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Investimento público e conflitos por moradia:

Contradições na cidade de Niterói

RESUMO

Este artigo é produto da pesquisa intitulada “A Universidade e o Direito à
Cidade: Acompanhando e Mapeando Conflitos”, ligada ao Núcleo de Estudos e
Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU/PROEX/UFF) que vem, desde
2018, acompanhando e prestando assessoria a dois coletivos, a saber: Fórum
de Luta pela Moradia e Conselho Popular. Seu conteúdo é apresentado por
meio de duas linhas de investigação: a primeira refere-se ao acompanhamento
de manifestações por moradia, desvelando os conflitos que as originam; a
segunda diz respeito ao levantamento dos investimentos do executivo
municipal no território, traçando um comparativo entre as diferenças de
incidência em áreas classificadas como populares e não populares. Avalia-se
que os dados apresentados possam constituir um importante instrumento, que
pode respaldar as reivindicações dos supracitados coletivos sociais
organizados nas suas lutas por uma cidade de direitos, ilustrando o papel da
universidade pública, gratuita e socialmente referenciada.

PALAVRAS-CHAVE

Manifestações por moradia, Ações da Prefeitura, Conflitos, Niterói-RJ.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados obtidos na pesquisa de extensão
denominada “A Universidade e o Direito à Cidade: Acompanhando e Mapeando
Conflitos”, no âmbito do NEPHU/PROEX/UFF, órgão ligado à Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Federal Fluminense, que vem desde o ano de 2018
levantando dados e informações referentes a comunidades e ocupações no
município de Niterói, a fim de mapeá-las e divulgá-las, visando compreender
como se tem dado a gestão urbana da mencionada cidade, assim como
fornecer elementos que possam auxiliar coletivos sociais organizados na luta
por uma cidade de direitos, em especial, Fórum de Luta pela Moradia
(FLM-Niterói).

Inicialmente, o recorte sociogeográfico da pesquisa envolvia a região
metropolitana fluminense, que incluía o Conselho Popular do Rio de Janeiro.
Contudo, observou-se a partir de discussões no FLM, a necessidade de se
restringir tal recorte, focando no levantamento das áreas em que ocorriam
conflitos por moradia na cidade de Niterói. Em paralelo a esse levantamento, e
visando compreender as desigualdades existentes no município, ampliou-se,
por outro lado, o escopo da pesquisa, realizando-se o levantamento e,
consequentemente, o mapeamento dos locais onde os investimentos públicos
municipais ligados à infraestrutura e aos equipamentos urbanos estavam sendo
aplicados, de modo a verificar se tais iniciativas possuem relação com a
emergência de conflitos por moradia propriamente ditos na supracitada cidade.
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Por esta razão, além desta introdução, o artigo se inicia com uma breve
descrição do município, expondo suas características históricas, físicas, sociais
e administrativas. Em seguida, indica-se aspectos relativos aos procedimentos
metodológicos adotados na pesquisa. Uma vez esclarecidos tais aspectos, o
trabalho é dividido em duas partes: na primeira é realizado o detalhamento do
percurso de levantamento de manifestações por moradia, demonstrando seu
processo de elaboração; e na segunda, são detalhados os dados referentes à
pesquisa relacionada aos investimentos realizados pela Prefeitura Municipal de
Niterói (PMN). Finalmente, através das conclusões são demonstrados, a partir
destes dois cenários, os graves problemas enfrentados pela população de
baixa renda no município.

NITERÓI: BREVE CARACTERIZAÇÃO

A cidade de Niterói é dividida em cinco regiões administrativas: 1) A
região das PRAIAS DA BAÍA se destaca por ser o local onde ocorreu a primeira
ocupação da cidade. Possui alta densidade populacional, nós de circulação,
assim como vias que dão acesso à capital Rio de Janeiro e pontos importantes
de partida para demais municípios, como rodoviária, terminais de ônibus,
sistema de barcas, além da Ponte Rio-Niterói. Nesta região há uma maior
concentração de postos de trabalho, com destaque para o setor de serviços; 2)
A região OCEÂNICA é onde estão localizadas as praias oceânicas e as lagoas
de Niterói. Nela se concentra a população com maior renda do município e
onde há menor densidade populacional. No entanto, seu processo de
urbanização ainda não foi completado; 3) A região NORTE é a região que se
conurba com a cidade de São Gonçalo, concentrando a população de renda
mais baixa do município; todavia, seu processo de urbanização é bastante
avançado, apresentando necessidade de ser efetivamente concluído em áreas
populares; 4) PENDOTIBA é uma região cujo território é considerado de
expansão urbana, com um processo de urbanização também incompleto,
sendo a região com o maior número de assentamentos precários; e 5) A região
LESTE é a mais afastada do centro da cidade, vizinha aos municípios de São
Gonçalo e Maricá, com características ainda rurais, embora todo o território do
município seja considerado urbano, e possuindo poucas áreas efetivamente
urbanizadas. A Figura 1, apresentada a seguir, apresenta ainda outros dados
socioespaciais mapeados, como principais vias de circulação da cidade,
rendimento médio mensal, quantidade de habitantes por domicílio e raça,
demonstrando as diferentes características de cada região e bairros, a fim de
melhor analisar os dados levantados, compreendendo os fenômenos
identificados no território.
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Figura 1 - Caracterização de Niterói, RJ.

