
Entre a cruz e a espada? Alguns limites das “alternativas” oferecidas pelo poder 
público às ocupações do Centro do Rio de Janeiro

Definir  quem  ou  o  que  pode  ajudar  ou  atrapalhar  a  conquistar  algo  sempre  depende 
diretamente daquilo que queremos. Para isso, é sempre importante misturar e dosar com cuidado 
objetivos de longo, médio, curto e, por que não, “curtíssimo” prazo. Claro que para cada um desses 
objetivos precisamos ter muita atenção ao avaliarmos quem ou o que pode ajudar ou atrapalhar. Até 
porque as coisas geralmente não são “completamente boas” ou “completamente ruins”: geralmente 
é possível  tirar algum proveito até mesmo de situações ruins. Ainda assim, devemos estar atentos 
para evitar que, quando tentamos resolver objetivos de curto ou curtíssimo prazos, não acabemos 
caindo em contradição completa com nossos objetivos de médio ou longo prazo.

No caso  da luta  por  moradia,  na  qual  várias  organizações  e  indivíduos  se  envolvem,  o 
objetivo de conquistar a moradia digna geralmente é compartilhado. Mas o que se entende por 
“moradia  digna” ou mesmo os  passos  que devem ser  dados para essa vitória  nem sempre  são 
consensuais. Alguns objetivos de curto prazo, por exemplo, se diferem. Diante disso, identificar 
inimigos e aliados nessa luta também não é tarefa simples.

Então é importante deixar claro que não vamos tentar dar conta de tudo aqui. Muito menos 
tentar ter uma versão “verdadeira” sobre esse assunto. Vamos tentar somente apontar alguns riscos e 
desafios que algumas temáticas e políticas públicas têm trazido para esse tipo de luta, sem nos 
aprofundarmos  em  nenhuma  dessas  políticas  públicas  em  especial.  A intenção  é  justamente 
estimular o debate, o que já deixa o convite aberto para que outras pessoas colaborem com suas 
ideias e reflexões sobre o assunto.

Ultimamente  muitas  ocupações  ligadas  ao  movimento  dos  sem-teto  têm sofrido  com o 
assédio de todas as esferas do Estado (município, estado e união), ao menos no Centro do Rio de 
Janeiro. São ofertas e propostas do Estado que surgem no interior das ocupações através de diversos 
canais, muitas das vezes até mesmo aproveitando brechas organizativas ou conflitos internos que 
possam existir.  É  claro  que  existem também  propostas  completamente  desligadas  de  qualquer 
política de governo (e que se baseiam geralmente em contratos verbais que não garantem nada). 
Mas nos últimos anos as propostas que mais têm rondado moradores e moradoras das ocupações 
são aquelas ligadas a políticas públicas teoricamente voltadas à demanda habitacional da população 
de baixa renda.

De forma geral, as propostas feitas às ocupações pelo Estado englobam três alternativas: a) o 
reassentamento, na maioria das vezes passando pelo cadastro no “Programa Minha Casa Minha 
Vida” (de âmbito federal);  b) o oferecimento do chamado “aluguel social”, uma modalidade de 
auxílio-moradia de aproximadamente R$400,00 bancada pelo governo municipal ou estadual; c) o 
pagamento de uma quantia pré-estabelecida (geralmente pela prefeitura ou pelo estado) em troca da 
saída das famílias do imóvel. Cada uma dessas propostas recebe críticas específicas, pois elas não 
solucionam de fato a questão da moradia popular e do déficit habitacional.

Reassentamentos e Programa “Minha Casa, Minha Vida”

Os reassentamentos, também chamados de remoções ou despejos, não são novos na história 
do Rio de Janeiro. Após uma série de críticas feitas a esse modelo de intervenção urbana, o governo 
Eduardo Paes retomou a mesma forma de ação bastante conhecida já desde o início do século 
passado. Sob o lema da “manutenção da ordem pública”, das obras para os grandes eventos (Copa e 
Olimpíadas) e mesmo da “preservação da vida” em caso de áreas de risco,  essa tem sido uma 
política cada vez mais implementada na cidade. A sugestão de reassentamento na cidade tem sido 
geralmente acompanhada pela promessa de construção de novas casas através do Programa “Minha 
Casa, Minha Vida”, do governo federal. E no caso das ocupações ligadas ao movimento dos sem-
teto do Centro do Rio não tem sido diferente.

