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Resumo:  
O presente artigo objetiva apresentar análise de reassentamentos urbanos para conjuntos 
habitacionais populares relacionados ao direito à cidade. A sua base empírica se refere a 
moradores classificados como residentes em “áreas de risco de inundação”, no município de 
Campos dos Goytacazes/RJ. A metodologia se pautou na teoria crítica, a partir da qual se 
trabalhou com pesquisa bibliográfica e com material do banco de dados do ODAm. A 
escolha do tema aconteceu no decorrer da participação das autoras em pesquisas sobre 
inundações no Norte Fluminense, no ODAm-Observatório de Desastres Ambientais do 
Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais (NESA/UFF). Os resultados apresentaram 
uma negação do direito à cidade nos reassentamentos em conjuntos habitacionais, uma vez 
que não há equipamentos e serviços públicos, tampouco uma apropriação do espaço da 
cidade pelos seus moradores. 
 
Palavras Chave: reassentamentos urbanos; direito à cidade; inundações; risco; desastre. 

 
Abstract: The present article intend objective analysis of urbans resenttlement for Popular 
housing developments Related to the right to the city. It is empirical basis refers to residents 
classified as residents in "flood risk areas", in municipality of Campos dos 
Goytacazes/RJ.The Methodology was based on Critical Theory, from what worked with 
bibliographic research and with material of Database of ODAM. The choose of theme 
happened there is from the participation of the authors in research about floods in North 
Fluminense, in ODAM-Environmental Disaster’s Observatory of Nucleus of Research and 
Socio-Environmental Studies (NESA/UFF).The results showed a denial of the right to the city 
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in resettlements in housing complexes, since there are no public facilities and services, either 
appropriation of the city space by its residents. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste início de século, discutir o conceito de cidade está para além de um debate 

sobre demografia ou contingente habitacional, pois ela apresenta-se também enquanto 

espaço de reprodução das relações sociais, demarcada pela luta de classes e por um 

processo desigual de ocupação. Na cidade, a segregação sócio espacial torna-se cada vez 

mais acirrada, objetivando atender as demandas do capital, que concentra as fontes de 

renda nas mãos de poucos brasileiros, enquanto a grande maioria da população fica sujeita 

a condições precárias de habitação, vida e reprodução social. 

Dentro deste contexto de luta de classes, o direito à cidade em seu sentido pleno, 

torna-se privilégio de poucos, daqueles que podem pagar por seu espaço. Nessa lógica, 

aqueles sujeitos e famílias pertencentes a classe trabalhadora empobrecida está submetida 

a condições precárias de habitação.  

A partir da inserção das famílias nessas áreas, algumas questões emergem, pois em 

muitos casos, as áreas ocupadas são ambientalmente frágeis e suas características 

geobiofísicas não são favoráveis para a habitação de seres humanos, como áreas de aterro 

de antigos depósitos de resíduos sólidos ou certas faixas próximas aos rios, por exemplo.  

A depender do modelo de desenvolvimento que caracterizou a apropriação e uso da 

terra e a formação sócio histórica da cidade, em momentos de fortes chuvas, as casas que 

são próximas ao rio, sofrem com o transbordo do mesmo e as famílias e seus bens 

materiais e simbólicos são facilmente atingidas pelas inundações. Neste contexto, a Defesa 

Civil realiza uma avaliação das áreas e classificam as casas que estão localizadas em áreas 

de “risco” e “vulnerabilidade social”, tornando-as sujeitas aos reassentamentos, realizados 

pelo poder público.  

É nesse contexto das inundações que o Núcleo de Pesquisas e Estudos 

Socioambientais (NESA/UFF Campos), um grupo multidisciplinar, composto por 

pesquisadores do Serviço Social, da Geografia e das Ciências Sociais desenvolve, entre 

outras pesquisas, a dos desastres socioambientais.  

