” para se referir à necessidade de 

uma “vigilância natural” ao local. A partir daí, vários estudos comprovaram que as áreas contíguas a estas 

fachadas, sem uma “vigilância natural” são mais propícias ao crime, sendo desenvolvidas metodologias de 

prevenção situacional através do desenho urbano que tem como fator relevante esse aspecto do projeto, a 

exemplo do CPTED. 
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Foto 13 – Aspecto geral da praça 

 Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 15 - Roupas estendidas. Apropriação indevida 

Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 14 - Brinquedos depredados 

Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 12 – Grupos de jovens reunidos 

  Fonte: Acervo da autora 

Foto 17 - Casas com comércio - uso intenso 

Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 16 - Detalhe do banco depredado 

Fonte: Acervo da autora 
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Face ao estado de depredação dos equipamentos originais e à apropriação por parte dos jovens 

e adolescentes, a praça também está servindo para o tráfico, o que intimida os outros 

moradores a utilizar a área. Como pode ser visto pelas fotos, brinquedos, luminárias e bancos 

quebrados, além de pichações, refletem a imagem de um ambiente depredado e hostil. 

Durante a entrevista, na questão referente satisfação em utilizar áreas comuns da comunidade 

48% disseram que é menor do que na antiga favela, em função principalmente da praça.  

 

6.1.3. As ruas, os blocos e as casas 

 

Com largura de 4,00m e calçadas de 1,50m, as ruas mostram graus diferenciados de 

cuidado, sendo frequentemente utilizadas pelas crianças para jogar bola e brincar, e pelos 

adultos, que colocam as cadeiras na frente de suas casas para conversar.  

De início, a volumetria dos blocos, com fachadas longas, homogêneas e planas, com 

ritmo apenas nas cores, dava um aspecto de monotonia ao espaço. As ruas se apresentavam 

iguais, contribuindo para a perda de referenciais espaciais. Aos poucos, em função das 

reformas nas casas, as ruas foram sendo apropriadas e hoje, dez/2010, embora ainda bastante 

semelhantes, percebe-se uma tendência à diferenciação a partir das reformas, cada qual com 

aspectos singulares.  

Na Foto 18, percebemos a utilização da calçada como garagem com a colocação de 

uma grade. A apropriação das áreas públicas é bastante comum em áreas informais, mas 

continua a ser observado em conjuntos habitacionais construídos para baixa renda. Este fato, 

segundo Alcântara (2011) é “revelador de uma cultura da informalidade” característica das 

populações de baixa renda, 

Observa-se a apropriação e o uso dos espaços públicos e/ou coletivos, como a 

cobertura de espaços de passagens, como uma extensão da parte frontal da 

casa, em Mulheres de Tejucupapo, o que simboliza uma apropriação do 

espaço público, mas também oferece abrigo do sol e da chuva a quem passa. 

Igualmente, a cobertura e o fechamento de espaços comuns com grades, para 

uso privado, e a apropriação para uso privado de boxes, estão presentes em 

Abençoada por Deus. O fato de práticas de apropriação e adaptação de 

espaços comuns continuarem ocorrendo, mesmo em um conjunto habitacional 

de apartamentos, é revelador da cultura de informalidade característica dos 

grupos de baixa renda. (ALCÂNTARA, 2011, p.96) 
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Observamos também que as áreas adjacentes às fachadas cegas (Foto 19), mostram-se 

bastante utilizadas por estarem de frente para o bloco lateral, com aberturas. É comum 

encontrarmos pessoas nas frentes das suas casas ou pedestres que circulam nesse ambiente, 

atuando, consequentemente, com “vigilantes naturais”. 

No conjunto, a grafitagem e criações artísticas aparecem também como características 

marcantes. Ousados e coloridos, se apresentam em 3 paredões “cegos” do habitacional como 

marcas da comunidade que começa a interagir com o espaço e construir sua própria 

identidade (Fotos 20, 21 e 22).  

Foto 20 - Grafitagem na lateral do bloco C 
 Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 21- Painel executado com material reciclado. 
 Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 19 - Fachadas cegas versus aberturas do bloco lateral 

Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 18 – Apropriação da calçada como garagem 

 Fonte: Acervo da autora 
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Descrita como uma rua calma, onde há uma integração maior entre vizinhos, 

percebemos na Rua da Foto 23 um maior cuidado, manutenção e limpeza, inclusive no que 

diz respeito à vegetação, que se mostra bem cuidada. 

Ao percorrer todo o conjunto, percebemos que as reformas são frequentes. Entretanto, 

diferentemente de Saramandaia, as reformas e adaptações não se mostraram tão impactantes 

em relação ao conjunto. O pouco recuo deixado na frente das casas, de apenas 0,70m, não 

possibilitou grandes alterações no projeto original, mantendo certa unidade (Fotos 24 e 25). 

 

 

 

 

Foto 24 - Ampliações com utilização do recuo 

frontal.  Fonte: Acervo da autora 

 

 

Foto 23 - Rua bem cuidada 
  Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 22 - Grafitagem no bloco B. 
 Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 25 - Reforma com ampliação  
  Fonte: Acervo da autora 
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Algumas casas chamam atenção pela manutenção e cuidado, servindo de exemplo para 

os outros moradores. A criatividade na utilização de materiais e formas diferentes, a exemplo 

do revestimento em cacos cerâmicos (Foto 26) e grade circular (Foto 27) revela um sentido de 

apropriação e identidade com o lugar, que começa a ser formada.  

 

 

 

 

 

 A grande incidência de catadores é uma realidade vivida nas favelas dessa região. Ao 

serem transferidos para o conjunto habitacional, causam grande impacto, tanto pelo incômodo 

do lixo e todos os problemas que estão a ele associados (proliferação de vetores e doenças), 

como pelo aspecto de degradação que dá ao conjunto (Foto 28).  

Foto 27 - Casa bem cuidada 

  Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 26 - Fachada com cacos cerâmicos 

 Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 28 - Catador de lixo 

  Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 26 – Revestimento com 

cacos cerâmicos. Fonte: Acervo 

da autora 
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6.2. O Conjunto Habitacional de Saramandaia 

 

 

 

 

 

6.2.1. Aspectos gerais do conjunto: 

 

O Conjunto Habitacional de Saramandaia foi construído por etapas. A primeira, 

correspondendo a 6 blocos da quadra B, juntamente com o Escritório Local e o Campo de 

Futebol e a segunda, correspondendo a 3 blocos restantes da quadra B e a quadra A. As 

observações foram concentradas na primeira etapa do conjunto, que corresponde ao local das 

entrevistas. Entretanto, alguns espaços fora dessa quadra fizeram parte das observações por 

acharmos relevantes como estava se apresentando a apropriação versus a configuração 

espacial. Além das unidades habitacionais da quadra B, foram objeto de observação o campo 

de futebol, as áreas verdes contíguas ao campo, entre os blocos E e F, áreas verdes da quadra 

A, o escritório local, além das ruas no interior da quadra B. 

O acesso ao conjunto se dá pela Av. Professor José dos Anjos e pela Rua Farias 

Neves, que acessa a Rua Capilé localizada atrás do conjunto (Figura 27).  

LOCA L DA ANTIGA FAVELA 

 

LOCAL DO CONJUNTO 

 

QUADRA B 

 

QUADRA A 

 

Figura 26 – Mapa de localização do conjunto em relação à favela original de Saramandaia 

Nota: Mapa elaborado pela autora a partir da imagem do Google Earth 
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Campo de 

Futebol 

QUADRA B 

QUADRA A 

Escritório Local 

Av. Professor José dos anjos 

Canal do Arruda 

Local das Entrevistas 

Figura 27 - Planta do Conjunto Habitacional de Saramandaia 

Fonte: UT-Prometrópole 

 

Rua Capilé 

ACESSO 

ACESSO 

ACESSO 

Rua 01 

Rua 02 

Rua 03 

Rua 04 
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6.2.2. O campo de futebol e as pracinhas 

 

O campo de futebol é utilizado principalmente por jovens e adultos nos horários de 

final de tarde (Fotos 29 e 30). Nos finais de semana acontecem campeonatos com grupos de 

outras comunidades e, segundo depoimentos dos moradores é bastante animado, nos quais 

cada equipe vem com seu padrão de jogo. Em função dos fios dos refletores terem sido 

roubados logo na inauguração
28

, não acontecem jogos à noite, ficando este local bastante 

escuro e frequentado por gangues. Segundo informações tanto da assistente social que 

acompanha o local, como de moradores, o perfil dos usuários muda completamente à noite, 

onde jovens circulam armados e onde o tráfico acontece a olhos vistos, sendo favorecido pela 

falta de iluminação.  

Durante a pesquisa de campo observamos que atrás da arquibancada frequentemente 

tinham grupos de jovens e adolescentes utilizando drogas. O espaço mostra-se propício a isso 

em função da altura, escondendo quem está por trás e pelas fachadas laterais das casas, sem 

aberturas. 

 

 

 

                                                           
28 

Este problema da iluminação foi solucionado somente após esta pesquisa, quando o Prometrópole recolocou a 

fiação transferindo a responsabilidade pela gestão do campo ao líder comunitário de Saramandaia. 

Foto 29 - Campo de futebol  

  Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 30 - Campo de futebol 

  Fonte: Acervo da autora 
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Em função da falta de recursos do Programa, não foi possível concluir por completo as 

áreas verdes e pequenas praças, com a colocação de mobiliário urbano e mudas. Portanto, o 

aspecto inacabado e de indefinição quanto a usos, sombras, etc, contribuiu para que grande 

parte das áreas verdes não fosse apropriada pelos moradores, e se mostrassem com aspecto de 

abandono e mal cuidada (Foto 31). Nesse sentido, a falta de apropriação e de respeito com o 

espaço público também foi verificada na medida em que, a maioria das poucas mudas 

plantadas, foram retiradas ou danificada pelos próprios moradores
29

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 

É importante destacar que foi realizado trabalho de Educação Ambiental, tanto antes como após o 

reassentamento, onde foi trabalhada a importância da vegetação, além de outras questões como lixo e 

reciclagem. 

