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RESUMO 

O Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), no município de Porto Alegre/RS, 

representa um dos principais projetos de revitalização urbana no país.  Através da parceria 

entre a Prefeitura Municipal, o Governo Estadual, o Governo Federal e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, o investimento de aproximadamente R$ 160 milhões 

beneficiará vinte e duas comunidades da região Humaitá-Navegantes, abrangendo 3.775 

famílias atingidas por graves problemas causados pela desigualdade socioeconômica no 

ambiente urbano, espacializados na forma de ocupações irregulares. O PIEC se constitui 

em cinco grandes projetos, cujo eixo abordado nesta pesquisa é o da habitação. O objetivo 

que guiou este trabalho foi o de analisar as relações socioespaciais de parte das 

comunidades beneficiadas pelo PIEC – os moradores do Condomínio Pôr-do-Sol (CPS) –, 

com o espaço habitado e suas representações, nas condições de irregularidade e posterior 

regularidade, identificando os elementos que interferem na representação do espaço 

habitado. Como principal resultado, obtido através da análise de questionários aplicados 

em amostra representativa, tem-se o conflito da imagem pejorativa, no senso comum, dos 

moradores de loteamentos irregulares com a importância da relação identitária dos 

moradores com o espaço habitado. Apesar da melhoria nas condições infraestruturais 

encontradas no CPS, muitos revelaram preferir morar em suas antigas casas, onde 

construíram suas vidas e suas relações interpessoais. Foram levantados problemas relativos 

ao reduzido tamanho das habitações de interesse social e à má qualidade dos materiais 

utilizados na construção das mesmas, ocasionando desconforto e sensação de insegurança 

aos moradores. Além dessas insatisfações, foram relatados conflitos em relação à 

utilização de espaços públicos no interior do loteamento por não-moradores. Esse trabalho, 

portanto, pretende contribuir com subsídios para novas políticas públicas a partir da 

valorização da percepção dos moradores e da importância das suas representações do 

espaço, indicando a necessidade da efetiva participação dos mesmos nos projetos de 

habitação de interesse social.  

 

Palavras-chave: moradia popular – espaço habitado – representações.  



 

 

RESUME1 

Le Programme d’Intégration d’Entrée de la Ville (PIEC), dans la commune de Porto 

Alegre - Rio Grande do Sul, représente un des principaux projets de revitalisation urbaine 

du pays. Le partenariat entre la Mairie, le Gouvernement de l’Etat, le Gouvernement 

Fédéral et la Banque Interaméricaine de Développement va permettre des investissements 

avoisinent R$160 millions que va bénéficier vingt deux communautés du quartier 

« Humaitá-Navegantes », soit 3.775 familles touchées par graves problèmes provoqués 

pour les inégalités sociaux et économiques dans le milieu urbain, spatialisé sur la forme 

d’occupations irrégulières. Le PIEC se constitue de cinq grands projets, dont l’axe de cette 

recherche est l’habitation. L’objectif de ce travail fut d’analyser les relations socio 

spatiales d’une partie des communautés bénéficiant du PIEC – les habitants du 

Condomínio Pôr-do-Sol (CPS) – avec ses espaces habités et ses représentations dans les 

conditions d’irrégularités et régularité posteriori, identifiant les éléments qui jouent dans la 

représentation de l’espace habité. Les principaux résultats obtenus grâce à l’analyse de 

questionnaires appliqués sur un échantillon représentatif ont permis d’observer le conflit 

d’images péjoratives des habitants de lots irréguliers avec l’importance de la relation 

identitaire des habitants avec l’espace vécu, a partir du sens commun. Malgré une 

amélioration générale des infrastructures rencontrées dans les CPS, beaucoup d’habitants 

auraient préférés habiter dans leurs anciennes maisons, où ils construirent leurs vies et 

leurs relations. Il fut abordé des problèmes relatifs à la taille des habitations et à la qualité 

des matériaux utilisés pour la construction, occasionnant l’inconfort et l’insécurité des 

habitants. Certains d’entre eux, insatisfaits, relatèrent des conflits liés à l’utilisation de 

l’espace public à l’intérieur de ces lotissements par des personnes extérieures à ceux-ci. Ce 

travail, donc, prétend donner une contribution pour construire des nouvelles politiques 

publiques concernant la valorisation de la perception des habitants et des représentations, 

importantes, de l’espace, indiquant la nécessité effective de la participation à ces projets 

d’habitation à l’intérêt social. 