Dentre os estudos realizados neste núcleo, destaca-se a pesquisa “Cartografias 

Socioambientais e Mapeamento de Áreas de Risco de Inundações no Norte Fluminense: 

subsídios para a implementação dos sistemas de alerta”, em uma perspectiva crítica dos 



mapeamentos. Recebe financiamento da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), tem como objeto o Norte Fluminense e 

desenvolveu estudo de caso na localidade de Ururaí, no município de Campos dos 

Goytacazes, que vive em seu cotidiano a realidade das inundações, e, por conseguinte, dos 

reassentamentos.  

A partir da inserção em pesquisas anteriores, constatou-se a importância de uma 

discussão que abordasse a relação entre os reassentamentos e o direito à cidade. Dessa 

forma, o presente trabalho objetiva realizar alguns apontamentos sobre o direito à cidade e 

apresentar o reassentamento urbano ocorrido na localidade de Ururaí/Campos dos 

Goytacazes-RJ. 

A metodologia utilizada para a elaboração do presente artigo encontra-se 

fundamentada no referencial histórico-crítico do Serviço Social e das Ciências Sociais, a 

pesquisa documental e a pesquisa participante, com incursões a localidade de Ururaí, desde 

o ano de 2013.   

2. O DIREITO À CIDADE E OS REASSENTAMENTOS POPULARES 

Neste artigo, entende-se como Lefebvre (2011, p. 134), que o direito à cidade é a 

“forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat 

e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto 

do direito à propriedade)”. 

Ao tecer essas considerações, Lefebvre (2011) afirma que o direito à cidade vai para 

além do seu uso enquanto morada ou enquanto local de visita, mas está também ligado ao 

uso que os sujeitos fazem da cidade, como o ato de caminhar, de ir ao mercado, de brincar, 

de ter acesso à educação, à saúde e ao lazer. O direito à cidade está relacionado à 

apropriação que seus habitantes têm de seu espaço, estando, portanto, relacionado ao 

cotidiano e ao modo de vida da população. 

Os sujeitos têm tido o seu direito à cidade cada vez mais restrito, uma vez que o 

espaço é concebido enquanto mercadoria na sociedade capitalista. Nesse processo, o 

acesso à cidade tem sido mediado pela especulação imobiliária e por seu mercado, por 

meio da criação de espaços fechados, como, por exemplo, os condomínios e os shoppings 

centers (CARLOS, 2007). 

No Brasil, a noção de direito à cidade começa a ser pensada de forma primária, 

como direito simbólico (ZOCHIO, 2013), no seu sentido enquanto direito à habitação a partir 

da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional nº 26, de 2000, no seu 

artigo 6º do capítulo segundo, que afirma ser direito social dos cidadãos brasileiros, entre 

outros, o direito a moradia.  



A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo II, no artigo 182, aborda a Política 

Urbana e afirma que esta deve ser executada pelo poder público municipal, conforme a 

legislação brasileira, com o objetivo do pleno desenvolvimento das funções sociais 

atribuídas à cidade, bem como ao bem estar dos sujeitos que vivem na cidade. O caput 

segundo do referido artigo afirma que “a propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor.” Cabe considerar aqui, que de acordo com o caput primeiro deste artigo, o plano 

diretor é o instrumento básico da política urbana em cidades que têm mais de vinte mil 

habitantes (BRASIL, 1988). 

Percebe-se que o pressuposto na Constituição Federal, sobre o direito à moradia ser 

um direito social imprescindível a todos os cidadãos tem sido na prática negligenciado. A 

terra não tem cumprido a sua função social, como determina a Constituição Federal, mas 

pelo contrário, tem sido um instrumento para valorização de alguns bairros (ZOCHIO, 2013), 

o que favorece a absorção do capital excedente, como sinaliza Harvey (2012). 

Outro aparato legal que dá visibilidade ao direito à cidade no Brasil é o Estatuto da 

Cidade, que foi criado em 10 de Julho de 2001, por meio da promulgação da Lei nº 10. 