O  Programa  “Minha  Casa,  Minha  Vida”,  surgido  em  2009,  veio  reanimar  o  mercado 
imobiliário brasileiro. Ele é vestido com o discurso da “solução para o problema da habitação no 



país”.  Porém,  como  alguns  estudos  realizados  já  apontaram  [1],  os  investimentos  federais  no 
programa conseguirão suprir, com sorte, apenas cerca de 8% do déficit habitacional da população 
de renda inferior  a  3 salários mínimos – justamente a mais necessitada.  O programa privilegia 
nitidamente  o  lucro  dos  investidores  imobiliários  em  detrimento  da  real  solução  do  déficit 
habitacional brasileiro.

A grande  maioria  das  unidades  construídas  pelo  programa  são  localizadas  em  bairros 
distantes da área central da cidade, tal como Cosmos e Paciência. Tais áreas não têm qualquer outro 
tipo de investimento em infraestrutura pública para acolher essa nova população. Estão também 
longe da maioria das mínimas oportunidades de emprego, lazer, estudo e saúde. Alguns bairros, 
especialmente aqueles controlados por milícias, oferecem também o risco de expulsão das famílias 
recém-chegadas em favorecimento de pessoas ligadas a tais grupos criminosos. Essa  política de 
reassentamento baseada no oferecimento de moradias distantes fere a própria legislação municipal 
(Lei Orgânica Municipal, art. 429) quando empurra as famílias para locais muito afastados de suas 
antigas residências, laços sociais e de trabalho.

A qualidade e a procedência do material utilizado nessas novas unidades tem sido bastante 
questionadas,  já  que  sua  construção  é  feita  pela  iniciativa  privada  sem  qualquer  tipo  de 
acompanhamento da população que será teoricamente beneficiada. Alguns imóveis, inclusive, já 
apresentam rachaduras na sua estrutura.

Se não bastasse  toda  essa  insegurança,  a  lista  de espera  para  se  receber  tais  imóveis  é 
atualmente  enorme,  uma  vez  que  estão  sendo  inscritos  no  programa  não  só  moradores/as  de 
ocupações urbanas ligadas ao movimento dos sem-teto. A população removida de comunidades sob 
o argumento de morarem em áreas de risco e os despejados pelo próprio Estado para a construção 
de obras para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, por exemplo, também terminam engrossando essa 
lista  (e  compartilhando  essas  angústias).  Assim,  as  casas  que  poderiam ser  uma alternativa  de 
moradia para as quase 300.000 famílias que ainda não têm onde morar acabam virando um refúgio 
para os novos desabrigados despejados dos seus lares pelo Estado. “Minha Casa, Minha Vida” se 
transformou, assim, em “Minha Casa, Minha Remoção” ou “Minha Casa, Minha Dívida” já que 
grande parte das famílias enviadas para esses imóveis são obrigadas a pagar uma taxa mensal.

O  programa  também  prevê  a  requalificação  (“reforma”)  de  imóveis,  fato  este 
particularmente interessantes para as ocupações do Centro do Rio. No entanto, o que fica claro é 
que a prefeitura, estado e união têm preferido claramente retirar as famílias dos imóveis ocupados e 
submetê-las novamente à situações precárias de moradia (seja através do aluguel social ou da longa 
espera por uma casa distante das oportunidades e equipamentos urbanos fundamentais). Isso mesmo 
quando há completa possibilidade de reformar os imóveis, não só pela verba do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) mas pelo próprio programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Auxílio-moradia (“Aluguel social”)

A promessa  do  aluguel  social  tem  surgido  muitas  vezes  em  conjunto  com  a  ideia  de 
reassentamento. Por um lado, os órgãos públicos têm plena consciência de que a promessa de uma 
casa  própria  através  do  “Minha  Casa,  Minha Vida”  aponta  para  um futuro  sempre  incerto,  de 
médio/longo prazo. Por outro, não há o mínimo interesse em manter essas famílias morando no 
Centro da cidade até lá, já que essa é uma área em plena valorização imobiliária.