Foto 31 - Área verde atrás do campo de futebol 

  Fonte: Acervo da autora 

 

 

Foto 32 - Área lateral do campo de futebol 

  Fonte: Acervo da autora 
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Foi verificado um uso intenso nas áreas contíguas ao campo de futebol (Foto 32 ) por 

jovens e adolescentes para assistir os jogos que acontecem diariamente, pricipalmente nos 

horários de grande insolação na aquibancada do outro lado do campo, impedindo sua 

utilização.  As crianças menores também utilizam estas áreas para brincar e jogar bola, pois o 

acesso ao campo fica bastante restrito a elas, sendo, o mesmo utilizado predominantemente 

pelos maiores. 

A pracinha entre os blocos E e F (Foto 33) é mais frequentada por crianças menores e 

adultos, na maioria mulheres, que se juntam para conversar e jogar dama e dominó. Apesar 

das árvores que foram plantadas terem sido arrancadas, a sombra feita pelos blocos vizinhos 

ameniza o calor do local.   

 

 

 

 

Desde a inauguração da segunda etapa do conjunto a área verde da quadra A (Foto 34) 

é bastante utilizada. Primeiramente, as crianças se apropriaram do local em função do 

gramado verdinho, fazendo brincadeiras de rolar e deitar na grama, além de jogar bola. Por 

ser vizinha à Associação de Moradores, também é utilizada para aulas de batuque, que 

anteriormente eram feitas no interior da associação e que agora fazem seus ensaios ao ar livre. 

O uso é constante, e segundo informações de moradores há ocorrência de tráfico de 

drogas, principalmente à noite. Percebe-se que as paredes laterais dos bolcos que fazem limite 

com a praça, com poucas aberturas e conexões funcionais e visuais, podem ter favorecido ao 

tráfico, apesar de ser uma área bastante ampla, com vias de acesso em dois de seus limites. 

 

Foto 34 - Área verde da 2a etapa de inauguração 

Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 33 - Pracinha entre os blocos E e F 

  Fonte: Acervo da autora 
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6.2.3. As ruas, os blocos e as casas 

 

As reformas e modificações no conjunto não foram poucas. Em função da área disponível 

para ampliação, de 7,30m2 e da área livre de 11,95m2 em frente da casa, muitos moradores 

utilizaram esses espaços de acordo com suas necessidades e condições econômicas, 

descaracterizando o projeto original. A garantia da construção do segundo quarto pelo 

Governo do Estado só foi dada depois de quase um ano de moradia e mesmo assim, com a 

perspectiva de execução depois do processo licitatório, o que demandaria tempo. Quem não 

pôde esperar foi fazendo as ampliações do seu modo
30

, muitas vezes conflitante com o 

conjunto. Por outro lado, a população foi dando vida ao lugar, apropriando-se da nova 

moradia ao cuidar do jardim, dando um colorido novo às fachadas, dentre outras alterações.  

Em relação às ruas, percebemos que têm características específicas de estado e usos e 

que estão também relacionadas ao grau de integração entre vizinhos.  

A Av. Professor José dos Anjos, continuação da via existente, foi projetada para 

comportar grande fluxo. No momento da pesquisa, ainda não estava completamente liberada e 

por isso, eram poucos carros que trafegavam por ela. Do outro lado do canal, onde será 

implantada a outra faixa desta via, a favela ali existente, rival de Saramandaia, ainda se 

encontrava em processo de remoção. Em função disso, os conflitos eram constantes, tornando 

esta avenida, em vários momentos, uma “linha de fogo cruzado”. 

Os moradores do bloco contíguo a esta via se mostraram com expectativa pela sua 

conclusão, colocando como pontos positivos o movimento e valorização do conjunto (Foto 

35). Entretanto, apontavam como um grande problema os “tiroteios” frequentes entre os 

moradores do “lado de cá” com os do “lado de lá”, pois agora toda a área estava aberta, com 

acesso e visibilidade e ambos os grupos estavam tentando marcar território no novo 

ordenamento implantado.  

 

 

 

                                                           
30

 Durante a preparação para o reassentamento, além de oficinas de convívio, foi apresentado e disponibilizado 

um manual (manual da casa nova), onde tratava todas as questões construtivas da casa (estrutura, instalações, 

áreas verdes, coberta, caixas d‟água, etc.) além de explicar detalhadamente como ampliar para o 2° quarto sem 

impactar na estrutura da casa. 
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 Nas observações, verificamos que a Rua 2 sempre se mostrava bastante limpa e bem 

cuidada, com  reformas mais organizadas. Percebemos elementos de diferenciação e de 

apropriação com o espaço com a utilização de grades e cores diferenciadas nas fachadas 

(Fotos 36 e 37). Outro elemento de destaque foi a utilização de um encosto de cama para 

demarcar o canteiro frontal da casa, revelando um grande cuidado e manutenção com as 

plantas, mesmo na situação de pobreza onde não se tem recursos financeiros para comprar 

uma grade ou outro elemento apropriado para esta função (Foto 39). Durante a pesquisa os 

moradores informaram que havia um rodízio de varrição e uma forte integração entre 

vizinhos, revelando que a coesão social e o bom convívio é refletido no ambiente. 

Foto 35 - Trecho novo da Av. Prof. José dos Anjos  

  Fonte: Acervo da autora 
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Foto 38 - Rua com número expressivo de 

pontos comerciais. Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 39 - Rua 02 com detalhe do encosto de cama 

com a função de grade de proteção para canteiro.  

 Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 36 - Fachada com novo colorido e grade 

  Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 37 - Casa com a utilização de 

elemento vazado, favorecendo a conexão 

visual interior/exterior. Fonte: Acervo da 

autora 
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A Rua 3 possui uma calha maior de 8 metros e talvez por isso é a que se mostra com 

maior número de pontos comerciais construídos na área para o segundo quarto ou na área de 

jardim (Foto 38). Até o momento da pesquisa eram 3, inclusive com uma padaria. As mudas 

plantadas nos canteiros centrais já não existem mais e há presença de lixo ao longo da rua, 

apesar do trabalho de educação ambiental, revelando uma falta de apropriação e cuidado dos 

moradores.  

 A rua lateral limite do habitacional por enquanto se apresenta como uma via de 

passagem, com um grande muro que isola a construção do habitacional para reassentamento 

das famílias do outro lado no canal. Percebemos uma falta total de apropriação, com muitas 

pichações e sujeira, pois não há conexões funcionais, apenas visuais com esta rua (Foto 40). 

Com a conclusão dessa obra e a demolição do muro, espera-se uma maior integração com a 

rua.  

 

 

 

 Assim como observado em Jacarezinho, em Saramandaia também há catadores de lixo 

e, nesse caso, levam material para casa e utilizam o espaço de ampliação para seleção do lixo 

(Foto 41).  

Nesse caso, a Prefeitura do Recife previu a construção de um galpão para reciclagem ao lado 

das quadras do habitacional em construção. Espera-se com isso, solucionar esse problema 

dando melhores condições tanto de habitabilidade como de trabalho a essa população. 

 

 

Foto 40 - Rua lateral, limite do conjunto 

  Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 41 - Terreno utilizado para seleção de lixo 

  Fonte: Acervo da autora 
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As reformas realizadas pelos moradores em muitos casos não está seguindo o projeto 

de ampliação, gerando conflitos entre os vizinhos. Alguns moradores se utilizaram da área de 

expansão e do terreno do jardim para construir, fechando a janela da unidade térrea, 

prejudicando por completo a ventilação e salubridade do ambiente (Fotos 42 e 43). Casos 

como esse poderiam ser evitados, ou pelo menos minimizados, com um controle intensivo das 

áreas, e que frente à carência dos órgãos competentes, é inviável. 

 

 

 

 

 

Foto 42 - Reforma irregular 

 Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 43 - Reforma irregular 

  Fonte: Acervo da autora 
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6.3.  O Conjunto Habitacional de V8/V9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.3.1. Aspectos gerais do conjunto: 

 

O acesso principal do conjunto é feito pela Rua da Boa Hora, Rua do Canal e pela Rua 

Manuel de Souza Lopes
31

. No momento da pesquisa, o conjunto habitacional do V8/V9 estava 

ainda com grande movimento de obra no entorno e no próprio habitacional, em função da 

ampliação do 2º quarto. Portanto, configurava-se como uma área ainda inacabada. 

A proposta final é que o conjunto tenha uma praça e o parque do outro lado do canal, 

com uma área de preservação de mangue. Mas, até o momento da pesquisa, apenas as obras de 

parte dos habitacionais, de macrodrenagem do canal, de algumas vias e de saneamento estavam 

concluídas. Portanto, as observações nesse conjunto se limitaram aos espaços das ruas, blocos e 

casas da 1ª etapa do conjunto, totalizando 128 unidades habitacionais (Figura 28). 

                                                           
31

 A Rua do Canal e a Manuel de Souza Lopes ainda se encontravam em obras no momento da pesquisa. 

Figura 28 – Mapa de localização do conjunto em relação à favela  

Nota: : Mapa elaborado pela autora a partir da imagem do Google Earth 
 

Local das Entrevistas 

Local da antiga favela 
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Esse conjunto, embora tenha adotado a mesma tipologia habitacional de Saramandaia, 

mostrou-se com menos alterações e mais bem conservado, mantendo ainda as cores originais, 

e por isso mesmo com aspecto de recém-ocupado. Sem elementos marcantes de diferenciação, 

não foi verificado pichações ou elementos depredados, mesmo com 2 anos de ocupação.  

É importante destacar que o controle urbano feito pela Prefeitura de Olinda, em função 

do seu poder de polícia, foi de suma importância para inibir ampliações, além de demolir 

construções fora dos padrões estabelecidos.  

 

6.3.2. As ruas, os blocos e as casas 

 

As ruas internas se mostraram ainda bastante homogêneas sem elementos marcantes 

de diferenciação, ou vegetação, mas bastante utilizadas pelos moradores como local de 

encontro e de brincadeiras. Com exceção da rua que se limita com a 2ª etapa do habitacional 

(Foto 45), as ruas limites têm em seu entorno terrenos ainda vazios, com resquícios de 

vegetação, pois as obras nesses locais ainda não foram executadas, o que dá um certo 

isolamento ao conjunto (Foto 44). 