257/2001, o seu objetivo é estabelecer as normas e regulação sobre o uso da propriedade 

privada e do espaço urbano, buscando dar materialidade as proposições do artigo 182 e 183 

da Constituição Federal de 1988, que diz respeito à Política Urbana (BRASIL, 1988). 

No artigo segundo do Estatuto da Cidade é possível verificar que este tem por 

objetivo desenvolver as funções sociais da cidade, o que lhe traz algumas atribuições das 

quais se destaca o seu inciso I “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1988), que é o que mais está afeito ao direito à cidade, ainda que 

reduzido a sua função enquanto moradia.  

Carlos (2007) considera que o Estatuto da Cidade é significativo, pois mostra certa 

preocupação, por parte do Estado, para com as desigualdades fruto do sistema capitalista 

de produção, trazendo então o debate sobre o direito à cidade. Entretanto, a autora faz uma 

crítica ao Estatuto, com a qual as autoras concordam, pois ele aborda o direito à cidade 

como sendo restrito ao direito a moradia e aos serviços oferecidos pela cidade, o que 

ocasiona uma negação do direito à cidade em seu sentido pleno. 

O sentido pleno do direito à cidade vai além do direito à moradia e o direito ao uso do 

espaço da cidade, o direito à cidade inclui a possibilidade dos sujeitos de refazerem a 



cidade, de forma que se aproxime ao seu desejo de transformá-la de acordo com as suas 

necessidades e com os seus interesses, como afirma Harvey (2009, p. 9): 

 

O direito à cidade está, por isso, além de um direito ao acesso àquilo que já 
existe: é um direito de mudar a cidade com o nosso desejo mais íntimo. A 
liberdade para nos fazermos e nos refazermos, assim como nossas 
cidades, é um dos mais preciosos, ainda que dos mais negligenciados, dos 
nossos direitos humanos.  

 

Compreende-se que o Estatuto não aborda essa possibilidade de construção e 

reconstrução da cidade por parte de toda a população, haja vista que o direito à cidade está 

concentrado, como já destacado, nas mãos de uma elite, como aponta Harvey (2012, p. 87) 

ao afirmar que “o direito à cidade, como ele está constituído hoje, está extremamente 

confinado, restrito na maioria dos casos à pequena elite política, que está em posição de 

moldar as cidades cada vez mais ao seu gosto”. 

Nesse sentido, a liberdade para o pleno uso do direito à cidade está concentrada nas 

mãos dos detentores de uma alta renda, o que lhes permite o acesso ao lazer, à cultura, a 

segurança e a outros serviços (HARVEY, 2009).  

Em contrapartida, a classe trabalhadora, que busca o seu direito à cidade, que se 

expressa na busca por direito à moradia, se concentra de acordo com Maricato (2013, p. 61) 

em 

 

áreas ambientalmente frágeis – beira de córregos, rios e reservatórios, 
encostas íngremes, mangues, áreas alagáveis, fundos de vale -. E que, por 
essa condição merecem legislação específica e não interessam ao mercado 
legal, são as que “sobram” para a moradia de grande parte da população.  

 

A população mais empobrecida vai então, buscar refúgio para a sua habitação em 

áreas onde os lotes imobiliários são mais baratos e que não interessam ao mercado 

imobiliário. Onde não há a concentração de serviços socioassistenciais, onde são 

inexistentes, ou há a insuficiência dos serviços de infraestrutura (CARLOS, 2007).  

Buscando o acesso a moradia, de acordo com as suas próprias condições materiais, 

essas famílias e sujeitos vão construir suas casas com seus poucos recursos, muitas vezes 

nas horas de folga do trabalho, contando com a ajuda de parentes e vizinhos, o que 

consequentemente vai ser o responsável pela edificação de casas sem o uso de técnicas, 

como da engenharia e da arquitetura, por exemplo, como pontua Maricato (2013). São as 

denominadas autoconstruções (KOWARICK, 1993). 