Não se constitui um exagero dizer que há, desde 1989, uma
continuidade do ponto de vista político-administrativo no executivo municipal,
apesar das diferentes agremiações partidárias que têm composto e conduzido
tal coalizão. Tal fato expressa sua identificação com a população, construída
nestes anos não somente através da implementação de grandes projetos, mas
também de um grande investimento midiático, com boas colocações em
rankings vinculados à qualidade de vida, à transparência e à construção de um
discurso de cidade inteligente. Exemplo disso foi a premiação pela ONU da



4

cidade, durante a pandemia, pela sua rápida resposta no combate ao
Coronavírus no Congresso Smart City e na Fira de Barcelona, sendo apontada
como referência devido à sua atuação nas medidas de isolamento social.1

Contudo, como será visto a seguir, tais aspectos não têm se refletido de forma
igualitária no território, uma vez que Niterói possui um alto índice de
desigualdade socioeconômica, conforme apontado no índice Gini (valor de
referência: 0,59, ano de 2010), que se materializa, por exemplo, quando2

referido ao acesso e à qualidade das moradias na cidade. Importante
esclarecer que na ausência de dados e/ou informações mais atualizados sobre
o Brasil, uma vez que não houve o Censo de 2020, não restou alternativa do
que a adoção do Censo anterior, de 2010, como principal referência. Ainda que
tal decisão possa ser objeto de crítica, avalia-se que durante a última década,
não houve uma considerável alteração, para melhor, no índice de desigualdade
presente em Niterói. Pelo contrário, nos últimos 3 anos e meio, ou seja, durante
o mandato do Sr. Jair Bolsonaro, o que se percebe, a exemplo do que está
ocorrendo em todos o país, é o acirramento da desigualdade social e espacial
na referida cidade.

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa e que orientam
este trabalho estão divididos em 2 grupos: um de recorte teórico-metodológico;
ou seja, concernente às principais orientações teóricas adotadas, e outro
relativo à operacionalização da pesquisa propriamente dita; ou seja, ao campo
empírico.

Assim, no que tange às orientações teórico-metodológicas sobre a
categoria conflito, o papel do Estado e a questão racial constituem elementos
fundantes da presente reflexão. Nesse sentido, vale inicialmente indicar que
esta reflexão parte do entendimento de que o mundo atual se encontra
submetido pela ordem social metabólica do capital (MÉSZAROS, 2002), cujo
conteúdo é determinado pela plena regência da forma-mercadoria. Uma vez
que neste contexto ocorre a apropriação privada do produto social, acarretando
a distribuição desigual do mesmo, há a emergência de diversos conflitos de
interesses os quais, por sua vez, acabam sendo mediados pelo Estado, no

2 Disponível em: http://observa.niteroi.rj.gov.br/lista-indicadores/89-indice-de-gini. Acesso em 22
nov 2021.

1 Disponível em:
<https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/niteroi-rj-ganha-premio-das-nacoes-unidas-por-atu
acao-contra-o-coronavirus>. Acesso em 10 fev 2021. Conforme é explicitado no site <
https://en.wikipedia.org/wiki/Fira_de_Barcelona> (acesso em 12 nov 2021) a “Fira de Barcelona
trabalha para desenvolver novas oportunidades de negócios no exterior, principalmente na Ásia
e na América Latina, com o objetivo de aumentar a participação dos expositores em eventos de
outros países, replicando alguns shows que acontecem em Barcelona e vendendo serviços,
tecnologia, gestão e assessoria a outros organizadores e centros de exposições.” (Tradução
livre de: “Fira de Barcelona works to develop new opportunities for overseas business,
especially in Asia and Latin America, geared to increasing the participation of Fira exhibitors in
events in other countries, replicating some shows that are held in Barcelona and selling
services, technology, management and advice to other organisers and exhibition centres.”)
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caso, capitalista, que tem papel central na produção de consensos (ALMEIDA,
2019), permitindo a manutenção da estrutura de poder que, por sua vez,
favorece em sua maioria homens brancos, cisgêneros pertencentes às classes
dominantes. Tais consensos parecem ser uma das maneiras de apagamento
de desejos de parte significativa de uma parcela da população, já que numa
sociedade com indivíduos tão diversos, o conflito se torna praticamente
inerente à ela. Essa estrutura de poder acaba por reproduzir sua referência
eurocêntrica e colonizadora, logo, não seria exagero dizer que os conflitos
acabam por possuir gênero, raça e classe e que estes repercutem social e
espacialmente.