Os elementos de diferenciação são observados isoladamente, por unidade, onde se 

verifica um maior ou menor cuidado dos moradores com a área externa das suas casas (Fotos 

46 a 51). 

 

 

 

 

 

Foto 44 - Rua limite do conjunto com 

construções do segundo quarto em andamento. 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Foto 45 – Foto da rua limite com a 2ª etapa 

inaugurada em outubro de 2010. Fonte: Acervo 

da autora. 

 

2ª etapa 1ª etapa 
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Foto 47 - Rua interna ao habitacional sem 

mudanças de cores nem de elementos 

marcantes que se perceba marcas de identidade 

e apropriação.Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 49 - Casa onde se verifica o cuidado com 

o canteiro frontal.  Fonte: Acervo da autora 

 

 

Foto 48 - Interior de uma casa 

  Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 51 - Muro alto e elementos de segurança 

(grades e portão alto). Fonte: Acervo da autora 

 

Foto 46 - Rua interna ao habitacional. Fonte: 

Acervo da autora 

 

Foto 50 - Construção de garagem na área do 

jardim.. Fonte: Acervo da autora 
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6.4. Discussões acerca das observações realizadas 

 

As observações dos três conjuntos permitiu a compreensão de como o espaço 

projetado está sendo apropriado e sua relação com as práticas sociais e sociabilidades locais. 

As ruas, como na antiga favela, assumem um papel, além de passagem, de encontro, 

onde observamos grupos de pessoas, geralmente mulheres, conversando em frente de suas 

casas, vendo as crianças brincarem, ou simplesmente olhando o movimento da rua nos três 

conjuntos. Os pequenos pontos comerciais (vendas, bares, padarias, etc), construídos ou 

improvisados nas casas, também contribuem para o movimento e para o “balé” das ruas nos 

três conjuntos. 

As tipologias habitacionais adotadas, tanto em Jacarezinho com estilo sobradinho, 

como em Saramandaia e V8/V9, com térreo e 1º pavimento, ambas com acesso direto para a 

rua, favorecem essa relação com a rua. Principalmente em Jacarezinho, onde o recuo é 

praticamente nulo, essa relação é mais intensa. No caso de Saramandaia e V8/V9, a existência 

de muros
32

 e alguns deles bastante altos, construídos pelos moradores, sem conexão visual 

interior/exterior, mostra uma tendência a se fechar, o que já é sentido quando circulamos pelo 

conjunto. 

A configuração espacial dos blocos em Jacarezinho, localizando as fachadas cegas de 

frente para os outros blocos, compensou a falta de conexão visual e funcional desta com a rua. 

A “vigilância natural” nesse caso, foi estabelecida com o bloco de frente a esta fachada. Já em 

V8/V9, o conjunto de fachadas cegas voltadas para uma mesma rua, não favoreceu a 

“vigilância natural”, configurando-se como um local de limite de quadra, de passagem, e por 

isso mesmo de difícil apropriação.  

Observamos também que as fachadas cegas são um convite tanto para pichações, 

como para arte urbana (grafitagem), como foi percebido em Jacarezinho com existência de 3 

painéis com grafitagem e colorido intenso.  

Será que por estarem voltados para frente das casas, onde podem ser vistos e 

admirados é um estímulo para a grafitagem? Será que se estivessem voltados para becos, ou 

outras fachadas cegas, esses painéis não existiriam e sim pichações? Este é um assunto que 

merecia ser melhor aprofundado já que em diversas comunidades há a presença desses dois 

                                                           
32

 Alguns moradores construíram um muro alto na frente da casa por segurança. 
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elementos, tanto a pichação - elemento negativo de territorialização de gangues - como a 

grafitagem - expressão de uma cultura e identidade presentes nelas. 

Em relação aos espaços coletivos, observamos que existem três fatores importantes a 

considerar nas formas de apropriação: um é em relação à escala, outro em relação à 

manutenção e outro em relação à sua configuração e relação com o entorno. 

Segundo Carlos (2007, p.17) o lugar é a porção do espaço “apropriável para a vida – 

apropriada através do corpo, dos sentidos, dos passos de seus moradores, - é o bairro, é a 

praça, é a rua... ” e nesse sentido estamos falando de territórios menores, passíveis de serem 

reconhecidos e apropriados. A Praça de Jacarezinho é uma área grande, onde a apropriação 

deve ser dada em espaços menores (Figura 29). Nesse caso, a falta de zoneamento e 

mobiliário urbano, contribui para uma apropriação indevida da praça que, até o momento da 

pesquisa, era evitada pela maioria dos moradores do conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A teoria das “janelas quebradas”
33

, nesse sentido, se faz presente, pois observamos que 

o estado de depredação da praça atua como um convite às práticas ilícitas como drogas, além 

de desordem. 

 Já nas pequenas praças de Saramandaia, percebe-se que é de mais fácil apropriação 

pelos moradores em função principalmente do tamanho.  

 A respeito da condição de manutenção dos conjuntos como um todo, observamos que 

o habitacional do V8/V9 se mostra mais bem conservado, com as cores originais, e as 

                                                           
33 Em 1982, o cientista político James Q. Wilson e o psicólogo criminologista George Kelling, ambos 

americanos, publicaram na revista Atlantic Monthly um estudo em que, pela primeira vez, se estabelecia uma 

relação de causalidade entre desordem e criminalidade. Naquele estudo, cujo título era The Police and 

Neiborghood Safety (A Polícia e a Segurança da Comunidade), os autores usaram a imagem de janelas 

quebradas para explicar como a desordem e a criminalidade poderiam, aos poucos, infiltrar-se numa 

comunidade, causando a sua decadência e a consequente queda da qualidade de vida. 

(http://www.charlieoscartango.com.br/Images/JANELAS%20QUEBRADAS.pdf)  

Figura 29 – Esquema de apropriação da Praça de Jacarezinho. 

Nota: elaborado pela autora a partir das observações realizadas. 

futebol 

Estar/ jovens/ drogas 

roupas 

Rua Iguatu 

Bloco 

Bloco  Bloco  

http://www.charlieoscartango.com.br/Images/JANELAS%20QUEBRADAS.pdf
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reformas, quando existem, seguem o projeto ou se mostram menos conflitantes com a 

construção original. Já em Saramandaia, embora a tipologia habitacional seja a mesma do 

V8/V9, as reformas se mostraram bastante impactantes e o conjunto mais degradado. Além do 

fato de que o habitacional do V8/V9 ter sido contemplado, de imediato, pela construção do 

segundo quarto, freando as reformas, destacamos o controle urbano intensivo feito pela 

Prefeitura de Olinda como um fator determinante para as poucas alterações das habitações, no 

período de acompanhamento pós-reassentamento. Já em Saramandaia, executada pelo 

Governo Estado, o acompanhamento ao pós-reassentamento não contou com esse tipo de 

fiscalização
34

 o que deu margem para muitos moradores se sentirem à vontade para intervir 

como quisessem na sua casa, reproduzindo, também em termos construtivos, a informalidade 

da favela.  

 

 

 

                                                           
34

 O Governo do Estado não tem o poder de polícia e, portanto, não é de sua competência fazer o controle urbano 

da cidade.  
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7. O LUGAR SEGUNDO O MORADOR   

 

Neste capítulo será desenvolvida a análise dos dados coletados nas entrevistas com os 

moradores. O foco principal da investigação é compreender, após a experiência de remoção 

dos habitantes de favelas, como seria a percepção do morador quanto ao lugar de origem, e a 

vida que experimenta hoje no conjunto habitacional nesse processo de adaptação.  

Inicialmente será apresentada a descrição dos dados para, posteriormente, discutir com 

base em outras informações, os fatores julgados relevantes. Esta análise será apresentada 

também de forma comparativa, onde os resultados em cada área serão cotejados e vistos 

relacionalmente. 

 

7.1. A Favela 

 

O questionário aplicado apresentava uma sessão bastante objetiva que pedia aos 

moradores para descrever o seu lugar de moradia antes e depois da mudança para o conjunto. 

Inevitavelmente, o entrevistado fazia uma avaliação comparando a situação anterior com a 

situação atual, ressaltando as coisas positivas, ou as coisas negativas de cada local. 

É interessante notar que esta avaliação geral, de certo modo, é uma síntese da 

experiência de moradia, onde os moradores trazem as lembranças, embora ainda recentes, do 

que está registrado em sua memória. 

Na descrição do lugar de origem 66,3% da média dos moradores dos 3 conjuntos o 

descrevem negativamente, enquanto 33,7% o descrevem positivamente. Entretanto, por 

conjunto este percentual muda significativamente, na medida em que 69,2%  dos moradores 

de V8/V9 e 81,8% de Saramandaia descreveram negativamente, enquanto que em Jacarezinho 

há uma inversão dos depoimentos, totalizando apenas 48,0% dos depoimentos de forma 

negativa. Neste conjunto a maioria (52,0%) descreveu o lugar de origem de forma positiva. A 

tabela 7.1 apresenta o resumo dos percentuais identificados por conjunto. 
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TABELA 7.1 Descrição do lugar de origem segundo categorias fornecidas por moradores das três áreas (em %) 

 CATEGORIA SUBCATEGORIA JACAREZINHO (%) SARAMANDAIA (%) V8/V9 (%) MÉDIA (%) 

N
E

G
A

T
IV

A
 

Geral - 18,0 23,7 23,1 21,6 

Espacial 
Casa 6,0 23,6 11,5 13,7 

Infraestrutura 12,0 16,4 26,9 18,4 

Sensorial Sensorial 0,0 3,6 0,0 1,2 

Social 
Violência 8,0 12,7 7,7 9,5 

Vizinhança 4,0 1,8 0,0 1,9 

TOTAL NEGATIVA 48,0 81,8 69,2 66,3 

P
O

S
IT

IV
A

 Geral - 24,0 10,9 15,4 16,8 

Espacial Casa 8,0 1,8 7,7 5,8 

Social Vizinhança 20,0 5,5 7,7 11,1 

TOTAL POSITIVA 52,0 18,2 30,8 33,7 

TOTAL GERAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Os depoimentos negativos de V8/V9 e Saramandaia estão associados, em sua maioria, 

a aspectos espaciais, tanto da casa como da infraestrutura do entorno que se sobrepõem aos 

aspectos sociais negativos. Quanto aos aspectos gerais, também se percebe um percentual 

significativo dos que avaliam negativamente o lugar. Em 7 depoimentos aparecem as palavras 

vergonha e  preconceito (10,1% do total) como sentimentos associados à favela.  Muitos 

negavam o local de moradia, sendo que alguns moradores ao avaliarem negativamente o 

espaço, compensavam a descrição ressaltando os pontos positivos, geralmente relacionados à 

vizinhança. 