Sobre as disparidades observadas por Carlos (2007, p. 98) ela afirma que 



 

a paisagem vai revelando esses processos, os lugares da metrópole vão se 
diferenciando, por exemplo, pela fisionomia. A cor das áreas “ricas”, por 
exemplo, é verde (de vegetação abundante se comparada com outros 
lugares), com casas amplas e de variadas dimensões e estilos, muitas 
declaram uma arquitetura arrojada, e as ruas estão quase sempre vazias. 
As áreas onde o preço do metro quadrado é menor, as moradias são 
menores, umas ao lado das outras em terrenos pequenos, com pouco ou 
nenhum verde, em alguns lugares apresentam-se amontoadas num misto 
de auto-construção e favelas, construídas em terrenos pouco valorizados 
onde se aglomera a massa de trabalhadores e desempregados, em locais 
cada vez mais distantes daquele de trabalho (o que os obriga a gastos 
excessivos de horas de transporte, inúmeras baldeações, diminuindo mais 
ainda o tempo de lazer, além dos custos que consome o já “minguado” 
salário do trabalhador). A tônica é a quase ou total inexistência de infra-
estrutura (rede de água, luz, esgoto, limpeza pública, asfalto, escola, pronto-
socorros, hospitais, etc.) caracterizando-se como áreas de condições sub-
humanas de moradia. Mas com ruas animadas, revelando que são lugares 
de realização da vida e não somente de sobrevivência. 

 

De acordo com Maricato (2013), as intervenções estatais no que se refere a questão 

habitacional ocorrem de acordo com os interesses do mercado imobiliário, ou seja, valoriza 

o espaço para depois desapropriar a população pobre que ali residia, pois o espaço foi 

valorizado ou valoriza ainda mais as áreas já valorizadas.  

Outro motivo pelo qual o Estado investe na cidade é objetivando criar uma imagem 

de marketing da cidade, como forma de vender a sua imagem para turistas.  Maricato (2013) 

destaca também que o Estado investe em áreas periféricas, com fins de interesses 

eleitorais, utilizando-se, para tanto, da prática do clientelismo, que é bastante comum no 

território brasileiro, para a realização da troca de votos. 

Cabe considerar que as repostas do Estado são dadas a partir da pressão política 

exercida pela população e pelos movimentos sociais que atuam na defesa do direito à 

cidade (CARLOS, 2007). Logo, a atuação do Estado na questão habitacional não se dá de 

forma voluntária. 

Carlos (2007) faz uma crítica ao Estatuto da Cidade com a qual se concorda e que 

reside no fato dele parecer estar restringido a aquilo que o Estado está disposto a oferecer 

como resposta às lutas sociais, mas sem, no entanto, desfavorecer o capital. Pelo contrário, 

cria meios para que ele se mantenha e se reproduza. 

Outro apontamento que Carlos (2007, p. 114) faz sobre o Estatuto da Cidade 

consiste em dizer que 

 

é bem verdade que o movimento pela reforma urbana conquistou espaço no 
cenário nacional – como nova base jurídica para o desenvolvimento urbano 
com mudanças sobre o direito à propriedade privada (incorporando a noção 



de direitos urbanos e a sustentabilidade), mas não permitiu seu 
questionamento como fundamento da produção espacial engessando 
qualquer possibilidade de realização de um direito à cidade em sua 
plenitude. Trata-se apenas de propor paliativos para que a cidade não 
exploda, e também para fazer com que a população sinta-se participante de 
seu destino. O estabelecimento de uma função sócio-ambiental da cidade e 
da propriedade (contida nos artigos 26 e 73/74) é produto do pensamento 
que entende o conteúdo da urbanização enquanto crescimento da 
população e, neste entendimento, o problema da cidade se reduz ao 
crescimento populacional e à consequente deterioração que esta população 
traz à natureza com sua presença na cidade. Trata-se, portanto, de uma 
cidade que surge neste tipo de discurso como sujeito que explora e 
consome os recursos naturais. 