Além disso, ainda no campo das orientações teórico-metodológicas, é
importante destacar que no presente trabalho parte-se da premissa de que a
moradia vai além do elemento com a função básica de abrigo, sendo parte da
cidade e da problemática urbana, o que implica considerar também o acesso
da população aos serviços públicos (saúde, educação, lazer, cultura, trabalho e
mobilidade), à infraestrutura urbana adequada e à garantia ao direito da terra.
A questão da moradia é crítica especialmente para a população de baixa renda
das cidades do mundo capitalista, configurando um problema gerador de
conflitos que devem ser enfrentados por meio de políticas integradas com a
participação de várias representações, inclusive grupos da sociedade civil, de
modo articulado, multidimensional e multidisciplinar. Nesse sentido, é
fundamental destacar que este trabalho reconhece os moradores de áreas
populares como protagonistas do processo de planejamento em situação de
conflito, uma vez que são detentores de fundamentais saberes e práticas,
adquiridos em sua própria vivência cotidiana do espaço de moradia. Isto é de
suma importância no caminho para solucionar problemas e embasar um
planejamento tecnicamente consistente e socialmente referenciado.

Uma outra e não menos importante diretriz teórico-metodológica aqui
adotada refere-se à adoção de um tipo de cartografia – crítica – como
instrumento de trabalho, uma vez que ela se configura como uma escolha de
símbolos a serem representados em determinado território, dotadas de
intencionalidade política, sendo capazes de moldar o imaginário popular,
criando imagens sobre os lugares, conforme nos aponta a contribuição de
Katuta (2013). Assim, a intenção da pesquisa foi produzir mapas e gráficos que
dessem visibilidade aos conflitos urbanos, buscando explicitar as
desigualdades sociais existentes no espaço urbano, a fim de romper com
visões e representações hegemônicas, que muitas vezes tentam invisibilizar as
áreas populares das cidades.

No que diz respeito à operacionalização propriamente dita da pesquisa,
adotou-se 2 tipos de procedimentos. Trabalhar coletivamente com as
comunidades envolvidas no FLM, conferindo protagonismo aos participantes de
tal instância, por intermédio de reuniões quinzenais, e através da utilização do
grupo de Whatsapp como uma das principais fontes para acompanhamento de
conflitos que se desenrolam na cidade de Niterói. Além disso, o trabalho
também se desenrola a partir do acompanhamento de diferentes instrumentos
midiáticos, além do próprio site da Prefeitura Municipal de Niterói , dada a3

3 Site da PMN: <http://www.niteroi.rj.gov.br/>. Acesso em 06 dez 2021.
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importância desta plataforma online de comunicação entre o poder executivo
municipal e a população geral. O cruzamento e a sobreposição de dados
obtidos buscaram lançar luz sobre os conflitos da cidade entre janeiro de 2018
e julho de 2021, observando assim possíveis justificativas para as contradições
existentes, especialmente no que se refere à concentração de renda numa
parcela da população, enquanto outra se encontra numa condição
vulnerabilizada; ou seja, à margem do pleno acesso aos direitos básicos. Logo,
é importante desvelar a forma como tal desigualdade se territorializa no espaço
urbano, notadamente no que concerne ao direito à cidade e à moradia. Desse
modo, o presente trabalho apresenta, por meio de gráficos e cartografias, um
levantamento acerca das manifestações por moradia registradas no município
de Niterói, sejam elas de modo presencial ou virtual (em especial, durante a
pandemia), identificando o objeto do conflito, os grupos envolvidos, aqui
classificados como aliados ou antagonistas, os encaminhamentos adotados e
uma análise sobre os seus períodos de maior e menor incidência.

Além disso, é também apresentado o levantamento sobre as ações do
executivo municipal no espaço da cidade, indicando as áreas com maior
ocorrência de intervenções públicas, classificando-as conforme seu tipo. O
material produzido indica de forma clara os locais apontados como prioridade
de investimento da PMN nos últimos anos, demonstrando a diferenciação entre
as áreas populares (comunidades, ocupações, Zonas de Especial Interesse
Social — ZEIS — e espaços com urbanização precária ou incompleta) e não
populares do município (locais com urbanização avançada ou completa)
quando se trata de infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos.

A partir dessas premissas, o desenvolvimento da pesquisa ocorre
através da integração das suas atividades de forma multidisciplinar de
pesquisar e planejar a cidade, em que a comunidade é parte fundante no
processo de planejamento, levantando seus problemas, definindo suas
prioridades e escolhendo soluções a partir de um leque de alternativas
técnicas, políticas, jurídicas e sociais, estudadas pela equipe de professores e
estudantes. Logo, são os moradores que vivem a realidade e as dificuldades do
dia-a-dia, que indicam suas necessidades e possíveis formas de resolvê-las,
cabendo à equipe de assessoria técnica compreendê-las e/ou viabilizá-las.

MANIFESTAÇÕES POR MORADIA

A pesquisa intitulada “Acompanhamento e Mapeamento de Conflitos”
vem, desde 2018, realizando o levantamento e a análise das manifestações por
moradia ocorridas na cidade de Niterói, registrando seus momentos de pico ao
longo dos anos e buscando compreender os conflitos que as originaram.

