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RESUMO 
 
O artigo a ser apresentado visa aprofundar algumas reflexões 
acerca do programa de urbanização de favelas da cidade do 
Rio de Janeiro – Morar Carioca. O programa alinhou-se à 
agenda do empresariamento urbano e tem provocado inúmeras 
violações de direitos na cidade. 
 
ABSTRACT 
 
The article to be presented aims to deepen some reflections on 
the city slum upgrading program in Rio de Janeiro - Morar 
Carioca. The program aligned to the agenda of urban 
entrepreneurship and has led numerous rights violations in the 
city. 
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INTRODUÇÃO 

De programas de remoção à regularização de moradias, o espaço urbano foi alvo de 

uma série de intervenções descontinuadas e desarticuladas, deparando-se com limites 

diretos nas condições de desenvolvimento do capitalismo e nos embates com os 

movimentos de resistência dos segmentos populares, que continuam a reivindicar seu 

espaço na cidade. Um fenômeno recente relacionado à dinâmica do capital, no que diz 

respeito às intervenções urbanas voltadas ao marketing urbano, tem reiterando a noção de 

cidade espetáculo por meio de planos estratégicos que flexibilizam o uso dos instrumentos 

legais para a democratização do espaço citadino (MARICATO, 2003). Destarte, esse 

momento em que se espraia o empresariamento urbano como estratégia de gestão das 

cidades (HARVEY, 2005) tem incentivado estratégias de intervenção nas cidades para sua 

inserção num mercado global de cidades, privilegiando a concorrência e eficiência em 

detrimento da construção coletiva e integradora do espaço. Nesse contexto se insere o 

Morar Carioca, programa de urbanização de favelas da cidade do Rio de Janeiro que, desde 

2010, tem se alinhado à lógica do empresariamento urbano nos projetos implementados em 

diversas favelas do município. 

Assim, este artigo tem como objetivo principal aprofundar algumas reflexões sobre o 

Programa de Urbanização de Favelas Morar Carioca numa perspectiva histórica a respeito 

da produção da cidade no contexto do capitalismo tardio, tendo em vista que os programas 

de urbanização de favelas representam tanto uma demanda dos moradores destas áreas e 

um direito preconizado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelo Estatuto da 

Cidade de 2001, quanto mais uma estratégia do grande capital para obtenção de 

lucratividade e ordenamento e controle do uso do espaço urbano. 

Este programa – Morar Carioca – chama a atenção pelo apelo ideológico, 

intervenções e vultosos investimentos, além das controversas estratégias para a aplicação 

dos diferentes projetos, incluindo a instrumentalização da participação social e violação de 

direitos. Em consonância a este processo, encontram-se as medidas de concessão de 

territórios públicos à iniciativa privada e a remoção de famílias de áreas que o poder público 

considera de risco. Há, no entanto, a denúncia de irregularidades, denunciadas tanto pelos 

moradores quanto por sujeitos que atuam na política urbana, sobretudo por intermédio da 

internet 2. 

Este estudo é de caráter qualitativo, baseado em análise bibliográfica de pesquisas 

sobre o tema e de documentos públicos. O desenvolvimento deste artigo agrega o conjunto 

                                                           
2 Um exemplo é o Blog chamado Fórum Comunitário do Porto, que denuncia as ações arbitrárias do 
poder público na Região Portuária do Rio de Janeiro. Disponível em 
http://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/about/, acesso em ago. 2012. 

http://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/about/
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de pesquisas desenvolvidas desde 2009, mediante inserção no Núcleo de Pesquisa e 

Extensão Favela e Cidadania (FACI) da Escola de Serviço Social (ESS) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sobre favela e questão urbana, e integra elementos 

elencados em minha dissertação de mestrado, requisito para obtenção de título de mestre 

no Programa de Pós Graduação em Serviço Social da ESS/UFRJ e inserção no mesmo 

programa para o doutoramento. Este artigo sintetiza ainda alguns eixos trabalhados no 

Projeto de Pesquisa Integrada “MUTAÇÕES NO CENÁRIO URBANO METROPOLITANO: 

ESPAÇO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DINÂMICAS DOS ATORES NO PROCESSO DE 

RENOVAÇÃO URBANA DA REGIÃO CENTRAL E PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO”. 