 

A crítica da autora consiste no fato do Estatuto da Cidade trazer alterações no que 

diz respeito à propriedade privada, mas não problematizar a propriedade privada, a sua 

gênese e o fato dela estar inexoravelmente ligada ao sistema capitalista de produção. O 

que, por conseguinte, ocasiona um não acesso pleno ao direito à cidade, tendo em vista que 

seu espaço é propriedade privada de poucos. 

 Outro ponto que merece destaque na abordagem da Carlos (2007) consiste no fato 

do crescimento populacional estar relacionado ao problema da cidade. Entretanto, o 

problema da cidade não se reduz ao contingente habitacional, embora o uso da cidade se 

dê de forma a explorar e consumir os recursos naturais, o que concorre no aprofundamento 

dos problemas ambientais, que atinge diretamente a própria cidade.  

Mediante a forma de ocupação das cidades brasileiras, é perceptível, que o direito à 

cidade no Brasil não é direito de todos, e sim, privilégio de poucos, que são os detentores 

dos meios de produção e de espaços dentro da cidade. A classe trabalhadora, dessa forma, 

não tem direito à cidade, tem apenas o direito de ocupá-la enquanto espaço de moradia.  

 

2.1. Os reassentamentos urbanos em Ururaí/Campos dos Goytacazes a partir do 
discurso das “áreas de risco e vulnerabilidade” 

No contexto de negação do direito à cidade e do seu acesso restrito, privilégio de 

poucos, tem-se o município de Campos dos Goytacazes, localizado ao Norte do Estado do 

Rio, que é atingido pelas inundações, sobretudo, por estar localizado numa planície de 

inundações, como destaca Mendes (2015b, p. 35). E são justamente as famílias mais 

empobrecidas que vão ser sensíveis às inundações. 

Nesse município, a localidade de Ururaí é atingida com maior frequência em 

contextos de inundações, devido a sua proximidade com o rio de mesmo nome. Ururaí está 

a aproximadamente 10 quilômetros do centro da cidade e possui cerca de 8.800 habitantes 

(IBGE, 2010).  



A localidade de Ururaí foi sendo ocupada em torno da Usina de Açúcar e Álcool 

Cupim e os trabalhadores, devido aos baixos salários foram adquirindo as suas terras nas 

áreas mais próximas ao Rio Ururaí, que são também áreas mais baixas e úmidas, por isso, 

atingidos mais facilmente em momentos de inundações, como as mais recentes que datam 

de 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013 (SIQUEIRA et all, 2015).  

Em contrapartida, as instalações da usina, as casas dos trabalhadores da fábrica, 

aqueles com altos cargos e as áreas destinadas ao plantio e ao cultivo de cana de açúcar, 

eram áreas mais privilegiadas em suas características geobiofísicas.  

As áreas atingidas pelas inundações sofrem intervenção do poder público municipal, 

que emite laudo de avaliação de risco de determinadas áreas e demarca as casas que 

devem ser demolidas. Mendes (2015b) destaca que 

 

com a definição, pela Defesa Civil, da área de risco a ser contemplada, o 
processo se dava por meio da seguinte metodologia: a SMFAS, via 
Departamento de Habitação, enviava uma equipe de assistentes sociais 
para fazer o reconhecimento da área, aplicando o Formulário 
Socioeconômico (...), a fim de conhecer e cadastrar as famílias daquela 
área. As casas eram numeradas e marcadas. De acordo com os 
operadores, buscava-se realizar essa ação no menor tempo possível, para 
evitar que membros da comunidade forjassem a subdivisão das casas e das 
famílias, para se beneficiarem com mais de uma unidade habitacional. 
(MENDES, 2015b, p. 142). 

 

No município de Campos dos Goytacazes, as famílias foram reassentadas no âmbito 

Programa Morar Feliz, que é um Programa Municipal, que começou a ser implantado em 

2010. As casas são construídas a partir de recursos provenientes dos royalties de petróleo e 

custam cerca de R$: 100. 000, 00 (MENDES, 2015b). 