Conforme indicado anteriormente, o desenvolvimento do trabalho se deu
pelo acompanhamento de notícias divulgadas em meios de comunicação de
médio e grande porte, nas redes sociais, a saber, grupos do facebook dos
coletivos de luta pela moradia, assim como no Whatsapp, e reuniões do Fórum
de Luta pela Moradia. Após a coleta de dados e informações, procedeu-se a
análise e a montagem de uma tabela, na qual foram relacionados os seguintes
aspectos: datas, locais, descrição, objeto de conflito, estratégias de luta,
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encaminhamentos, aquilo que se define como reclamados, ou seja, aqueles
que são alvo das reivindicações, os grupos antagonistas (que se aliam aos
reclamados), reclamantes, ou seja, aqueles que realizam a reivindicação contra
os reclamados, os colaboradores (que se aliam aos reclamantes), as
comunidades envolvidas, a origem dos conflitos e a natureza das medidas
adotadas frente aos conflitos, a saber, estruturantes e emergenciais, em que as
primeiras são as que demandam por ações vinculadas à definição de uma
política habitacional no município, e as segundas são aquelas que requerem
ações urgentes.

A análise do que ocorreu entre os anos de 2018 e 2021, revelou que
houve 59 manifestações por moradia, distribuídas da seguinte forma: 06 em
2018, 29 em 2019, 17 em 2020 e 07 em 2021 (Figura 2). De acordo com os
momentos de pico e declínio das manifestações, foi possível apontar alguns
aspectos. O primeiro deles é que esses atos ocorrem com maior frequência em
meados dos anos, dispersando-se em seus meses finais, o que pode indicar
que os movimentos sociais levam um certo tempo para uma efetiva articulação
e realização de manifestações após os meses iniciais dos anos, onde há maior
incidência de chuvas e problemas gerados por deslizamentos de terra. Os
principais motivos relacionados a essas ocorrências estão relacionados à falta
de uma política preventiva de desastres naturais e de um habitacional
consistente por parte do município, especialmente nos supracitados períodos
de maior vulnerabilidade ambiental.

Figura 2 - Cronologia das manifestações registradas no município de Niterói de

2018-2021.
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Dentre os aspectos que têm provocado as manifestações, pode-se
destacar a desigual distribuição de renda entre os habitantes, sendo a renda de
parte considerável da classe trabalhadora que reside na cidade muito inferior
ao valor médio cobrado pelos espaços habitacionais, dificultando ou mesmo
impedindo que tais camadas tenham acesso a este direito social, seja por
intermédio do mercado empresarial, seja por meio da produção estatal
(BIENENSTEIN; BIENENSTEIN; SOUSA, 2017). Desse modo, a solução
encontrada por esses segmentos sociais acaba sendo a autoprodução de seu
próprio habitat em localizações e condições precárias, consubstanciando um
dos principais motivos relacionados às manifestações.

Sobre o período das estações chuvosas, geralmente nos meses de
janeiro a março, um dos principais motivos relacionados às manifestações,
Laurindo et. al. (2020) afirma que:

“[...] No ano de 2019 este fenômeno provocou a interdição de 172
residências, levando a óbito 15 pessoas. Outro aspecto importante a
ser destacado é que ao completar nove anos do desabamento do
Morro do Bumba (o desabamento do Morro do Bumba ocorreu após
fortes chuvas deixando 50 casas soterradas e 267 vítimas em 2010)
resultou na ocorrência de quatro manifestações, todas no mês de
abril de 2019.”

Foi observado também que 63,93% dos encaminhamentos não
possuem uma resposta do poder público às demandas da população (Figura
3), ou seja, poucas vezes há alguma resolução efetiva. Isso comprova, mais
uma vez, um grave problema em relação ao atendimento do governo municipal
às necessidades da população de baixa renda, mesmo quando as demandas
envolvem riscos de vida.
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Figura 3 - Deliberações entre os anos de 2018-2021 em Niterói,RJ.

Em relação aos objetos (ou razões) do conflito, entre 2018 e 2021
(Figura 4), 60,61% das manifestações se deram por questões emergenciais,
requerendo ações urgentes, como, por exemplo, despejos e o pagamento de
aluguéis sociais. Os outros 39.39% das manifestações foram classificadas
como estruturantes, ou seja, que demandam por ações de política habitacional.
Este dado possibilita inferir que há um certo grau de organização por parte dos
movimentos sociais e comunidades que lutam pelo direito à moradia em
Niterói, pois apesar do número de reivindicações por motivos emergenciais
serem maiores, há uma expressividade em manifestações estruturantes.
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Figura 4 - Medida: Estruturante X Emergencial.