A  prefeitura  e  o  governo  do  estado,  então,  têm  oferecido  um  auxílio-moradia  de 
aproximadamente  R$400,00  às  famílias.  Esse  valor,  porém,  não  garante  a  moradia  digna  nas 
proximidades da área central da cidade, muito menos no caso de famílias maiores. Assim, para além 
de desmobilizar os coletivos das ocupações, o aluguel social termina empurrando moradores/as para 
locais distantes ou para as unidades mais precárias do mercado imobiliário informal da cidade. 

Correção:  com  a  expansão  territorial  das  Unidades  de  Polícia  Pacificadora,  sequer  o 
mercado imobiliário informal do Centro tende a sobrar como opção de moradia. Afinal de contas, a 
instalação de tais unidades policiais já mostra sinais de sua eficiência em fazer a chamada “expulsão 
branca”: com a valorização imobiliária, a cobrança das taxas estatais e privadas pelo provimento de 



serviços de primeira necessidade (água, energia elétrica, etc.) e outros fatores que aumentam o custo 
de vida local, muitas famílias moradoras das favelas das áreas mais valorizadas da cidade não têm 
mais tido condições de permanecer em tais locais. Logicamente, a situação afeta também aquelas 
pessoas que aceitam a oferta do “aluguel social”, uma vez que tampouco conseguem moradia nas 
proximidades do Centro ou da Zona Sul da cidade. Assim, ainda que precisem vender sua força de 
trabalho às parcelas mais ricas da população, as famílias são empurradas às áreas distantes.

Muitos também já  foram os relatos de famílias que deixaram de receber o auxílio após 
alguns  meses,  prejudicando  completamente  o  já  pequeno  orçamento  familiar.  Tal  instabilidade 
termina colocando moradores/as em situações de enorme insegurança, diferente do que aconteceria 
caso o investimento fosse feito na reforma dos imóveis ocupados na área central.

Indenização

A prefeitura e o estado também recorrem ao oferecimento de uma indenização às famílias 
ocupantes. Essa tem sido uma pressão forte: sem renda ou com baixos salários o povo só sobrevive 
endividado. Por isso, a indenização, mesmo baixa e não servindo para a compra de um novo imóvel  
geralmente seduz algumas famílias.

Em primeiro lugar, não se pode esquecer que se trata sempre de um valor completamente 
abaixo do valor de mercado do m² na região. Assim, o pagamento dessa indenização muitas vezes é 
o que dá condições, por exemplo, para a grande lucratividade que cada imóvel desses traz tanto para 
a  iniciativa  privada  quanto  para  o  próprio  poder  público  (como,  por  exemplo,  para  grandes 
latifundiários urbanos, como o INSS). O baixo valor do repasse dos imóveis em relação ao preço de 
mercado e as concessões e incentivos fiscais oferecidos pelos governos seguem favorecendo os 
grandes  especuladores  imobiliários.  Como  retribuição,  as  campanhas  políticas  têm  seus 
financiamentos também garantidos, por exemplo.  Sempre bom lembrar: Eike Batista, empresário 
que financiou a campanha dos dois candidatos ao segundo turno nas eleições para prefeito em 2008 
(Gabeira  X  Eduardo  Paes),  é  o  mesmo  que  negociou  e  ganhou  o  direito  de  construção  nas 
proximidades da Rodoviária Novo Rio, nos imóveis que pertencem à Companhia Docas do Rio de 
Janeiro.