 

Mots clé: habitation populaire – espace habité – représentations. 

                                                 
1 Gentilmente traduzido por Guillaume Leturcq e revisado por Rosa Medeiros. 
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INTRODUÇÃO 

“Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém 
em si mesma o poder, o gênio e a magia.” 

 
(Goethe) 

 

A urbanização brasileira adquiriu importância a partir de meados do século 

XX, quando o modelo desenvolvimentista do Estado passou a comandar a economia e a 

valorizar o padrão urbano-industrial concentrador. 

Nesse contexto, as metrópoles adquiriram expressão como espaços 

privilegiados pelo capital, concentrando atividades altamente sofisticadas e modernas, e ao 

mesmo tempo, atraindo populações migrantes e ampliando problemas estruturais ainda 

não-solucionados, como o desemprego e o subemprego, a proliferação de ocupações 

irregulares, a carência de saneamento básico, a degradação ambiental e a violência urbana 

(STROHAECKER, 2004). 

No Rio Grande do Sul, até a Segunda Guerra Mundial, os espaços entre os 

municípios de Porto Alegre e São Leopoldo, cujas ligações econômicas eram feitas por via 

férrea, mantiveram-se praticamente vazios. A partir da Segunda Grande Guerra, através da 

política de substituição de importações, o parque industrial cresceu e se tecnificou. Os 

vazios começaram a ser preenchidos como áreas suburbanas dos dois pólos: 

A consolidação da urbanização é determinada e expandida pela atração de 
mão-de-obra pelas novas implantações industriais gerando um ciclo, ainda em 
processo, de urbanização, cuja localização física está originariamente nas 
proximidades da linha férrea ou das grandes estradas rodoviárias, como, 
igualmente, pela expansão induzida por Porto Alegre nos seus limites (NEVES 
et al, 2003:15)2. 
 

                                                 
2 Grifos no original. 
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Segundo o Censo Demográfico 20003, Porto Alegre possui uma população 

total de 1.360.033 habitantes; desses, 287.161 (21,11%) vivem em moradias precárias. 

Existem na capital gaúcha, segundo dados do ano 20004, 464 assentamentos subnormais, 

num total de 73.392 domicílios, equivalente a 14,57% do estoque de domicílios. Conforme 

a classificação do IBGE, «aglomerado subnormal» é o: 

Conjunto constituído por unidades habitacionais (barracos, casas...), ocupando 
ou tendo ocupado, até período recente, terrenos de propriedade alheia (pública 
ou particular) dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, e carentes, 
em sua maioria, de serviços públicos essenciais. O que caracteriza um 
aglomerado subnormal é a ocupação desordenada e que quando de sua 
implantação não houvesse posse da terra ou título de propriedade  (IBGE – 
Censo Demográfico, 1991). 

 

A densidade domiciliar nos assentamentos subnormais em Porto Alegre5 é 

de 3,91 habitantes por domicílio, cifra que superou a versão preliminar do Censo 

Demográfico 2000, que apontava uma densidade de 2,70 habitantes por domicílio. 

A partir de 1990, com a ascensão da Frente Popular ao governo municipal, e 

durante seus quatro mandatos consecutivos, vivenciou-se em Porto Alegre mudanças 

significativas nas políticas habitacionais, em especial no que diz respeito à participação 

popular através do Orçamento Participativo.  

Com a implementação do Programa de Regularização Fundiária, através do 

instrumento da Concessão do Direito Real de Uso, áreas públicas ocupadas tiveram e estão 

tendo sua regularização fundiária implementada. Dentre os artigos da Lei Orgânica do 

Município de Porto Alegre, referentes à habitação popular, cabe destacar o seguinte: 

Art. 13 – O Município utilizará seus bens dominiais como recursos 
fundamentais para a realização de políticas urbanas, especialmente em 
habitação popular e saneamento básico, podendo, para essa finalidade, vendê-
los ou permutá-los. 
§ 1º – Enquanto os bens dominiais municipais não tiverem destinação 
definitiva, não poderão permanecer ociosos, devendo ser ocupados em 
permissão de uso, nos termos da lei. 