 

MERCANTILIZAÇÃO DA CIDADE E EMPRESARIAMENTO URBANO NO RIO DE 

JANEIRO. 

Discutir sobre a cidade do Rio de Janeiro significa situá-la num contexto específico 

de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, acrescentado as particularidades do território – 

a cultura política do personalismo e paternalismo (HOLANDA, 1996), a herança 

escravocrata, a política realizada à Via Prussiana, ou pelo alto conforme destaca Coutinho 

(2011), a dificuldade de organização social, entre outros. Principalmente, dar destaque ao 

papel das relações sociais, às tensões e conflitos que conduzem a vida cotidiana e 

reproduzem dialeticamente a cidade. Nesse sentido, o espaço urbano é produzido pelo 

homem, que se utiliza das técnicas (sociais ou instrumentais), como intermediário na relação 

com a natureza (SANTOS, 2006). O uso dessas técnicas influenciam a ocupação do solo e 

o desenvolvimento de formas distintas de produção da mercadoria, dessa forma, o homem é 

capaz de modificar o espaço e a si mesmo. 

 Destarte, é no modelo de reprodução social vigente que a relação entre o homem e 

o espaço obterá contornos específicos, fundamentado pela apropriação privada dos meios 

de produção e pela exploração do trabalho pelo capital. O capital, à medida que reproduz a 

desigualdade, reflete no espaço das cidades os efeitos do seu desenvolvimento, e relega 

historicamente os piores lugares à classe trabalhadora. Lefebvre (2011) enfatiza o papel da 

miséria humana à reprodução do espaço, que segrega a classe operária transformando-a 

em miséria do habitat, à medida que os sujeitos submetem-se à cotidianidade organizada 

pela sociedade burocrática do consumo dirigido. 

Não obstante, a segregação socioespacial demanda estratégias ricas e variadas de 

classe para superação da miséria do cotidiano, e compõem um campo de resistência 

fundamental que pode ser direcionado à busca pelo direito à cidade. Mediante a grave 

situação de parte da população urbana mundial, os Estados e o capital vão suscitar a 
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planificação urbana, que possui diferentes aspectos de acordo com as particularidades do 

espaço, formação social e cada período histórico. Dessa forma, as cidades globais 

acomodam tanto elites financeiras quanto grandes parcelas de trabalhadores mal 

remunerados, que se fundem ao exército industrial de reserva, configurando o que Harvey 

(2011) vai denominar como “desenvolvimento geográfico desigual” afluentes da 

reestruturação neoliberal, consequências dessa globalização perversa, dentro e entre as 

cidades. Assim, as favelas são reconhecidamente uma consequência do processo de 

urbanização, que não é acompanhado necessariamente por desenvolvimento 

socioeconômico e industrialização (DAVIS, 2006), entre outros fatores. Estas se constituem 

“na principal alternativa de sobrevivência para aqueles que, mesmo estando inseridos no 

mercado formal de trabalho, recebem salários insuficientes para suprir necessidades 

básicas” (BASTOS; GOMES, 1994, p. 118). 

Esse cenário assume novos contornos com as crises cíclicas do capitalismo, com a 

reformulação do papel do Estado no contexto neoliberal e com a expansão urbana, 

propiciando o crescimento das favelas, e nesse cenário se insere a cidade do Rio de 

Janeiro. A cidade possui 1041 favelas identificadas no Censo de 2010 (IPP, 2011), e 

resguarda o mito de surgimento da favela no Morro da Providência, considerada a primeira 

favela do Brasil, em finais do século XIX. Ora, o processo de urbanização carioca foi 

marcado pela negação ao acesso à bens e serviços a camadas da população, 

consequentemente impactando também na possibilidade de participação pública da 

população na produção e planificação do espaço, tanto no campo concreto quanto no 

simbólico, constituindo um território fragmentado e heterogêneo em relação aos aspectos 

econômicos, políticos e espaciais (GOMES et al, 2006).  