De  qualquer  forma,  o  valor  da  indenização  tampouco  resolve  o  problema  de  falta  de 
moradia.  Por serem valores irrisórios,  essa quantia  geralmente é insuficiente  para a compra de 
qualquer habitação nas proximidades. Porém a maior questão parece ser bem mais fundamental do 
que a da quantia recebida. Grande parte da luta por moradia digna para a população de baixa renda 
se baseia na crítica à especulação imobiliária. Essa especulação é uma das grandes responsáveis 
pelo sufocamento do direito à moradia – que hoje supera a casa dos 5,8 milhões de habitantes, 
segundo dados conservadores do Sinduscom-SP.

Por  isso  mesmo  as  várias  organizações  do  movimento  dos  sem-teto,  por  exemplo, 
geralmente destacam que sua luta não deve ser para que as pessoas ganhem dinheiro ao especular e 
vender os imóveis conquistados através da ação direta e da resistência cotidiana. Também porque 
após a venda do imóvel,  as famílias tendem a retornar à situação anterior:  viver precariamente 
pagando aluguéis que prejudicam o orçamento familiar, em casas improvisadas e superlotadas com 
parentes ou em outras tantas situações semelhantes. A luta é justamente por uma moradia digna, não 
pelo imóvel como fonte de renda provisória através de sua venda.

“Alternativas” do governo ou armadilhas contra a luta por moradia?

Os desafios enfrentados pelos grupos que lutam pelo direito à moradia digna são muitos e 
vão muito além dessas três simples investidas do Estado. Em cada cidade e,  muitas vezes,  em 
diferentes áreas dentro das próprias cidades os obstáculos à conquista desse direito básico mudam. 
São diferentes escalas e diferentes inimigos, que se cruzam e reforçam sempre que possível.

Nacionalmente, vê-se como a valorização das áreas centrais das cidades têm criminalizado e 
tentado “limpar” os centros da população de baixa renda que não se adapte às novas vontades da 



especulação imobiliária. União, estados e municípios têm tido papel fundamental nisso ao definirem 
as prioridades e os tipos de investimentos. O próprio programa “Minha Casa, Minha Vida”, por 
exemplo,  também permite  a  reforma  de  imóveis  (chamada  pela  lei  de  “requalificação”  –  Lei 
11.977/2009 em seus artigos 1º, 4º, 6º e 30º, dentre outros). Porém, como o caso do Rio de Janeiro 
deixa  bem nítido,  o  Estado  tem preferido  construir  unidades  de  moradia  novas  e  distantes  do 
Centro. É claro que com essas duas características o Estado privilegia a iniciativa privada: novas 
unidades construídas a baixo custo e subsidiadas pelos governos são mais lucrativas em sua venda; 
e a expulsão do Centro abre novos espaços para a especulação na área central e ao mesmo tempo dá 
uso a terrenos em áreas mais distantes que estavam desocupados.

Os  megaeventos  programados  para  acontecerem  no  Brasil  também  não  podem  ser 
esquecidos ao se falar dos desafios atuais. Por isso, é importante não deixar de articular a luta das 
ocupações em áreas centrais com a resistência das outras tantas comunidades que vêm sofrendo 
com os despejos e remoções forçadas por causa das obras para a Copa do Mundo de 2014 (em todo 
o Brasil) e para as Olimpíadas de 2016 (no caso do Rio de Janeiro). A vontade de reestruturar a 
cidade para esses eventos, por sinal, não passa somente por novas construções ou ampliações de 
estruturas que já existem. Ela traz também novas formas de se pensar a cidade por inteiro, desde sua 
economia até sua estratégia de segurança, passando logicamente pela definição das áreas habitáveis 
(ou não) pela população de baixa renda. Agrava-se, assim, a segregação residencial e a periferização 
da pobreza. Aí se inserem, por um lado, toda a discussão das chamadas “áreas de risco” e das  
remoções que são motivadas por esse argumento. Por outro, vem à tona o debate daquela que é 
atualmente a “menina dos olhos” das políticas públicas de segurança: as UPPs cariocas, que têm 
afetado as  possibilidades  de  moradia  da população de  baixa  renda nas  proximidades  das  áreas 
centrais e mais valorizadas da cidade [2].