Era pior. A gente não tinha um lugar melhor para morar. Meu barraco 

era de táuba, não tinha higiene e agora melhorou bastante. Eu dizia 

que morava em Chão de estrelas porque já perdi muitos trabalhos 

quando dizia onde morava, né? E realmente eles não aceitavam 

quando dizia onde morava, principalmente quando era de fora. Eu 

tinha vergonha de dizer que morava lá. Os vizinhos eu conhecia, eram 

pessoas boas. Eu não tenho o que me queixar dos meus vizinhos. 

(Caso: 37, sexo: fem., 32 anos / SARAMANDAIA). 

 

Já para Jacarezinho apenas 48% descreveram o lugar de forma negativa. Os 52% 

restantes referem-se ao lugar de forma positiva e saudosa, principalmente quanto aos aspectos 

gerais (24%) sem estar associado a um aspecto específico, e de vizinhança (20%) como é 
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evidenciado no depoimento do entrevistado n°30 de Jacarezinho que ressalta a solidariedade 

entre os vizinhos: “A lembrança dos vizinhos é maravilhoso. Quando alguém tinha algum 

problema todos vinham ajudar. As pessoas eram mais prestativas. Aqui é cada um por si.” 

(Caso: 30, sexo: fem, 45 anos/ JACAREZINHO).  

Segundo Alcântara (2011) “Os pobres encontraram na ajuda mútua um recurso de 

sobrevivência em um sistema que os exclui, a fim de criarem e fortalecerem os vínculos 

sociais entre si” e identifica fatores que podem inibir essa ocorrência de ajuda mútua, como 

ineficácia das políticas públicas, situações associadas ao contexto pessoal, situações 

associadas ao contexto do outro, situações associadas ao contexto espacial. 

No caso em tela, a partir da observação de campo e entrevistas, percebemos que 2 fatores 

podem estar associados a essa percepção de perda dos laços de vizinhança: 

1. À configuração original da favela com microterritórios, favorecendo ao encontro, 

controle da área e a formação de grupos de vizinhança, em contraposição à 

configuração atual do conjunto, tratado como um único território sem hierarquia de 

vias e espaços de uso comum em menor escala;  

2. Ao sorteio das casas para o novo conjunto, de forma aleatória por quadras, o qual não 

conseguiu manter as relações de proximidade da favela, provocando, em grande parte, 

o rompimento dos laços de vizinhança.  

Essa questão, também é percebida quando na descrição do lugar hoje, onde os 

respondentes de Jacarezinho dizem que “misturou muita gente” ou “tem gente de todo lugar”, 

não reconhecendo as pessoas que moravam na mesma favela  

 

Eu estou na Portelinha. Lá é 1° andar, 2 quartos, bem ventilado e 

tenho um comércio.  Mas é cada um na sua casa. O pessoal gosta de 

confusão, de fofoca. Tem gente de todo lugar. Aqui quer um ser 

melhor do que o outro. (Caso:2, sexo: masc., 32 anos/ 

JACAREZINHO). 

 

Segundo Mourão e Cavalcante (2006), os vínculos com o espaço são importantes na 

formação da identidade do indivíduo. Entretanto, nas descrições das áreas identificamos que 

os vínculos emocionais, os sentimentos, as memórias positivas se apresentam mais associados 

ao grupo social e não ao ambiente físico, de grande precariedade. Os poucos relatos que 

abordam o espaço físico de forma positiva, revelando pertencimento ao local, envolvem 

aspectos sociais, como o depoimento do entrevistado n
o 

26, de 68 anos, de Jacarezinho, que 
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diz “...a área era boa, tinha uns mocambozinhos e algumas casas do lado esquerdo de 

alvenaria, mas a maior parte era mocambo. Lá tinha mais liberdade, tomava aguardente todos 

os dias, gostava mais de lá, tinha mais liberdade com a comunidade” ou no depoimento do 

entrevistado n
o
 2, de 32 anos que compensa a precariedade e a dificuldade de se viver na 

favela pelos laços comunitários existentes “...era um barraquinho de madeira, mas eu me 

sentia bem, pois quem faz o lugar são as pessoas. Eu gostava mais da favela.” 

A confiança mútua trazia segurança e tranquilidade na favela e compensava o estado 

de pobreza do local. “Lá era tranquilo. Era lugar de gente pobre, mas era tudo amigo, 

conhecido há muito tempo. Todo mundo respeitava todo mundo. Eu podia dormir de porta 

aberta, só encostada, e não tinha problema. Sinto muita falta de antes. Dos vizinhos também.” 

(Caso:66, sexo: fem., 29 anos, V8/V9) 

 

7.2. O Conjunto Habitacional 

 

Nas descrições relativas ao lugar hoje, a grande maioria descreve de forma positiva, 

perfazendo uma média de 74,3% dos entrevistados, sendo aspectos mais gerais de satisfação 

com o lugar o de maior número, com 32,8% em Jacarezinho, 44,1% em Saramandaia e 

42,9%, em V8/V9 (Tabela 7.2). Em função de terem surgido depoimentos que em vez de 

descrever o lugar, simplesmente agradecem pelo bem conseguido à Deus, este foi colocado 

como subcategoria.  

Nos depoimentos abaixo, verificamos a satisfação e o sentimento de gratidão pelo bem 

conseguido: 

Não tenho o que falar.  As casa foi Deus que me deu. Foi dada por 

Deus essa casa,  eu amo esse lugar. Foi tanto, que muita gente disse: 

vai ganhar a casa e voltar pro mesmo bairro, pro mesmo local, pro 

matadouro do V8?  Mas eu gosto, eu amo esse lugar. Agora... 

melhorou, né? De moradia, de convivência, chegar em casa. 

Melhorou, 70% tá muito melhor da vida que eu levava.(Caso:61, sexo: 

fem., 55anos/ V8/V9) 

 

Esta ótimo. Eu agradeço muito a Deus de ter esse lugarzinho, porque 

para morar na beira do canal, estar dentro daquela lama ali, na carniça, 

e hoje morar numa bênção dessa, é muito diferente. É pequenininha 

mas graças a Deus é uma bênção, não pago mais aluguel. (Caso: 17, 

sexo: masc., 47 anos/ JACAREZINHO) 
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TABELA 7.2 - Descrição do lugar hoje segundo categorias fornecidas por moradores das três áreas (em %) 

  CATEGORIA SUBCATEGORIA JACAREZINHO (%) SARAMANDAIA  (%) V8/V9 (%) MÉDIA (%) 

N
E

G
A

T
IV

A
 

Espacial 
Casa 8,2 0,0 4,8 4,3 

Infraestrutura 2,0 0,0 9,5 3,8 

Sensorial Sensorial 10,2 5,9 4,7 7,0 

Social 
Violência 2,0 5,9 4,8 4,2 

Vizinhança 16,3 2,9 0,0 6,4 

TOTAL NEGATIVA 38,7 14,7 23,8 25,8 

P
O

S
IT

IV
A

 

Geral 

- 32,8 44,1 42,9 39,9 

Sentimento de 

gratidão 
2,0 2,9 4,8 3,2 

Espacial 
Casa 8,2 11,8 9,5 9,8 

Infraestrutura 12,2 14,7 9,5 12,1 

Social - 6,1 11,8 9,5 9,1 

TOTAL POSITIVA 61,3 85,3 76,2 74,3 

TOTAIS 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Em muitos depoimentos, verificamos a valorização do lugar, como o entrevistado de 

24 anos em V8/V9 que diz “Eu não preciso nem falar, a turma mesmo fala. Tá de parabéns, 

pro que era, o que é hoje em dia tá de parabéns, tá muito bom mesmo. Só tenho a agradecer. É 

igual uma rua em Boa Viagem”. Ao ressaltar que “é igual a uma rua em Boa Viagem”, o 

morador começa a mostrar que se sente incluído na cidade formal, igualando-se a um bairro 

de classe média/alta, contrapondo à situação anterior de exclusão.  

A valorização do lugar é percebida em todos os aspectos como “agora está mais 

valorizado, as ruas todas calçadas, saneamento nas casas, o transporte vem na porta...tá outra 

coisa, uma moradia bem melhor”(Caso:51, sexo: masc., 52 anos / SARAMANDAIA). 

 

... é um habitacional, os prédios são bonitinhos, um de frente pro 

outro, porta com porta. Meus filhos dormem em quarto separado, tem 

mais privacidade. É mais dividida, tudo divididozinho, cada um no 

seu lugar: sala, quarto, cozinha, banheiro. Minha satisfação é mais 

essa de ter tudo separado, um banheiro só pra mim... (Caso: 67, sexo: 

fem., 28 anos/ V8/V9) 
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A satisfação em ter tudo separado: cozinha, quarto, banheiro, sala, vem do fato de que 

na condição anterior, em muitos casos, a casa se constituía de apenas um vão onde não havia 

um ambiente específico pra cada uso/atividade.  Monteiro (1989) ressalta que a satisfação 

com os espaços individualizados não está associada ao tamanho, e sim, à existência da divisão 

do espaço por si só.  