Estudo do IPP (2012) com os dados do Censo de 2010 mostram que neste ano a 

população favelada chegava em 23% da população carioca (1.443 mil habitantes), 

representando um crescimento de 19% entre os anos de 2000 e 2010, enquanto a não 

favelada apenas 5%. O estudo ressalta que 1/5 destas residentes em favelas urbanizadas, 

números que chegavam a 1/3 na Zona Sul, região nobre da cidade, justificando a 

urbanização como uma demanda da população por melhores condições de vida e acesso a 

bens e serviços após décadas de omissão por parte do poder público. Destaca-se que 

houve uma redução do número de favelas de 2010 para 2011, significando no segundo 

período um número de 1035, das quais 0,6% haviam sido removidas pelo poder público 

(IPP, 2011) Além da miséria do habitat, as favelas, tem aglomerado o pujante mercado de 

drogas e armas que levam à intensos conflitos armados na cidade e provocam diariamente 

vítimas da violência física e simbólica, tanto da exercida pelo Estado enquanto executor que 
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políticas que tem reforçado estigmas e fomentado a desgastada e falida guerra às drogas 

quanto pelos grupos e facções que tem controlado as favelas da cidade. 

Com um cenário urbano hipertrofiado e inacabado, a cidade passou por inúmeras e 

distintas transformações urbanas ao longo dos 4 séculos de existência, e atualmente tem 

sido alvo de um projeto ousado para ordenação do solo urbano que contempla uma nova 

perspectiva de intervenção urbana no cenário mundial – o empresariamento urbano. Harvey 

(2005) se debruça sobre o empresariamento urbano, posto que este fenômeno demarque as 

possibilidades de uso dos espaços citadinos na contemporaneidade, destacando que, nas 

décadas de 70 e 80 formou-se o consenso de que “os benefícios positivos são obtidos pelas 

cidades que adotam uma postura empreendedora em relação ao desenvolvimento 

econômico” (HARVEY, 2005, p. 167). O objetivo dessa nova forma de gestão urbana é 

melhorar a competitividade e eficiência no setor industrial, modelo que espraiou da Grã-

Bretanha a outros centros urbanos, com foco nas parcerias público-privadas (HARVEY, 

2005). Nos Estados Unidos, o empreendedorismo urbano tornou-se o centro das políticas 

urbanas, acometendo muitas cidades mundiais, como destaca Harvey. 

Se, por exemplo, o empreendedorismo urbano no sentido mais amplo, se encaixa 

numa estrutura de concorrência interurbana de soma zero concernente a recursos, 

empregos e capital, então mesmo os governantes municipais socialistas mais resolutos e 

vanguardistas farão, no fim, o jogo capitalista, desempenhando o papel de agentes 

disciplinadores em relação aos próprios processos que estão tentando resistir (HARVEY, 

2005, p. 169). 

Esta forma de administrar e gerir o urbano tem como elemento principal as parcerias 

entre o poder público e o privado, buscando fontes de financiamento externas para 

investimentos diretos, segundo Harvey (2005). O geógrafo complementa que esta forma de 

governança é empreendedora, pois se baseia na especulação, logo, está sujeita aos riscos 

desta relação econômica, fundamentando o discurso dos ganhos locais ou metropolitanos, 

porém, sem trazer melhorias nas condições de um território. 

Sobre a mercantilização do espaço, Santos (1988), apoiado em Mandel (1982) 

adverte que, em decorrência da internacionalização do capital e do crescimento das 

empresas transnacionais, é visível uma fixação mundial dos custos da produção, conforme o 

capital procura por lugares mais rentáveis para tal fixação. Santos (1988) acrescenta que “a 

internacionalização da economia permitiu falar de cidades mundiais, verdadeiros nós na 

cadeia de relações múltiplas que dão um arcabouço à vida social do Planeta. Na verdade, 

porém, é o espaço inteiro que se mundializou (...)”. O espaço apresenta-se requalificado, à 

medida que o desenvolvimento das forças produtivas contribui para o redimensionamento 

da relação espaço x tempo (HARVEY, 2007). Já deixa de ser novidade, como acredita 
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Arantes (2002), que a cidade é gerida como uma mercadoria, e que quem constrói as 

cidades são os grandes empresários. Assim, “rentabilidade e patrimônio arquitetônico-

cultural se dão as mãos, nesse processo de valorização urbana – sempre, evidentemente, 

em nome de um alegado civismo” (ARANTES, 2002, p. 31). 