Em relação à contagem de reclamantes, ou seja, aos grupos que têm
realizado manifestações por moradia, foram encontradas duas manifestações
advindas de associações de moradores, 27 com protagonismo de moradores
(contando com os moradores do prédio da Caixa, localizado na Avenida Amaral
Peixoto, centro de Niterói), 10 vinculadas ao MTST (Movimento dos4

Trabalhadores Sem-Teto) e 24 vinculadas ao FLM. Somadas a estas
manifestações, há ainda registros de manifestos dos profissionais de saúde, da
Federação das Associações de Moradores de Niterói, FAMNIT , e de5

movimentos sociais atuantes na cidade. Curioso observar que ao longo dos 4
anos de pesquisa acima mencionada, a Federação segue sendo responsável
por apenas uma das manifestações detectadas na pesquisa, o que é uma
contradição, visto que esta deveria representar os interesses da população de
baixa renda, se manifestando em maior número do que o observado.

5 Fundação de Associações de Moradores de Niterói. Link para a página no facebook:
<https://www.facebook.com/FAMNIT>. Acesso em 08 dez 2021.

4 Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto. Link para o site: <https://mtst.org/>. Acesso em 06
dez 2021.
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Figura 5 - Reclamantes.

Entre os reclamados, ou seja, as instituições a que as reivindicações
foram encaminhadas, encontra-se, em primeiro lugar, o executivo municipal,
refletindo, talvez, a falta de iniciativas consistentes vinculadas ao tema da
habitação de interesse social pela PMN, seguido pelo Ministério Público, pela
Defesa Civil, pelo Governo Estadual, pelo Poder Judiciário, pelo Governo
Federal, pelos candidatos à Prefeitura e/ou Câmara de Vereadores, pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, pela Secretaria Municipal de
Administração e por um proprietário.
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Figura 6 - Reclamados.

A coleta e análise desses dados possibilitou perceber a importância e
representatividade dos coletivos de luta pela moradia, como por exemplo o
FLM, que se mostrou presente em grande parte das iniciativas de
manifestações. Já o expressivo número de manifestações de cunho
emergencial, demonstra a situação precária que parte dos territórios populares
se encontram, assim como a falta de políticas de habitação no município, que
acaba culminando em conflitos e situações de emergência, quando famílias
são despejadas ou quando ocorrem tragédias do tipo escorregamento de
encostas, desabamentos, entre outros. Exemplos disso são o Casarão da Rua
Presidente Domiciano, ocupação com aproximadamente 20 famílias localizada
no bairro de São Domingos, situado em uma área ocupada predominantemente
por segmentos sociais de classe média e média alta, permeada por
assentamentos informais de pequeno, médio e grande porte,
predominantemente em morros, tais como o Morro do Palácio. Os moradores
da referida ocupação, que existe desde os anos 80, vêm sendo assessorados
pelo NEPHU desde 2014, reivindicando auxílio para melhorias nas condições
da edificação que estava ameaçada com risco de desabamento, sem obter
respostas efetivas às demandas. No ano de 2021, essas famílias acabaram
ficando desalojadas após um incêndio que destruiu todo o imóvel (Foto 1).
Outro emblemático caso foi o do Prédio da Caixa, situado na área central de
Niterói, na realidade, no que pode ser considerado seu principal eixo de
circulação, a avenida Amaral Peixoto, quando diversas famílias, inclusive
proprietárias de unidades, foram despejadas de seu local de moradia no ano de
2019, devido a alegados riscos de salubridade, se encontrando, até hoje, na
luta pelo direito de receber o aluguel social, assim como da elaboração de um
projeto de recuperação do mencionado imóvel, que os possibilite retornar ao
prédio.
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Foto 1 – Casarão em Chamas. Reprodução: TV Globo. Disponível em:

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/02/incendio-atinge-casarao-em-niteroi.ght

ml>. Acesso em 08 dez 2021.

Além disso, vale ressaltar as repercussões da pandemia de Covid-19 no
tocante às manifestações. Durante tal período, houve uma queda de
reivindicações em relação a 2019, por conta do isolamento social, sendo
necessário articular outros meios de expressão, já que os atos públicos foram
evitados devido às recomendações sanitárias para conter o avanço do
contágio. No entanto, ainda assim, foi registrado um número expressivo de atos
(maior inclusive que os ocorridos no ano de 2018, conforme Figura 7), virtuais
ou presenciais, reforçando a percepção da ausência de medidas mitigadoras
mais contundentes por parte do poder público no que se refere à moradia,
levando a população a correr riscos, tendo em vista seu comparecimento, no
período pandêmico, aos atos presenciais.
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Figura 7 - Contagem de manifestações de âmbito presencial ou virtual em Niterói, RJ.

Por último, ao territorializar os conflitos identificados através das
manifestações por moradia, foi identificada grande incidência nas áreas
demarcadas como Zona de Especial Interesse Turístico no Plano Diretor de
2019 , conforme Figura 8. Isto demonstra que pode haver no município um6

processo de limpeza social nessa valorizada área da cidade, e que, durante
uma eventual implementação de projetos urbanos, os territórios ocupados por
segmentos sociais subalternizados que neles se encontram, possam vir a
enfrentar processos de gentrificação .7

7 Gentrificação  refere-se a processos de mudança das paisagens urbanas, aos usos e
significados de zonas antigas e/ou populares das cidades que apresentam sinais de
degradação física, passando a atrair moradores de rendas mais elevadas (ALCÂNTARA,
2018).