Em alguns depoimentos vemos também que o morador não tem mais vergonha e 

valoriza o novo lugar, como “a rua melhorou 100%, as casas também estão boas, tem mais 

presença. Lá a gente tinha vergonha, hoje em dia não, não tem mais vergonha” (Caso: 40, 

sexo: fem., 48 anos/ SARAMANDAIA). 

Entretanto, quando perguntados se gostariam de mudar, embora a maioria aponte para 

uma avaliação positiva na descrição do “lugar hoje”, um alto percentual dos entrevistados 

disseram que sim, sendo 66,7% em Jacarezinho, 57,7% em Saramandaia e 55,% no V8/V9 

(Gráfico 7.1).  

 

 

 

As manifestações de vontade de mudar do novo local vêm sempre acompanhadas da 

descrição dos motivos de descontentamento e as principais reclamações sobre a vida no 

conjunto.  

Em Jacarezinho e Saramandaia o motivo para esse desejo foi associado principalmente 

aos aspectos sociais, dentre eles a violência local, com 20,8% em Jacarezinho e 37,5% em 

Saramandaia, e insatisfação com a vizinhança com 33,3% e 12,%, respectivamente (Tabela 

7.3).  

 

 

 

66,7% 

55,0% 42,3% 

57,7% 

23,3% 66,7% 

0,0% 

10,0% 15,0% 

Gráfico 7.1 - Desejo dos moradores de mudar do local segundo respondentes dos três conjuntos (em %). 
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TABELA 7.3 - Motivo do desejo de mudar segundo moradores dos três conjuntos (em %) 

CATEGORIA SUBCATEGORIA JACAREZINHO (%) SARAMANDAIA (%) V8/V9 (%) 

Geral Geral 16,7 6,3 27,3 

Espacial 
Casa 8,3 25,0 54,5 

Infraestrutura 0,0 6,3 9,1 

Sensorial Sensorial 20,8 12,5 9,1 

Social 
Violência 20,8 37,5 0,0 

Vizinhança 33,3 12,5 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 

Nos depoimentos que se enquadram nessa subcategoria fica explícito o 

descontentamento e a rejeição do lugar, “porque tem muita coisa que a gente não gosta. A 

língua, a depravação, as drogas... É tudo. Tenho que tomar remédio para dormir por causa do 

zoada” (Caso:11, sexo: fem., 56 anos /JACAREZINHO) ou “É por conta da violência...e 

meus filhos também, né...dia desse pegaram a bicicleta do marido da minha menina..ainda 

meteram bala nele (Caso:57, sexo: fem., 55 anos / SARAMANDAIA). 

Em Jacarezinho há também um alto índice (29,8%) desse desejo vinculado à zoada e 

som alto, correspondendo a 100% dos aspectos sensoriais. “Muita zoada dia de domingo, cada 

um que bote seu som na calçada”. (Caso:27, sexo: fem., 27 anos/ JACAREZINHO). 

Em Saramandaia e V8/V9, o desejo de mudar está mais associado à insatisfação com a 

casa, sendo 25,0% e 54,5%, respectivamente. As duas áreas possuem a mesma tipologia 

habitacional e a insatisfação foi principalmente ao tamanho da casa, por ter apenas um quarto, 

e pelo terreno frontal do morador do pavimento superior que dá para a janela do térreo, o que 

gerou muitos conflitos com os vizinhos.  

Dentre o grupo que gostaria de mudar, um total de 50% não querem vender a casa, 

colocando como motivos o baixo valor que conseguiriam com a venda e o sentido de posse do 

bem adquirido, para ser deixado como herança aos filhos. “Porque a gente não vai encontrar 

outra no mesmo valor da gente” (Caso:44, sexo: fem., 38 anos/ SARAMANDAIA). 

Preferem alugar ou ir para outro local do que se desfazer do imóvel: “Porque isso é 

para meus filhos. Agora, se fosse pra trocar eu trocaria. Para alugar, eu alugaria para alguém 

da minha família” (Caso:11, sexo: fem., 53 anos/ JACAREZINHO) ou  

 
Porque eu tenho um filho que é casado e já tem a casa dele ali, já tá com a 

vida dele feita. E esse meu de 18 anos não quero deixar ele na rua. A casa 



130 

 

não é minha, é dele. Eu não venderia minha casa por nada. (Caso: 9, sexo: 

fem., 38 anos/ JACAREZINHO) 

 

O desprendimento com o lugar no primeiro ano da mudança é visto também na 

questão sobre se venderia ou não a casa, onde 28,8% do total dos entrevistados responderam 

que sim (Tabela 7.4), índice alto se considerarmos que a casa foi recebida sem nenhum custo 

para os moradores e embora os gastos com contas a pagar
35

 tenham aumentado, este não foi 

colocado como motivo para vender nos depoimentos, e sim questões voltadas à insatisfação 

com o lugar e a vizinhança. 

 

TABELA 7.4 - Tendência de vender o imóvel segundo moradores dos três conjuntos (em %) 

RESPOSTAS JACAREZINHO (%) SARAMANDAIA (%) V8/V9 (%) MÈDIA (%) 

Sim 33,3 23,8 29,4 28,8 

Não 54,2 71,4 58,8 61,5 

Depende 12,5 4,8 11,8 9,7 

TOTAL 100 100,0 100,0 100,0 

* Total válido nessa questão 

 

Quanto à pergunta “o que acha de melhor no bairro?” se sobressaem os aspectos 

ligados à nova espacialidade, perfazendo uma média de 77,5% (Tabela 7.5).   

Em Jacarezinho, 76,7% apontam o acesso a transporte e serviços como o melhor da 

nova moradia, como no depoimento da respondente de  n° 5/Jacarezinho, de 36 anos,  que diz 

que o melhor do bairro é “O acesso a ônibus que é ótimo. Nada é longe. Tem hospital e 

futuramente dizem que vai ter uma maternidade”. Realmente, a localização e o acesso ao 

conjunto são privilegiados, com grande proximidade ao local de origem. Só em Jacarezinho a 

palavra “perto” aparece em 17 depoimentos.  

 

                                                           
35

 72,4% dos entrevistados responderam que os gastos com contas a pagar é maior no habitacional. Este fato se 

dá em função principalmente da formalização dos serviços urbanos como água e energia.  
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TABELA 7.5 - Melhor do bairro segundo moradores dos três conjuntos (em %) 

CATEGORIA SUBCATEGORIA JACAREZINHO (%) SARAMANDAIA (%) V8/V9 (%) MÉDIAS (%) 

Espacial 

Casa 10,0 50,0 46,4 35,5 

Infraestrutura 6,7 8,3 7,1 7,4 

Acesso 76,7 16,7 10,7 34,7 

TOTAL ESPACIAL 93,3 75,0 64,3 77,5 

Social Vizinhança 6,7 16,7 32,1 18,5 

Nada - 0,0 8,3 3,6 4,0 

TOTAL GERAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

No V8/V9 os aspectos sociais, ligados à vizinhança, à boa convivência e à 

tranquilidade do local foram considerados como o melhor do bairro por 32,1% dos 

respondentes, um valor significativo em comparação às outras áreas. 

 

O que me agradou aqui foi encontrar pessoas antigas, só isso que agradou 

foi isso. Porque a gente já era vizinho antes, já convivia lá atrás, né, no 

caso há sete anos atrás, porque passou sete anos. Há sete anos atrás que 

começaram a demolir, então a gente se encontrou aqui, isso foi ótimo, é o 

que eu posso dizer que é boa, que me agrada. E também algumas pessoas, 

entre aspas, que não era da nossa comunidade, a gente fez amizade e isso 

agrada a gente. (Caso: 73, sexo: fem., 51 anos/ V8/V9) 

 

Podemos associar este resultado a alguns fatores: (i) à metodologia do sorteio, que 

buscou manter os laços de vizinhança na medida em que fez grupos de quatro famílias; (ii) à 

desestruturação da rede de tráfico de drogas existente, que segundo informações da UEM-

Olinda, foi impactada também com a prisão do chefe local; (iii) ao trabalho de convivência 

realizado pela equipe do Programa, que preparou os moradores para o reassentamento.  

Já em relação ao que acham pior do bairro, se sobressaem as respostas de Jacarezinho, 

onde 40,0% consideram a vizinhança como o pior. Se considerarmos a categoria sensorial, 

está associado ao barulho e som alto dos vizinhos, este percentual de vizinhança sobe para 

56% (Tabela 7.6). 
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TABELA 7.6 - Pior do bairro segundo moradores dos três conjuntos (em %) 

Categoria Subcategoria JACAREZINHO (%) SARAMANDAIA (%) V8/V9 (%) MÉDIAS (%) 

Espacial 
Casa 3,3 9,1 10,0 7,5 

Infraestrutura 3,3 33,3 26,7 21,1 

TOTAL ESPACIAL 6,7 42,4 36,7 28,6 

Social 
Violência 23,3 24,2 13,3 20,3 

Vizinhança 40,0 12,1 26,7 26,3 

Sensorial - 16,7 3,0 10,0 9,9 

Nada - 13,3 18,2 13,3 14,9 

TOTAL GERAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Nas questões objetivas relativas à avaliação da nova moradia, referente à 1ª parte do 

questionário, identificamos, que de modo geral há uma tendência a avaliar a nova moradia 

positivamente. A seguir, destacamos os pontos que julgamos mais relevantes ou que vão 

contra a tendência positiva das outras respostas. 

Na questão sobre o conforto da casa, 65,0% em média considera maior que antes, 

sendo 66,7% em Jacarezinho, 69,7% em Saramandaia e 60,0% em V8/V9 (Tabela 7.6). 