Nesse sentido, a cidade do Rio de Janeiro tem aglutinado diferentes políticas 

urbanas. Dentre estas, as principais – as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), de 

responsabilidade do Governo do Estado, visando à ocupação do território para a suposta 

pacificação sem abandonar a estratégia de guerra à população favelada; o Minha Casa 

Minha Vida, programa de habitação do Governo federal que produz massivamente 

condomínios habitacionais para grupos sociais por faixa de renda; o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC); do Governo Federal, que tem fomentado obras de 

urbanização em diferentes lugares do país; o Programa de Urbanização de Favelas e 

Assentamentos Precários; o Morar Carioca, de responsabilidade da prefeitura do Rio de 

Janeiro, que acompanha as UPP’s com o intuito de prover infraestrutura urbana para as 

favelas da cidade. 

Tais programas têm respeitado à cultura política brasileira realizada pelo alto, de 

instrumentalizar a participação social, estimulando alguns princípios encontrados na lógica 

do empresariamento urbano: parcerias público-privadas, pouca participação social, 

almejando fazer mais atrativos alguns lugares de interesse da cidade para mais 

investimento do capital privado ou para incentivo ao turismo, inclusive nas favelas. 

Favorecer o grande capital tem atropelado a vida cotidiana dos moradores das áreas que 

têm sido alvo dessas políticas, desconsiderando direitos humanos. 

 

REFLEXÕES ACERCA DO MORAR CARIOCA – A DEMANDA POR 

URBANIZAÇÃO E O PROJETO REMOCIONISTA. 

É palpável nas cidades um processo de desconstrução e tentativa de reestruturação 

do espaço urbano calcado na perspectiva do modelo neoliberal. Sendo a cidade do Rio de 

Janeiro uma metrópole inserida no contexto mundial, a governança urbana neoliberal 

suscitou a recuperação da imagem da cidade com a proposta de situá-la num mercado 

concorrencial entre as cidades, tornando-a atrativa para novos negócios, investimentos e 

turismo. Para tal, foi necessária a elaboração de estratégias tendo em vista a degradação 

urbana que vivia o município, após anos de abandono por parte do poder público no que 

tange ao controle do uso dos espaços da cidade e da segurança pública, privilegiando 

determinados locais em detrimento de outros. 
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Com a necessidade de responder às demandas da população residente nestas 

áreas, às exigências de organismos nacionais e internacionais3 surge em 2010 o Morar 

Carioca (Programa Municipal de Integração de Assentamentos Precários Informais), 

agenciado pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH), numa coligação entre poder 

público municipal, estadual e federal, com orçamento muito superior e a proposta de 

intervenção mais ampla para estabelecer um legado dos Jogos Olímpicos de 2016. O Morar 

Carioca tem por objetivo ousado de a urbanização de todas as favelas da cidade mediante 

estratégias para inclusão social até 2020, com a previsão de investimento, de R$ 8 bilhões, 

sendo R$ 2 bilhões até 2012. Foi oficializado pelo Decreto n° 36388 de 29 de outubro de 

2012 e satisfaz ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, conforme o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro (2011). 

Vale destacar que, a legislação urbana carioca foi recapitulada durante o mandato do 

prefeito Eduardo Paes (2009-2016) para acomodação dos novos princípios para a gestão 

urbana, baseados nas parcerias público-privadas, operações consorciadas, conforme o 

Plano Diretor de 2011, objetivando o controle da densidade demográfica, limitação das 

construções. A recapitulação da legislação urbanística dá margem à programas de incentivo 

à remoção forçada ou a remoção branca. Nessa perspectiva, à medida que se subordina à 

esta legislação, o Morar Carioca corrobora e consolida medidas de promoção de remoções. 

O programa é regulamentado em 2012, em acordo ao Plano Diretor (2011), visando a 

redução do déficit habitacional e a promoção de melhorias na infraestrutura urbana, 

priorizando a população de baixa renda. Ainda, deveria ter sido um catalisador de recursos, 

considerando os diversos eventos de nível mundial que têm acontecido na cidade, 

sobretudo deveria ter constituído o legado dos Jogos Olímpicos de 2016 na ampliação do 

direito à cidade. 