6 As Zonas Especiais de Interesse Turístico estão no Mapa 10 do Plano Diretor de Niterói em
2019.  Disponível em: <https://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/planodiretor.html> Acesso em 22 nov
2021.
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Figura 8 - Cartografia dos Conflitos por Moradia em Niterói, RJ.

INVESTIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

O levantamento dos investimentos da PMN no território urbano teve
como principal objetivo a descrição e territorialização, através de gráficos e da
cartografia crítica, dos espaços da cidade que recebiam mais e menos ações
de melhorias públicas, investigando suas respectivas características.

Para isso, conforme indicação anterior, foi inicialmente estabelecida a
diferenciação entre as áreas denominadas como populares, ou seja,
comunidades, ocupações, ZEIS etc; e áreas não populares do território urbano,
ou seja, aquelas que possuem urbanização consolidada, a fim de classificar o
perfil da população que possui maior assistência no que tange ao acesso a
equipamentos, serviços e infraestrutura urbana.

Desse modo, a pesquisa foi baseada no levantamento de notícias
divulgadas no site da PMN, desde janeiro de 2018 até julho de 2021,
relacionadas a acontecimentos na cidade, anúncios de futuras ações, assim
como o andamento e finalização das intervenções. O segundo passo, a partir
deste recolhimento inicial do material a ser estudado, foi sistematizá-lo para
destrinchar suas características, como por exemplo: descrição da ação, data de
realização, investimento realizado, classificação etc. Posteriormente, foi
possível então chegar a gráficos e mapas demonstrando os dados de cada ano
de levantamento. Neste trabalho, apresentaremos os resultados preliminares
desta pesquisa, seus desafios encontrados e futuras perspectivas de
continuidade ao trabalho.

Vale mencionar as dificuldades iniciais no trabalho de levantamento de
dados no site da PMN, uma vez que as notícias divulgadas em muitos casos
não possuem todos os seus dados explicitados de maneira clara. No entanto,
optou-se por continuar o projeto utilizando a referida fonte, dada sua relevância
relacionada à acessibilidade a este universo de dados, ainda que com algumas
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limitações, de grande parte da população niteroiense. Para melhor apreender
as informações divulgadas, foram realizados alguns ajustes de sistematização
de dados, como por exemplo a inserção de informações modificadas ao longo
do tempo e a filtragem de notícias repetidas sobre a mesma temática, além da
diferenciação entre o anúncio das referidas ações e sua efetiva conclusão e
entrega.

Ao longo dos 3,5 anos de pesquisa, foram registradas no total 154 ações
da PMN na cidade de Niterói, sendo 64,3% destas realizadas em áreas
classificadas como não populares. Já as áreas populares obtiveram 35,7% de
investimentos públicos realizados no mesmo período (Figura 9). Ao
espacializar os pontos de intervenção, foi observada a concentração de ações
nas regiões Norte e das Praias da Baía, áreas de maior concentração de
serviços e postos de trabalho, além de importantes vias de ligação a outros
municípios, como Rio de Janeiro e São Gonçalo. Por outro lado, a região que
concentrou o menor número de ações foi a Região Leste, área que abrange
bairros mais afastados do Centro da cidade, com um processo de urbanização
ainda com um longo caminho a ser percorrido.
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Tabela Comparativa de Ações - 2018-2021

Áreas Populares Áreas Não Populares

2018 20 2018 55

2019 22 2019 21

2020 8 2020 13

2021 5 2021 10

Total 55 Total 99

Figura 9 - Ações em áreas populares X Ações em áreas não populares.

Uma importante vertente de análise utilizada no trabalho foi a de
classificação das ações, representada na Figura 10, de modo a compreender
em que setor a PMN investia em maior número, abarcando as carências e
problemas existentes na cidade. Desse modo, a pesquisa as dividiu em
diversos grupos de ações; o primeiro foi o grupo daquelas voltadas para
infraestrutura urbana, como por exemplo, recapeamentos de ruas e contenção
de encostas, que foram a maioria registrada, com 38,69% do total de ações; a
seguir, foram registradas ainda ações voltadas para lazer, educação, saúde e
mobilidade urbana. Ações voltadas para saneamento básico, patrimônio,
habitação social e outras categorias aparecem com um número inferior na
contagem. Vale destacar que muitas vezes um dos itens analisados se
sobrepõem em mais de uma categoria utilizada na classificação, dada a
pluralidade de intervenções e seus atributos.
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Figura 10 - Classificação das ações no município de Niterói, RJ.