 

TABELA 7.7 - Conforto em relação à casa anterior segundo moradores dos três conjuntos 

RESPOSTAS 
JACAREZINHO SARAMANDAIA V8/V9 MÉDIA 

N° % N° % N° % N° % 

Menor 6 20,0 4 15,4 5 25,0 15 20,1 

Não tem diferença 4 13,3 4 15,4 3 15,0 11 14,6 

Maior 20 66,7 18 69,2 12 60,0 50 65,3 

Total 30 100 26 100 20 100 76* 100 

* Total válido nessa questão 

 

O conforto é um conceito bastante abrangente que pode estar associado a diversos 

aspectos como ventilação, temperatura, espaço, etc. Na pesquisa em tela, o conforto não foi 

definido para o morador, portanto a palavra no seu sentido mais amplo e mais usual estaria 

associada ao bem-estar. Nesse sentido, verificamos que a grande maioria dos moradores 

considera o conforto maior na nova moradia. 
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Na questão sobre a percepção do morador quanto ao tamanho do terreno, 61,8% em 

média considera menor que o de antes, sendo que o maior percentual se refere à V8/V9 com 

75,0% (Tabela 7.8). 

 

TABELA 7.8 - Tamanho do terreno em relação à casa anterior  

RESPOSTAS 
JACAREZINHO SARAMANDAIA V8/V9 MÉDIA 

N° % N° % N° % N° % 

Menor 18 60,0 14 53,8 15 75,0 47 61,8 

Não tem diferença 0 0,0 5 19,2 0 0,0 5 6,6 

Maior 12 40,0 7 26,9 5 25,0 24 31,6 

Total 30 100,0 26 100,0 20 100,0 76* 100,0 

* Total válido nessa questão 

 

Sabe-se que em V8/V9 e em Saramandaia, existia uma grande área alagável na qual os 

moradores iam aterrando e se apropriando dos terrenos. Com isso, em certos trechos, a área se 

assemelhava mais a um espaço rural que urbano, com fruteiras e criação de animais, como 

podemos comprovar em alguns depoimentos como “... eu queria ter uma casa com quintal que 

nem a minha tinha...com quintal para poder plantar meus pés de fruta, certo? meus pés de 

planta, tudinho...e ter uma área de lazer melhor  para o meu filho”. (Caso:70, sexo: masc., 35 

anos / V8/V9) e, 

Era um matagal né, ai como a turma chama palha do arroz, onde estão 

construindo. E onde era esse campo de futebol era uma maré, a gente tomava 

banho dentro. A casa era de tauba, o chão de... barraco....  essas coisas, era 

quase tipo um interior aqui. Tem estrada pra atravessar, pra viajar, o 

caminho aqui... aí na pista só dava pra passar um carro. Eu tinha um carro na 

época, o carro aí pra passar era uma dificuldade. Ta vendo aí, os carros 

passam mais de 80 por hora. (Case: 43, sexo: masc., 63 anos /  

SARAMANDAIA) 

 

A grande maioria das casas não tinha um limite de terreno, ou seja, não havia uma 

definição formal do público e privado sendo localizadas de forma espontânea nas áreas 

invadidas. O que acontece é que devido à informalidade e ao reduzido tamanho das casas, os 

terrenos serviam como sua extensão, onde os moradores compartilhavam as áreas externas, 

desenvolvendo atividades domésticas, como cozinhar, lavar, etc. Monteiro (1989), em um 

estudo sobre os hábitos na favela, também ressalta essa integração do espaço doméstico com o 

espaço exterior como importante na promoção de sociabilidades, interação e controle, 



134 

 

principalmente para as mulheres, donas de casa. Atividades como cozinhar e lavar roupa são 

feitas em locais com visibilidade para a rua, favorecendo o diálogo com o vizinho que passa, e 

o olhar às crianças brincando. 

A maioria das questões objetivas foi de uma forma ou de outra, abordada nas questões 

abertas e possibilitaram a comprovação das descobertas que se revelavam informalmente. 

Nesse sentido, a questão sobre a “presença de pessoas de outras comunidades” (Tabela 7.9) 

reforça a percepção de exposição e falta de controle da área, comprovada nos depoimentos, 

principalmente em Jacarezinho. 

 

TABELA 7.9 - Presença de pessoas de outras comunidades no conjunto em comparação à área anterior 

RESPOSTAS 

JACAREZINHO SARAMANDAIA V8/V9 MÉDIA 

N° % N° % N° % N° % 

Menor 2 6,7 1 4,0 0 0,0 3 3,6 

Não tem diferença 4 13,3 11 44,0 8 40,0 23 32,4 

Maior 24 80,0 13 52,0 12 60,0 49 64,0 

Total 30 100 25 100 20 100 76* 100 

* Total válido nessa questão 
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8. CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação buscou identificar os efeitos das transformações promovidas por 

urbanizações de favelas, na vida cotidiana de seus moradores, a partir da compreensão de 

como se dá a adaptação nos primeiros anos do reassentamento em conjuntos habitacionais 

construídos para baixa renda, tendo como objeto empírico os conjuntos habitacionais 

construídos pelo Programa Prometrópole para as comunidades de Jacarezinho, Saramandaia, 

ambos em Recife, e V8/V9, em Olinda. 

Com base nos relatos dos moradores, identificamos que, de modo geral, a maioria avalia 

positivamente a mudança para a nova moradia, e que essa avaliação positiva está mais ligada 

a aspectos físicos do que sociais. 

A satisfação com a casa e com a infraestrutura é comprovada em diversos depoimentos. 

Entretanto, no que se refere aos aspectos sociais, destacam-se as questões de conflitos de 

vizinhança e violência que são avaliados negativamente pela grande maioria. Identificamos 

também que existe uma relação entre a manutenção dos laços de vizinhança da favela e a 

satisfação com a vizinhança atual. Em Jacarezinho, onde há uma maior insatisfação com a 

vizinhança e a violência, a metodologia do sorteio causou a dispersão dos grupos originais da 

favela, que nesse caso, tinha uma configuração peculiar de microterritórios e grupos menores.  

Por isso, verificamos uma rejeição aos vizinhos, “desconhecidos” e causadores de “zoada e 

bagunça” no conjunto.  Já em V8/V9, a insatisfação com vizinhos não aparece como destaque, 

pois a possibilidade dada pelo sorteio por grupos de famílias favoreceu à manutenção dos 

laços comunitários originais. 

De acordo com as observações realizadas nos conjuntos, percebemos que a nova 

espacialidade, assim como identificado por Monteiro (1989), assume papel preponderante 

como facilitador ou dificultador de sociabilidades, bem como das práticas cotidianas de seus 

moradores. Nas comunidades estudadas, encontramos como relevantes os seguintes aspectos 

relativos à nova espacialidade:  

a) O projeto, ao priorizar a interface direta das unidades habitacionais com a rua, 

favorece encontros entre as pessoas, e por consequência, contribui para o 

estabelecimento e fortalecimento de vínculos sociais. Nesse sentido, as ruas, assim 

como na favela, permanecem com o uso intenso, favorecendo o estabelecimento de 

sociabilidades; 
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b) A localização das fachadas cegas voltadas para frente das outras casas, no caso de 

Jacarezinho, permitiu um uso e controle constante, feito pelos “vigilantes naturais” 

das referidas casas;  

c) A morfologia do conjunto, com ruas amplas, abertas e acessíveis a pessoas “de 

fora”, trouxe segurança pela facilidade de policiamento. Por outro lado, trouxe 

insegurança aos moradores no que diz respeito à entrada de pessoas estranhas, pois 

eles não conseguem mais manter o “controle” do espaço como antes, facilitado 

pelas ruas estreitas, e no caso de Jacarezinho, pelos acessos individualizados a 

grupos específicos da favela; 

d) A mudança da favela para o conjunto desestruturou a rede de tráfico existente, em 

função da abertura e maior visibilidade dos espaços, permitindo um maior controle 

da polícia. Entretanto, o tráfico começa a marcar novos territórios e agora, não 

mais escondidos entre os becos. Ele aparece explícito, mesmo nas áreas mais 

amplas do conjunto, que embora tenha maior visibilidade e acesso, não impedem 

que este problema aconteça, pois como registrado no depoimento n
o
 9, da 

entrevistada de 38 anos em Jacarezinho “... só mudou foram as casas, as cabeças 

de muita gente, eu acho que não...”. Espaços como a Praça de Jacarezinho, o 

campo de futebol e a praça ao lado da associação dos moradores, em Saramandaia, 

começam a ser apropriados pelos usuários de drogas e traficantes que marcam seu 

território e inibem o uso do espaço por outras pessoas. 

e) Por outro lado, nas observações também ficaram explícitas as formas de 

apropriação nas áreas comuns e nas casas. A Praça de Jacarezinho se mostra 

completamente depredada, não sendo frequentada por muitas pessoas do conjunto. 

A apropriação dos jovens, que jogam futebol e a utilização como ponto de droga é 

um forte inibidor da utilização por outras pessoas.  

Em relação aos elementos de apropriação e identidade local identificamos tanto os que 

mostram apropriação negativa como positiva.  Jardins bem cuidados, casas pintadas, painéis 

artísticos foram alguns desses elementos que mostram uma apropriação positiva e marcas de 

identidade local. Por outro lado, muros pichados, mobiliário urbano depredado e lixo, foram 

alguns dos elementos que mostram uma apropriação negativa. Observamos também que 

existe uma estreita relação entre a coesão social e a boa vizinhança, com a aparência e 

manutenção dos espaços públicos. 
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No que diz respeito à capacidade de adaptação ao novo contexto e aos aspectos que 

desestruturam ou fortalecem esse processo, identificamos que tais aspectos, no caso de 

reassentamentos de populações de baixa renda em áreas urbanas, estão bastante associados ao 

Capital Físico e Social, os quais são diretamente afetados no reassentamento. Tanto num 

como noutro, verificamos que existem aspectos que fortalecem uma adaptação positiva, 

levando a população a se fixar no local, como outros que fragilizam e desestruturam a nova 

condição, levando à insatisfação e até a vontade de mudar. 

Em relação ao Capital Físico, a provisão de saneamento, acessibilidade, moradia, dentre 

outras, promoveu melhores condições de habitabilidade, não só em seu aspecto concreto e 

objetivo, como também refletindo diretamente na autoestima dos moradores e na valorização 

do lugar. Destacamos também, nesse sentido, a possibilidade de atuação do poder público em 

função da acessibilidade criada, permitindo a chegada dos serviços urbanos, até então 

ausentes nessas áreas, como coleta de lixo e policiamento. Este último, com maiores 

condições de controle sobre o tráfico de drogas, na medida em que a alteração do espaço 

físico contribuiu para a desestruturação da rede de tráfico existente, que passou a delimitar 

novos territórios, agora numa área mais acessível ao poder público. 