O Morar Carioca seria responsável pela urbanização de 251 unidades, 

correspondentes à 586 assentamentos entre as urbanizadas e parcialmente urbanizadas, 

representando mais de 232 mil domicílios atingidos pelos diversos projetos selecionados 

entre os 40 escritórios de arquitetura que ganharam o processo licitatório. Para a prefeitura, 

isso significaria a urbanização de 95% das favelas, considerando as já urbanizadas. 

Para alcançar a meta arrojada, a proposta para a realização das urbanizações foi 

dividida em 3 ciclos: 

 Ciclo 1 - Abrange de 2010 a 2012, podendo ser prorrogado à 2013. Agrupa 68 

assentamentos precários. É coordenado pela SMH. 

                                                           
3No que tange os organismos internacionais, a Organização das Nações Unidas (ONU), tende a 
pressionar os governos para que estes promovam ações voltadas para diminuição da pobreza até a 
sua erradicação.  
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 Ciclo 2 – vai de 2012 à 2016, contemplando 218 assentamentos precários. 

Cabe à prefeitura captar recursos para a execução das obras e definição dos 

critérios para a intervenção. 

 Ciclo 3 – deve ir de 2015 à 2020, agrupando 300 assentamentos 

urbanizáveis, correspondendo à 162 unidades. 

Apesar dos esforços da prefeitura em manter o programa, os inúmeros conflitos e 

tensões relativos à sua execução provocaram o esvaziamento e abandono das obras. 

Problemas concernentes ao superfaturamento das obras, falta de discussão dos projetos 

com a população, falta de informação sobre remoções e reassentamentos, pouca ou 

nenhuma divulgação dos dados referentes ao andamento e resultados dos processos de 

urbanização têm provocado a resistência dos moradores quanto à implantação dos projetos. 

Há, ainda, a problemática do esgotamento dos recursos financeiros para a continuidade do 

programa, com a retirada da participação do Governo Federal e recursos insuficientes do 

BID. As violações de direitos têm sido sistematicamente denunciadas por movimentos 

sociais e moradores que atuam no âmbito do direito à moradia e à cidade, e têm auxiliado a 

organização dos moradores na luta pelo direito à permanência na cidade.  

A pressão dos movimentos sociais tem suscitado da revisão do traçado das obras ao 

impedimento da continuidade do projeto, como no caso do Morro da Providência e da Pedra 

Lisa4, ambos localizados na Zona Portuária da cidade, que, após um longo período de 

abandono e degradação, tem sido alvo de diversos projetos para valorização urbana. No 

que tange ao Morar Carioca, o traçado do programa incluía a remoção parcial da Pedra 

Lisa, a construção da Motovia, do Plano Inclinado e do teleférico. As duas favelas tinham a 

previsão inicial da remoção de 832 famílias, alinhando-se à perspectiva de desadensamento 

e reflorestamento de favelas com uma parca e instrumentalizada participação social e a falta 

de acesso à informação pelos moradores locais. Entendendo a importância da participação 

social nos processos de urbanização, movimentos sociais e a organização dos moradores 

conseguiram o embargo das obras e a diminuição do número de removidos para 70, a 

maioria residências em áreas de risco. O desadensamento mediante o discurso do risco tem 

sido apropriada pelo poder público para justificar as remoções em áreas que muitas vezes 

poderiam ser urbanizadas, como o caso da Providência e outras favelas (GOMES; MOTTA, 

2013). Apesar do embargo das obras, a prefeitura, sobretudo após a realização da Copa do 

                                                           
4 A Providência foi alvo do Programa Favela Bairro a partir de 2005, e a Pedra Lisa não chegou a 
receber nenhuma intervenção para melhoria dos serviços urbanos, a não ser por iniciativa dos 
moradores. Dados do Projeto de Pesquisa Integrada “MUTAÇÕES NO CENÁRIO URBANO 
METROPOLITANO: ESPAÇO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DINÂMICAS DOS ATORES NO 
PROCESSO DE RENOVAÇÃO URBANA DA REGIÃO CENTRAL E PORTUÁRIA DO RIO DE 
JANEIRO”. 
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Mundo em 2015, tem pressionado os moradores à assinarem o Termo de Ajustamento de 

Conduta para que seja possível dar continuidade às obras.  