No que se refere a estrutura das casas, elas possuem 43,09m² de área construída, 

num lote de 140m². São unifamiliares, geminadas e possuem 2 quartos, 1 banheiro, 1 sala, 

1 cozinha, área de serviço e área livre em frente à casa (ODEBRECHT, 2016). 

O programa foi dividido em duas fases, que objetivavam a construção de 10.000 

casas. A primeira etapa foi responsável pela construção de 5.426 casas, localizadas em 14 

conjuntos habitacionais, nos bairros da Tapera I, Tapera II, Eldorado I, Eldorado II, Eldorado 

III, Parque Prazeres I, Parque Prazeres II, Novo Jóquei, Penha, Santa Rosa, Parque Aldeia, 

Lagoa das Pedras, Travessão e Parque Esplanada.  

As famílias de Ururaí foram reassentadas nos conjuntos da Tapera, que está 

localizado a 5,3 km de Ururaí, da Penha, a 16,5 km de Ururaí e para o Novo Jóquei, situado 

a 17 km de Ururaí. É perceptível, que não foi realizado um planejamento para que as 

famílias continuassem residindo em áreas próximas a sua residência de origem. Tal fato 



contribui, inclusive, para que muitas famílias resistissem a sair de suas residências no 

processo de reassentamento, sendo motivo de conflito.  

Dessa forma, os reassentamentos colaboraram para que ocorresse rompimento dos 

vínculos, das relações sociais, pessoais e de trabalho dos moradores, que na maioria das 

vezes moravam na mesma residência durante toda a vida e trabalhavam nos comércios 

locais, na agricultura e com a pesca no rio Ururaí, conforme apresentam pesquisas 

anteriores de Mendes (2015a e 2015b), Bernardo, et. al (2015) e Siqueira & Malagodi 

(2012). 

2.2. Reassentamentos e negação do direito à cidade 

O Estado, por meio dos reassentamentos, atendeu as famílias empobrecidas que 

moravam em áreas de “risco” e de “vulnerabilidade”, relacionadas às inundações em Ururaí. 

Mas, por outro lado, expôs essas famílias a outros tipos de “riscos” e “vulnerabilidades”, 

contribuindo para que essas famílias tivessem o seu direito à cidade duplamente negado.  

Somado ao objetivo do Estado de atender as demandas do capital e de seu mercado 

imobiliário, percebe-se que ao longo dos últimos anos, as construções de casas populares 

em todo o Brasil - destinadas aos sujeitos atingidos pelos deslocamentos muitas vezes 

involuntários -, se deram em áreas periféricas, onde os terrenos são mais baratos, em 

função da especulação imobiliária, da distinção - área central e periférica -, por conseguinte, 

atendendo aos interesses do capital e do Estado. Tais características acabam contribuindo 

para uma maior segregação socioespacial e para a segregação urbana, como pontuam 

autores como Rolnik et. al (2011) e Mendes (2015a). Conforme descreve Mendes (2015a, p. 

153) 

 

ao longo da história, os conjuntos habitacionais vêm se constituindo como 
habitação barata e funcional, produzidos em larga escala e desarticulados 
de um projeto social mais amplo. Com isso, atendem aos anseios do Estado 
e do capital, dinamizando a economia por meio da construção civil, ao 
mesmo tempo em que são utilizados como instrumento de controle sobre os 
trabalhadores, definindo o lugar de moradia e impondo-lhes formas de 
habitar e morar a partir de um espaço construído e concebido a partir do 
alto. 

 

Percebe-se que o Estado atua de forma pontual, retirando os sujeitos e famílias das 

áreas designadas de “risco”, de acordo com a avaliação da Defesa Civil e as levam para 

áreas mais periféricas e longe das antigas residências. Constrói casas em padrões baratos 

e em grande escala para a habitação desses trabalhadores empobrecidos, sem que os seus 

anseios sejam levados em consideração, não efetivando os postulados do Estatuto da 



Cidade, sobre a participação em momentos de tomadas de decisões, sendo uma construção 

a partir do alto, a partir do poder do Estado.  