Diante dos despejos e remoções: Organização

Diante desses e de tantos outros  desafios cotidianos, não se pode abrir mão da articulação 
política para aumentar as denúncias dos abusos e das ameaças sofridas. Articulação que será tanto 
mais  forte  quanto  mais  os  próprios  grupos  e  as  próprias  pessoas  que  têm  enfrentado  essas 
dificuldades consigam se aproximar.

Mais  do  que  isso,  não  se  pode  deixar  de  pensar  em  propostas  que  sejam  verdadeiras 
alternativas a essas ameaças e que demonstrem como a população tem a capacidade de encaminhar 
soluções  para  seus  problemas.  Nesse  sentido,  manter  e  reforçar  a  luta  pela  garantia  daquelas 
conquistas que já foram arrancadas pela mobilização popular é crucial. No Rio de Janeiro, ao menos 
dois projetos conquistados após muita luta e resistência enfrentam atualmente todos os tipos de 
entraves burocráticos para serem realmente postos em prática.

A OCUPAÇÃO CHIQUINHA GONZAGA, que completará 7 anos em 2011, conseguiu 
forçar a passagem da propriedade do antigo hotel abandonado nos arredores da Central do Brasil do 
INCRA para o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), responsável 
em nível estadual pela resolução de conflitos fundiários e habitacionais. A condição foi justamente a 
utilização do imóvel para habitação de interesse social. Ao mesmo tempo, a ocupação conquistou o 
acesso a uma verba voltada para a reforma do prédio, através do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS). Acontece que mesmo após 4 anos de trâmites burocráticos as obras ainda 
não têm qualquer sinal de início, por conta de o processo estar emperrado na burocracia do Estado.

Por sua vez, o governo municipal tem criado todos os tipos de dificuldades para o projeto de 
construção do Quilombo da Gamboa.  Tal  projeto prevê a  construção de mais  de 140 unidades 
familiares em plena Zona Portuária da cidade e também conquistou a verba para sua realização 
através do FNHIS. Dentre as pessoas que serão reassentadas nessas unidades estão as mais de 40 
famílias da OCUPAÇÃO QUILOMBO DAS GUERREIRAS, que completará 5 anos. Porém, o 
encaminhamento do projeto e da obra também estão travados na burocracia estatal, que já chegou a 
mudar o planejamento da dita “revitalização” da Zona Portuária para alegar que sobre o terreno 
destinado às unidades passaria uma nova avenida.



Certamente o momento é de extrema dificuldade. Manter o que já foi ganho e lutar pela 
garantia das conquistas já apontadas é fundamental. Ampliar a rede de denúncias e de solidariedade 
também é cada vez mais urgente. Mais uma vez é da força e da união da mobilização popular que 
depende  a  sobrevivência  e  continuidade  dos  processos  e  experiências  de  luta  que  vêm  sendo 
construídos na última década.
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Notas:

[1] Ver a série de três artigos escritos por Pedro Arantes e Mariana Fix intitulados “Como o governo 
Lula  pretende  resolver  o  problema  da  habitação”:  http://passapalavra.info/?p=9445  ; 
http://passapalavra.info/?p=10258 ; http://passapalavra.info/?p=10735

[2]  Reflexões  mais  aprofundadas  sobre  as  UPPs  podem ser  vistas  em três  artigos  escritos  por 
Eduardo Tomazine: “Unidades de Polícia Pacificadora: O que são, a que anseios respondem e  
quais desafios colocam aos ativismos urbanos?” (1ª parte em http://passapalavra.info/?p=25554; 2ª 
parte  em  http://passapalavra.info/?p=25791)  e  “A  'doutrina  da  pacificação'”  (em 
http://passapalavra.info/?p=34214).