Por conseguinte, a falta de recursos foi um dos principais motivos para o 

desmantelamento do programa, em conjunto com a pressão política em virtude do 

descontentamento de muitos moradores das favelas alvo do programa. Portanto, o nome do 

programa começou a ser utilizado para os mais variados objetivos, com fins políticos, 

desvirtuado do objetivo de provimento de infraestrutura urbana. Contratos foram suspensos 

e projetos foram modificados. Favelas que antes não estavam previstas para serem 

removidas entraram na agenda remocionista – inclusive favelas que já haviam efetivado 

acordos junto à Defensoria Pública, como a Vila Autódromo, mas que se veem novamente 

ameaçadas pelo fantasma da remoção, em virtude da urgência da finalização das obras 

olímpicas (STEIKER-GINSBURG, 2014). Nesse sentido, o interesse em urbanizar favelas é 

sobreposto pela necessidade de globalização e mercantilização das cidades.  

Vale enfatizar duas perspectivas encontradas nos discursos no que tangem à política 

urbana no país: de um lado temos um discurso conservador, que não problematiza soluções 

para o problema que alterem as relações de poder ou entendem a favela como inerente à 

dinâmica do modelo produtivo, entendendo-as como ameaça a ordem e ao meio ambiente; 

e por outro temos um discurso progressista, que identifica a importância de ações 

consistentes na questão urbana por parte do poder público, através da participação popular 

e políticas públicas voltadas para urbanização e habitação (FERNANDES, 2008). Estes 

permeiam as atuações do poder público, que se mostram historicamente inconsistentes, 

como lembra Fernandes (2008). Programas como Favela-Bairro e Bairrinho, que visavam o 

provimento de recursos urbanísticos através da construção de equipamentos e serviços 

públicos integrando cidade formal e favela, realizados na mesma época, também não 

aconteceram sem entraves. Dentre eles são destacadas a falta de participação da 

população que residiam nas áreas onde seriam implantados os serviços e as limitações do 

próprio projeto, no que condiz com a qualidade das obras e a falta de manutenção 

(FERNANDES, 2008). 

 

ANÁLISES CONCLUSIVAS 

 

As políticas urbanas têm ido à contramão de possibilidade para minimizar os 

problemas na cidade e a segregação socioespacial – têm reforçado estigmas e violações de 

direitos, processos que são históricos nas favelas do Rio de Janeiro. Principalmente, a ação 

política tem estado alinhada ao empresariamento urbano, e tem buscado nas parecias com 

grandes empresários a reestruturação urbana para a atração de capital. Torna-se incoerente 
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um programa de urbanização de favelas numa cidade que recebe eventos globais visando a 

receptação de mais negócios e lucro, portanto, o problema da moradia na cidade pode ser 

solucionado, pelo poder público, mediante a remoção forçada de uma ocupação 

“indesejada”. 

Assim, um programa como o Morar Carioca não tem dado conta de demandas 

objetivas da vida cotidiana dos moradores de favelas, que representam a pavimentação de 

ruas e becos, mobilidade dentro das favelas, acesso à água tratada e rede de esgoto. Ou 

seja, o trato da moradia como um direito fundamental, não como uma mera mercadoria para 

ser consumida, transformando a favela em atração turística. 

Os marcos legais que legislam o espaço urbano determinam que a cidade deve 

cumprir sua função social em favor do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, subordinando inclusive seu uso especulativo. 

O inverso se consolida, e o espaço urbano se subordina aos elementos da sociedade 

capitalista, reforçando a tendência à verticalização das intervenções. 

A construção pela construção, o isolamento social muitas vezes causado pelos 

conjuntos habitacionais construídos, sem uma infraestrutura completa, não resolve o 

problema do déficit habitacional e das ocupações precárias no mundo, sendo, portanto, mais 

um desafio ao acesso democrático e menos desigual à cidade e aos serviços nela 

oferecidos. 

Para além da crise global, as inquietações acerca de um programa de urbanização 

numa conjuntura de instabilidade, provocaram a agitação de grupos sociais na luta pelo 

direito à moradia e à permanência na cidade. Constitui-se, ai as bases para a busca do 

direito à cidade como concreticidade, demostrando o poder que a organização das massas 

pode obter à medida que se une em uma única direção. O movimento é diluído e eclético, 

mas é uma indicação da importância da participação social na produção da cidade, se o 

objetivo 
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