Nesse sentido, apontamos a expressividade das intervenções voltadas
para a mobilidade urbana, uma vez que em muitos casos, até mesmo as obras
classificadas como de infraestrutura urbana estão voltadas para dar suporte à
questão do deslocamento na cidade. Isto pode ser apontado na Figura 11,
quando realizamos o levantamento referente aos bairros com maior número de
intervenções, sendo eles, respectivamente: Fonseca, com 15 intervenções;
Piratininga, com 11 intervenções; Caramujo, com 10 intervenções; e Centro,
com 9 intervenções.
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Figura 11 - Contagem de bairros com maior número de intervenções em Niterói, RJ

A partir da Figura 12 vemos que três destes quatro bairros com maior
incidência de investimentos tiveram importantes obras relacionadas à
mobilidade urbana nos últimos anos, como por exemplo, obras na Alameda
São Boaventura, uma das principais vias da cidade de Niterói, que a liga a
outros municípios; a construção da Transoceânica, de modo a facilitar o
deslocamento da Região das Praias da Baía para a Região Oceânica; e obras
no Mergulhão da Praça Renascença e Avenida Marquês do Paraná, no Centro
de Niterói. Na outra ponta desta análise estão os bairros com nenhuma ou
apenas uma intervenção registrada, sendo eles: Badu, Cachoeira, Cafubá,
Gragoatá, Maceió, Morro do Estado, Muriqui, Pé Pequeno, Rio do Ouro, Santo
Antônio, Santana, Serra Grande, Tenente Jardim, Vila Progresso e Vital Brazil.
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Figura 12 - Mapeamento comparativo das ações nos bairros de Niterói, RJ.

Ao realizar a análise cartográfica a partir de cada ano de levantamento
de pesquisa, utilizou-se uma simbologia própria para áreas populares e áreas
não populares, assim como sobrepôs-se também nos mapas a demarcação de
ZEIS e áreas de risco disponibilizadas pela PMN na plataforma online Sistema
de Gestão da Geoinformação da Prefeitura de Niterói . Logo, a partir da junção8

destes dados, foi possível concluir e indicar as tendências de investimentos da
prefeitura, explicitadas em ordem cronológica no texto a seguir.

O ano com maior número de ações registradas foi 2018, com um total de
75 registros, sendo apenas 26% destes em áreas populares. Como é possível
observar no mapa referente a este período indicado na figura 13, há uma
concentração de ações exatamente nas áreas mais centrais da Região das
Praias da Baía e Região Norte, em detrimento da Região Leste, que recebeu
apenas 3 ações, todas em áreas populares. É importante mencionar que, neste
ano, a Região Oceânica recebeu um total de 15 ações da Prefeitura, sendo
apenas uma delas em território popular. Isto se configura como uma triste
contradição em relação às necessidades das áreas em que vive o trabalhador
de baixa renda e as prioridades do município, uma vez que neste ano ocorreu
uma das maiores tragédias da cidade, o deslizamento no Morro da Boa
Esperança, com 15 vítimas fatais.

8 Disponível em: <http://sigeo.niteroi.rj.gov.br/>. Acesso em 08 dez 2021.
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Figura 13 - Mapeamento das ações da prefeitura no ano de 2018, Niterói, RJ.

Em 2019, há uma queda no número de ações, com 22 voltadas para
áreas populares e 21 para áreas não populares, totalizando 43 registros, como
demonstrado na Figura 14. É importante salientar que este é o único ano de
análise com maior número de intervenções em áreas populares, ainda que o
número esteja equiparado. Mais uma vez os pontos de intervenções estão
aglomerados nas Regiões Norte e das Praias da Baía, enquanto a Região
Leste não regista nenhuma intervenção.
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Figura 14 - Mapeamento das ações da prefeitura no ano de 2019, Niterói, RJ.

A partir do ano de 2020, há uma mudança brusca no registro de ações
na cidade, uma vez que houve o início da pandemia de Covid-19. Com isso,
diversas obras acabaram sendo paralisadas ou suspensas, uma vez que a
prefeitura concentrou esforços com ações sanitárias de combate ao
Coronavírus. Desse modo, no primeiro ano pandêmico foram registradas
apenas 21 ações no total, sendo 38% delas em áreas populares e as demais
em áreas não populares, conforme pode ser observado no mapa a seguir na
Figura 15. Mais uma vez a tendência se repete e as intervenções se
concentram nas mesmas regiões administrativas dos anos anteriores.



23

Figura 15 - Mapeamento das ações da prefeitura no ano de 2020, Niterói, RJ.

Em 2021, o segundo ano pandêmico, houve novamente um reduzido
número de ações de melhorias urbanas na cidade de Niterói, como mostra a
Figura 16. No entanto, em relação ao mesmo período de 2020, houve um
aumento das ações, uma vez que, apesar dos ainda graves problemas
sanitários enfrentados, houve um maior controle do avanço da Covid-19, além
da vacinação. Portanto, as ações voltaram a ser realizadas, inclusive de
maneira mais espraiada, contemplando todas as regiões administrativas da
cidade.
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Figura 16 - Mapeamento das ações da prefeitura no ano de 2021, Niterói, RJ.