Quanto ao Capital Social, verificamos que o projeto e o processo de reassentamento de 

Jacarezinho, contribuíram, de certa forma, para quebra dos laços de vizinhança, intra grupos. 

O projeto, em função da configuração espacial, pela sua forma ortogonal, homogênea e 

acessível, diferente da configuração da favela com espaços mais fechados, formadores de 

grupos de vizinhança. O processo, em função da metodologia do sorteio, que foi feita de 

forma aleatória em longas quadras, com casas de frentes para ruas distintas, onde dificilmente 

seria mantida a proximidade e interação dos grupos de vizinhança originais. Nos demais 

conjuntos, a metodologia do sorteio, em grupos, favoreceu à manutenção dos grupos de 

vizinhança originais da favela, mas os conflitos decorrentes do projeto da nova unidade 

habitacional foram mais frequentes. Entretanto,  em todos eles verificamos que a localização 

dos conjuntos, bem próximos ao local da favela original, possibilitou a manutenção das redes 

de trabalho e renda existentes, bem como as redes sociais entre comunidades e em nível de 

instituições, sendo, portanto um ativo importante para reconstruir o que foi alterado.  

Nesse sentido, retomando a estrutura inicial sobre o processo de adaptação em 

reassentamentos (Figura 03 – pág 35), elaborada com base em Norris et al (2007) e 
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Marandola e Hogan (2009), conseguimos relacionar os ativos que dão suporte à uma 

adaptação resiliente e os aspectos que desestruturam esse processo (Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à hipótese inicial desta pesquisa, de que os primeiros anos após o 

reassentamento para um conjunto habitacional é um período de adaptação, e que, a depender 

de como essa adaptação aconteça, pode revelar algumas tendências, tanto positivas, 

proporcionando o bem-estar e satisfação da população, como negativas, comprometendo todo 

Figura 30 – Estrutura do processo de adaptação em processos de reassentamento com especificação dos ativos 

disponíveis e dos aspectos negativos. 

Nota: Elaborada pela autora com base no modelo de Norris et al (2007) e Marandola & Hogan 

(2009)  e dos resultados obtidos na pesquisa. 

Aspectos desestruturadores: 

- Quebra dos laços de vizinhança 

- Conflitos de vizinhança 

- Tráfico de drogas 

- Violência 

- Inadequação ao projeto da 

habitação 

 

 

 

 

 

ADAPTAÇÃO 

 

Remoção Reassentamento 

 “adversidade”, “risco”, 

“evento adverso” 

Resiliência 

Satisfação com o lugar 

Adaptação positiva ao 

ambiente modificado 

(bem-estar / qualidade de 

vida) 

Vulnerabilidade 

Insatisfação com o lugar 

Não adaptação ou adaptação 

negativa ao ambiente 

modificado - persistência na 

disfunção ou saída do local  

DISFUNÇÃO TRANSITÓRIA 

Ativos: 

Capital social: 

- Laços de vizinhança mantidos 

- Coesão social 

- Rede de solidariedade. 

Capital físico: 

- Saneamento 

- Acessibilidade 

- Habitação 

- Praças e áreas de lazer 
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o investimento realizado e não atingindo o objetivo superior dessa ação, ou seja, a melhoria da 

qualidade de vida da população beneficiada, esta foi comprovada em parte, na medida em que 

identificamos uma série de aspectos que impactaram positivamente ou negativamente no 

reassentamento e que revelam a tendência a uma adaptação resiliente ou a permanência na 

vulnerabilidade. Entretanto, apenas um estudo futuro nos daria a confirmação se a tendência 

de hoje é a realidade de amanhã. 

Nesse sentido, o tempo é visto como um fator determinante, pois é a partir dele que a 

população vai construindo sua nova vida, fortalecendo os vínculos com o lugar, conhecendo e 

acessando a rede de ativos presentes no novo contexto. Portanto, podemos considerar que a 

tendência que se apresenta pode se alterar, na medida em que novos ativos sejam 

disponibilizados, diversificados ou fortalecidos.  

Considerando que a Resiliência está associada também à habilidade de acessar e manejar 

os ativos disponíveis para explorar as oportunidades e resistir ou se recuperar dos efeitos 

negativos de uma mudança (RAKODI, 2002), torna-se indispensável que o poder público faça 

o acompanhamento social das famílias reassentadas por um período de tempo suficiente, para 

dar o suporte necessário ao desenvolvimento ou fortalecimento dessa habilidade. Entretanto, 

ressaltamos que o poder público também tem seus limites, na medida em que a resiliência 

também é influenciada por fatores individuais, pelo núcleo familiar e pelas condições a que os 

indivíduos estão expostos. Esta é outra abordagem que não se aplica a esta pesquisa mas que 

revela uma relação importante a ser apreciada. 

Em função do caráter multifacetado da resiliência/vulnerabilidade nos reassentamentos de 

famílias de baixa renda em conjuntos habitacionais e considerando as várias limitações desta 

pesquisa
36

, não foi possível aprofundar todos os aspectos que estão envolvidos nesse 

processo, detendo-nos apenas a identificar os ativos e aspectos desestruturadores, ligados ao 

capital social, mais especificamente aos laços comunitários e formas de sociabilidades, e ao 

capital físico, este último ligado à nova espacialidade e infraestrutura instalada. Entretanto, 

alguns componentes mereceriam um estudo mais aprofundado como, por exemplo, o 

componente político e a influência dos líderes comunitários como estruturador ou não da 

resiliência, ou o capital humano e financeiro e os ativos disponíveis para o trabalho e renda.  

                                                           
36

 Devido a limitações operacionais, de tempo e da área de abrangência 
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Partindo do entendimento de que a adaptação é um processo e que a resiliência ou 

vulnerabilidade não são estanques, desenvolver uma análise das três áreas daqui a alguns anos 

poderia nos responder algumas perguntas que surgem com os resultados dessa pesquisa como: 

(i) a comunidade de Jacarezinho terá a capacidade de reestruturar seus laços de vizinhança 

construindo sua resiliência a partir de ativos disponíveis, ou a permanência dos conflitos irá 

causar a saída das famílias do local?; (ii) o novo reassentamento, vizinho à Saramandaia, irá 

impactar nesse processo de adaptação?  Será que os moradores estarão mais vulneráveis à 

uma comunidade estranha, e rival, ou mais fortalecidos a partir da convivência estabelecida 

entre eles, nesses anos iniciais de reassentamento?  

Esses são apenas alguns desdobramentos do amplo campo que se revela a partir dessa 

pesquisa que teve como objetivo identificar conceitos e processos envolvidos no planejamento 

de um programa com ações de reassentamento, explicitar como tais ações impactaram a vida 

das pessoas, e diagnosticar os elementos relevantes para a construção da resiliência e melhoria 

de vida, assim como os que explicam desestruturações sociais e ambientais. 
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APÊNDICE A – PLANO URBANÍSTICO UE 21 – CAMPINA DO BARRETO, 
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APÊNDICE B – PLANO URBANÍSTICO UE 23-CAMPO GRANDE, RECIFE 

 
 Fonte: UT- PROMETRÓPOLE 
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APÊNDICE C – PLANO URBANÍSTICO UE 07 – V8/V9, VARADOURO, OLINDA 

 
 

 

Fonte: UEM- OLINDA 
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APÊNDICE D –  

QUESTIONÁRIO

Responsável: Maria Helena Maranhão

1 Nome:

2 Endereço: _____________________________Bloco:  _______________________apto: __________

3 Tipo de habitação recebida pelo Programa:   (   )

1. 1 quarto      2. 2 quartos       3. 3 quartos

CONTEXTUALIZAÇÃO

4

5 Quantos cômodos tinha sua casa antiga?

6 Há quanto tempo você morava na sua casa antiga?

7 Onde você morava antes de morar na sua casa antiga?

EIXO 1 - AVALIAÇÃO DA MORADIA - ATUAL E ANTERIOR

Vou listar algums aspectos da moradia e gostaria que você respondesse baseado na sua experiência:

a) Comparando a CASA atual em relação à sua CASA anterior:

8

(  ) Classificação

9 O tamanho da casa (  ) 1 Menor

10 O espaço do terreno (  ) 2 Não tem diferença

11 A facilidade de limpar (  ) 3 Maior

12 Os gastos com contas a pagar (  )

b) Comparando a sua vivência NA CASA atual relação à CASA anterior:

13 (  ) Classificação

14 A preocupação  em deixar a casa sozinha (  ) 1 Menor

15 O conforto dentro da casa (  ) 2 Não tem diferença

16 A satisfação em relação ao material da casa (  ) 3 Maior

17 A segurança em deixar filhos/familiares sozinhos em casa (  )

Vou listar algums aspectos e gostaria que você respondesse baseado na sua experiência no dia a dia:

a) Comparando a a experiencia de MORAR neste LUGAR em reação à anterior:

18

(  )

19 A limpeza (  ) Classificação

20 A facilidade de acesso para chegar em casa (  ) 1 Menor

21 A facilidade de acesso a transporte (  ) 2 Não tem diferença

22 A facilidade de acesso a serviços (escola, transporte, escola) 3 Maior

23 A presença de pessoas de outras comunidades (  )

A satisfação em receber pessoas em casa

Estamos fazendo uma pesquisa para entender como urbanizações de favelas transformam a vida dos seus 

moradores, facilitando ou dificultando o seu dia a dia, as relações com vizinhos, o lazer, o trabalho... dentre outras 

coisas. Além disso, queremos saber também a avaliação que as pessoas fazem das mudanças que foram feitas no 

local,  em que aspectos melhorou ou não a sua vida.  Você poderia me ajudar a entender essas mudanças 

respondendo algumas perguntas? Esta pesquisa quer ouvir o que o morador diz. O que importa é a sua opnião. Os 

resultados ajudarão a projetar melhor moradias populares.