Cabe considerar que dentro do contexto dos reassentamentos, alguns problemas 

começam a ser apresentados à população, como o fato dos conjuntos habitacionais se 

encontrarem em bairros com pouca oferta de serviços sociais e de infraestrutura, longe dos 

centros de lazer e cultura da cidade, deixando os sujeitos, sobretudo, as crianças e os 

jovens, sem opções e formas de sociabilidade. 

Por terem perdido seus laços, esses sujeitos acabam buscando novas formas de 

sociabilidade no novo bairro. Em muitos casos, essa nova forma de sociabilidade está 

atrelada ao tráfico de drogas, o que pode contribuir para que se tenha um aumento da 

violência nesses bairros nos quais os conjuntos habitacionais de moradia popular foram 

instalados, como constatam pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos 

Socioambientais (SIQUEIRA, et. al, 2015), por  Mendes (2015 a) e Cortes (2016). 

O direito à cidade não compreende apenas o direito à moradia, mas está também 

relacionado ao uso do espaço da cidade enquanto espaço para socialização, por exemplo. E 

o espaço para a socialização dos sujeitos pobres, encontra-se, na maioria das vezes, dentro 

do próprio bairro, que, como já destacado, não tem equipamentos de lazer e cultura e o 

transporte coletivo é precário, não contribuindo para a circulação em outros espaços da 

cidade. 

3. CONCLUSÕES  

O direito à Cidade também é referente à apropriação do espaço vivido. Entretanto, o 

espaço vivido pelas famílias de Ururaí que foram reassentadas para a Penha, Tapera e 

Novo Jóquei é o espaço dentro do próprio bairro, da própria comunidade, já que o direito de 

ir e vir, de circular pela cidade, é restrito e negado a essa população, que compõe a classe 

trabalhadora empobrecida, que não têm condições de se deslocar dentro da cidade por não 

terem carro ou por não terem condições de pagar passagens no precário transporte público 

existente.  

Percebe-se que a cidade vem perdendo o seu valor de uso, que se torna cada vez 

mais concentrado no seu valor de troca, à medida que os espaços da cidade são vendidos a 

preços exorbitantes e a classe trabalhadora pobre tem seu espaço cada vez mais reduzido.  

Ao serem qualificadas pelos peritos como áreas de “risco”, como parte da localidade 

de Ururaí, os sujeitos são submetidos aos reassentamentos, vão para as chamadas 

periferias da periferias. Áreas nas quais os serviços públicos são escassos e não dão conta 

de atender as demandas e os anseios da população.  



A população tem o seu direito à cidade duplamente negado. Em primeiro lugar, 

porque moravam em áreas de “risco”, em condições adversas. E em segundo lugar, porque 

quando são reassentadas, vão para a chamada periferia da periferia, áreas longe dos 

centros da cidade, sem locais destinados para a cultura, o esporte, o lazer e a atividades 

religiosas. 

Aponta-se a emergência de uma reformulação do Programa Morar Feliz, para que a 

população reassentada seja ouvida antes e durante o processo do reassentamento, a fim de 

possa também construir a cidade e fazer opções. Isto pode levar ao fortalecimento e não ao 

rompimento dos vínculos sociais, pessoais e de trabalho. No caso de realmente necessitar 

sair do lugar em que está, que a população possa residir em locais mais próximos a sua 

residência de origem. Para os conjuntos habitacionais já existentes, há que se criar  

espaços destinados à socialização da população, como, praças, parques, templos 

religiosos, dentre outros.  

 É válido destacar a importância que o tema estudado apresenta, uma vez que com a 

maior recorrência dos desastres ambientais, os programas habitacionais tendem a crescer e 

consequentemente, os reassentamentos das famílias que ficam cada vez mais expostas a 

negação do direito à cidade.  
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