Como síntese do trabalho, foi elaborada uma cartografia com a
sobreposição de dados de todo o período de estudo, evidenciado na figura 17.
Nela, ficam evidentes os apontamentos já feitos em relação às regiões com
maior investimento da PMN; ou seja, áreas centrais, áreas com maior potencial
turístico, fluxo de pessoas ou postos de trabalho. É possível perceber a
priorização de áreas já urbanizadas, enquanto algumas áreas de risco e ZEIS
não possuem qualquer tipo de intervenção, o que demonstra que o poder
público não possui efetivamente um projeto de mitigação de riscos e melhoria
das condições habitacionais da população de baixa renda.
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Figura 17 - Mapeamento das ações da prefeitura entre os anos de 2018 - 2021, Niterói,

RJ.

Finalmente, vale observar que, visando dar continuidade a este trabalho
ainda em desenvolvimento, pretende-se ainda analisar outros aspectos
levantados durante a pesquisa, como por exemplo, população atendida, obras
atrasadas ou interrompidas, valor do investimento e fonte do mesmo, assim
como, após a pandemia, visitas a campo com o intuito de verificar a situação
das melhorias urbanas e realizar entrevistas com a população.

CONTRADIÇÕES NA CIDADE DE NITERÓI: APONTAMENTOS FINAIS

Através do trabalho realizado, é possível apontar uma
desproporcionalidade entre as necessidades dos territórios populares da
cidade e as prioridades do poder público. Os casos de manifestações, que
foram muito expressivas especialmente durante a pandemia de Covid 19,
demonstraram a necessidade da população de ir às ruas reivindicar direitos
básicos, mesmo durante o isolamento social. Da mesma maneira, foi
observada uma enorme discrepância entre as áreas da cidade que recebem
mais investimentos em detrimentos de outras, com uma possível maior
aplicação de recursos em ações voltadas para espaços onde há grandes eixos
de mobilidade urbana.

Ao relacionar as duas vertentes de pesquisa a saber: o
acompanhamento da incidência de manifestações por moradia na cidade de



26

Niterói, e os investimentos do executivo municipal no território da cidade, é
possível indicar que, apesar de haver inúmeras reivindicações de melhorias em
áreas que necessitam de investimentos, ou até mesmo que correm riscos, há
poucas ações de infraestrutura nas áreas populares. Isto demonstra as
contradições e a desigualdade social existentes, especialmente quando se
pensa que Niterói é uma das sete cidades mais bem colocadas no que se
refere ao índice de desenvolvimento Humano do Estado do Rio de Janeiro
(CENSO, 2010), o que evidencia descaso com a população de baixa renda e
suas necessidades.

A partir da identificação do conflito gerado pela da falta de investimentos
e políticas públicas voltadas à implementação de melhorias no território do
município, vê-se então a consequente eclosão de diversas manifestações,
tanto presenciais quanto virtuais, explicitando como a população tem buscado,
coletivamente, seus direitos, garantidos pela Constituição de 1988, a saber, o
acesso à moradia e acesso aos serviços públicos urbanos. Neste sentido,
destaca-se o papel do FLM como um articulador dos moradores de diversas
comunidades e ocupações da cidade em prol da busca por seus direitos. As
reuniões têm sido um espaço democrático em que várias comunidades
colocam suas demandas e buscam, coletivamente, pensar em possíveis
soluções ou maneiras de reivindicação frente ao poder público.

As informações e dados levantados através da pesquisa apontam então
para uma clara exclusão do trabalhador de baixa renda em relação ao direito à
cidade e à moradia, na cidade em que ele mesmo ajuda a produzir e construir.
Além disso, verifica-se que há concentração de intervenções em espaços que
já possuem alto nível de infraestrutura em detrimento de outros com carências
graves (muitas vezes que expõem a população até mesmo a riscos de vida).

Esta pesquisa pretende então continuar o acompanhamento e análise
das manifestações e conflitos que as originam na cidade de Niterói, assim
como o levantamento de áreas alvo de maior e menor investimentos do poder
público, o que consiste num material que serve de respaldo técnico para os
moradores participantes do FLM e base para suas reivindicações. Portanto,
para isso, todos os resultados aqui apresentados serão apresentados nas
reuniões do FLM, assim como seu material disponibilizado aos moradores
participantes, de modo a democratizar o acesso à informação. Além disso, de
modo a tornar público o conhecimento produzido no âmbito acadêmico, o
conteúdo da pesquisa também será disponibilizado no site do NEPHU .9

Por fim, vale destacar que, sendo fruto de uma pesquisa realizada numa
universidade pública, este artigo revela o compromisso de tal instituição de
estar ao lado dos segmentos sociais subalternizados, acompanhando e
oferecendo o conhecimento técnico necessário para assessorar os movimentos
sociais na busca pela garantia de seus direitos.

9 Site do NEPHU: <http://nephu.sites.uff.br/>. Acesso em 06 dez 2021.
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