Onde você morava antes de vir para cá? (no caso de reassentados: antes do auxílio moradia/ no caso de 

inquilinos, compradores, etc: onde moravam antes )

Questionário n°:

(não preencher)

Pesquisador:

A iluminação (ex: a nova área é menos, não tem diferença ou mais iluminada  que a 

área antiga?)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

PESQUISA SOBRE  A EXPERIÊNCIA DE MORADIA 

A ventilação (ex: a casa atual é menos, não tem diferença ou mais ventilada que a 

casa antiga?)

 (Continua) 
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(Continuação do Apêndice D - Questionário)  

(Continua) 

b) Comparando a SUA VIDA neste LUGAR (no conjunto) em relação ao anterior:Classificação

24 A satisfação em dizer onde o mora (  ) 1 Menor

25 A tranqüilidade em andar pelo bairro (  ) 2 Não tem diferença

26 O respeito de outras comunidades para como os moradores desse lugar (habitacional) (  ) 3 Maior

27 A segurança à noite. Por que? (  )

28 A segurança de dia. Por que? (  )

29 A satisfação em utilizar as áreas comuns da comunidade. Por quê? (  )

Se a casa NÃO TIVER alterações construtivas
30 Se você fosse reformar a sua casa, o que faria primeiro? 

1 (   ) Nada
2 (   ) Ampliaria para mais um cômodo
3 (   ) Colocaria cerâmica no piso
4 (   ) Pintaria as paredes
5 (   ) Trocaria as janelas e/ou portas
6 (   ) Colocaria grades
7 (   ) Construiria um muro 
8 (   ) Outros O quê? ________________________________________

31 Por qual motivo?
1 (   ) Segurança

2 (   )
3 (   ) Valorização do imóvel
4 (   ) Outros, o quê? _______________________________________________

Se a casa TIVER alterações construtivas
32 O que você modificou primeiro na casa que recebeu? 

33 Por qual motivo?
1 (   ) Segurança

2 (   )
3 (   ) Valorização do imóvel
4 (   ) Outros, o quê? _______________________________________________

EIXO 2 - IDENTIDADE COM A CASA/LUGAR

34 Se você fosse falar do lugar (área) onde você morava antes, como você a descreveria? 

35 Se você fosse falar do lugar (área/conjunto) onde você mora hoje, como você descreveria? 

36 O que você acha de melhor na vida aqui no bairro? Por quê?

37 O que você acha de pior na vida aqui no bairro? Por quê?

Adaptação ao tamanho da família

Agora vou fazer algumas perguntas que são importantes para saber sua opinião e sua percepção em

relação ao dia dia da área. Então, por terem respostas livres, preciso utilizar um gravador, tem algum

problema? 

Adaptação ao tamanho da família
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(Continuação do Apêndice D - Questionário) 

 

38 Se você pudesse, gostaria de se mudar para outro lugar?                           

39 Por quê?

40 Se a resposta for "sim", para qual lugar gostaria de se mudar? Por que?

41 Se alguém se oferecesse para comprar a sua casa agora você venderia? Por quê?

a) Com que FREQUÊNCIA você ou alguém de sua família:

42 (  )

43 Conversa com vizinhos em frente de casa (  )

44 Toma conta das crianças dos vizinhos (  )

45 Faz alguma coisa em casa para ganhar dinheiro (bolo, picolé, etc) (  )

46 Fica em casa sozinho (  ) Classificação

47 Se reune com vizinhos para discutir problemas da comunidade (  ) 1 nunca

48 (  ) 2 de vez em quando

49 Encontra com amigos em outros locais da cidade (  ) 3 sempre

50 Sai à noite para locais fora da comunidade/habitacional (  )

51 Sai à noite para locais na própria comunidade/habitacional (  )

b) Com que FREQUÊNCIA você percebe:

52 Crianças brincando em frente de casa (  )

53 Crianças brincando nas áreas comuns (praças, campo de futebol, etc) (  )

54 (  )

55

(  )

56 Brigas ou dicussões entre vizinhos (  )

57 (  )

EIXO 4 - DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA FAMÍLIA

58 Pessoas que moram na sua casa com você idade sexo ocupação renda

Você

Escolaridade Ocupação Renda

1 Analfabeto 1. Desempregado 1. Renda - sustenta a família

2 Alfabetizado 2. Emprego informal 2. Com renda

3 1° grau 2. Emprego formal 3. Sem renda

4 2° grau 4. Aposentado

5 3° grau 5. Sem ocupação

59 Quanto você gasta com alimentação por semana?

60 Quanto você gasta de transporte por semana?

MUITO OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!!!!!

Brigas ou discussões de pessoas dessa comunidade com pessoas de fora

EIXO 3 - SOCIABILIDADE/PRÁTICAS LOCAIS - Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que você e 

sua familia fazem neste bairro.

escolaridade

Encontra com vizinhos nas áreas comuns (praças, campo de 

futebol, etc)

Mulheres se encontrando em frente das casas

Mulheres se encontrando nas áreas comuns da comunidade (praças, ruas, campo de 

futebol)

Participa de reuniões para discutir problemas da comunidade com órgãos do governo
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APÊNDICE E – PRÉ-TESTE  

Responsável: Maria Helena Maranhão

1 Nome do respondente:

2 Local:

3 Tipo de habitação: 1 quarto (  ) 2 quartos (  ) 3 quartos (  )

com reforma (  ) sem reforma  (  )

4 Se você fosse falar da área onde você morava antes, como você descreveria? 

5 Se você fosse falar da área onde você mora hoje, como você descreveria? 

 Vou listar alguns itens e gostaria que você respondesse comparando com a casa antiga:

a) A casa nova é:

6 Ventilada (ex: a casa nova é menos, não tem diferença ou mais ventilada que a casa antiga?)(  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

7 Espaçosa internamente (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

8 Espaçosa no jardim/ quintal  (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

9 Fácil de limpar (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

10 Adequada ao tamanho da minha família (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

(  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

b) Na casa nova: (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

11 Gosto de receber amigos (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

12 Evito deixar a casa sozinha (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

13 Me sinto confortável dentro dela (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

14 Me sinto segura  em relação à estrutura da casa (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

15 Me sinto segura em deixar meus filhos/familiares sozinhos enquanto saio (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

16 Me sinto segura em relação a problemas de violência (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

 Vou listar alguns itens e gostaria que você respondesse comparando com a antiga favela:

a) A nova área é:

17
(  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

18 Bonita (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

19 Fácil de encontrar as pessoas/vizinhos (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

20 Segura para sair à noite (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

21 De fácil acesso (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

b) Na nova área:

22 Evito ficar fora de casa durante à noite porque a área não é atrativa (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

23 Evito ficar fora de casa durante à noite por causa da violência (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

24 Vem pessoas de outras comunidades (  ) menos (  ) mais (  ) Não tem diferença

Estamos fazendo uma pesquisa para entender como urbanizações de favelas transformam a vida dos seus moradores, 

facilitando ou dificultando o seu dia a dia, as relações com vizinhos, o lazer, o trabalho... dentre outras coisas. Além 

disso, queremos saber também a avaliação que as pessoas fazem das mudanças que foram feitas no local,  em que 

aspectos melhorou ou não a sua vida.  Você poderia me ajudar a entender essas mudanças respondendo algumas 

perguntas? Esta pesquisa quer ouvir o que o morador diz. O que importa é a sua opnião. Os resultados ajudarão a 

projetar melhor moradias populares.

Iluminada (ex: a nova área é menos, não tem diferença ou mais 

iluminada  que a área antiga?)

EIXO 1 - AVALIAÇÃO ANTES E DEPOIS - sociabilidade, identidade e vulnerabilidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

PESQUISA SOBRE  A EXPERIÊNCIA DE MORADIA 

 
(Continua) 
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(continuação do Apêndice E – Pré-teste) 

Com que frequência você ou sua família:

25 (  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

26

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

27

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

28

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

29 (  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

30

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

31 (  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

32 (  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

33 (  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

34

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

35

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

36

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

37

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

38 (  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

39

(  )nunca (  )de vez em quando (  )frequentemente (   )sempre

1. Se você fosse reformar a sua casa, o que faria primeiro?

Ampliaria para mais um cômodo (   )

Colocaria cerâmica no piso (   )

Pintaria as paredes (   )

Trocaria as janelas e/ou portas (   )

Colocaria grades (   )

Construiria um muro (   )

Outros (   ) o quê? ________________________________________________

2. Você gostaria de mudar para outra área? (  ) sim (  ) não Por que?

Se a resposta for "sim", para qual área gostaria de se mudar? Por que?

idade sexo escolaridade ocupação

posição na 

famíla

1. Quanto você gasta com alimentação por semana?

2. Quanto você gasta de transporte por semana?

EIXO 3 - SATISFAÇÃO/IDENTIDADE COM A CASA/LUGAR

Toma conta das crianças dos vizinhos 

Vê grupos de mulheres conversando 

nas áreas comuns da comunidade 

Fica em casa fazendo trabalhos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

PESQUISA SOBRE  A EXPERIÊNCIA DE MORADIA 

Encontra e fica conversando com 

vizinhos nas áreas comuns da 

comunidade (praças, campo de futebol, 

etc)

Fica conversando com vizinhos em 

Encontra com vizinhos para jogar algum 

jogo

Vê crianças brincando nas áreas 

comuns da comunidade (praças, campo 

de futebol, etc)

EIXO 2 - SOCIABILIDADE/FREQUÊNCIA

Fica em casa assistindo televisão

Presencia brigas ou dicussões entre 

Presencia brigas ou discussões de 

pessoas dessa comunidade com 

pessoas de fora

Se reune com vizinhos para discutir 

problemas da comunidade

Participa de reuniões com o poder 

público para discutir problemas da 

comunidade
Encontra com amigos em outros locais 

da cidade

Sai à noite para locais fora da 

Sai à noite para locais locais na prória 

comunidade

EIXO 4 - DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA FAMÍLIA

nome