                                                 
3 Em 2004, Porto Alegre já possuía uma população total de 1.402.886 habitantes. Censo demográfico 2000: 
Sinopse Preliminar (2004). 
4 Habitar Brasil / BID, 2001a:131, citando o “Mapa de irregularidade fundiária”. 
5 Para o ano 2000. 
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§ 2º – Em casos de reconhecido interesse público e caráter social, o Município 
também poderá realizar concessões reais de uso de seus bens dominiais, 
contendo elas sempre cláusulas de reversão desses bens. 
§ 3º – O Município revogará as doações que tiverem destinação diversa da 
ajustada em contrato ou as que não cumpriram as finalidades no prazo de 
quatro anos (PORTO ALEGRE, 1997). 

 

E ainda, quanto à concessão do uso: 

Art. 15 – O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante 
concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, atendido o interesse 
público, coletivo ou social, nas seguintes condições: 
I – a concessão de direito real de uso de bens dominiais para uso especial dar-
se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, e será sempre precedida 
de concorrência pública; 
II – a concessão de direito real de uso de bens de uso comum somente poderá 
ser outorgada mediante lei e para finalidade de habitação e educação ou 
assistência social; 
III – a permissão será feita por decreto; 
IV – a autorização será feita, por decreto, pelo prazo máximo de noventa dias. 
Parágrafo único – Em qualquer hipótese, o Poder Público promoverá ampla 
discussão com a comunidade local (PORTO ALEGRE, 1997). 

 

Mello, citada por Severo (2004:43), indica que a habitação encontra-se entre 

as prioridades da população no Orçamento Participativo em Porto Alegre, estando entre as 

três primeiras prioridades desde 1993.  

Nesse contexto, considerado atualmente como uma das mais importantes 

ações da Prefeitura em relação à população com baixa renda financeira, o Programa 

Integrado Entrada da Cidade (PIEC) tem como objetivo fornecer àquelas pessoas, além da 

habitação de interesse social, também a geração de trabalho e renda, a participação social e 

o exercício da cidadania, criando expectativas quanto à melhoria da vida dessa parcela da 

população. Através da política de regularização fundiária e de urbanização de ocupações 

irregulares, as pessoas podem permanecer na mesma região anteriormente ocupada, 

permitindo mesmo, em alguns casos, que a mudança seja feita atravessando-se apenas uma 

rua.  

Refletindo sobre o processo de reassentamento urbano, alguns 

questionamentos são suscitados. A relação com o espaço hoje habitado é a mesma que a 
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com o anterior? Como se processa a relação com o novo espaço habitado? O processo 

anterior de ocupação irregular participa de que forma do cotidiano dessas comunidades de 

reassentados urbanos? Que “marcas” o período de ocupação irregular registra nas pessoas? 

Como ficam as relações de vizinhança e amizades conquistadas no período de condição de 

moradia irregular? Existia solidariedade entre os vizinhos nas habitações em condição 

fundiária irregular? Ela permanece entre os moradores e entre os antigos vizinhos?  

A nossa intenção, através desta pesquisa, foi procurar respostas para 

algumas dessas perguntas, considerando os limites impostos pela complexidade das 

mesmas, bem como os do âmbito de um Trabalho de Graduação.  

O objetivo geral do trabalho é analisar as relações socioespaciais dos 

moradores do Condomínio Pôr-do-Sol, comunidade beneficiada pelo PIEC, em Porto 

Alegre/RS, com o espaço habitado e suas representações nas condições de irregularidade e 

posterior regularidade, identificando os elementos que interferem na representação do 

espaço habitado.  

Quanto aos objetivos específicos, tem-se: 

a) Apresentar o Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC); 

b) Compreender as relações socioespaciais e as representações do espaço 

habitado no Condomínio Pôr-do-Sol; 

c) Conhecer as expectativas dos moradores em relação à nova moradia no 

Condomínio Pôr-do-Sol; 

d) Refletir sobre a relação dos moradores com o espaço habitado nas 

condições de regularidade e irregularidade. 

Os procedimentos metodológicos para a execução dessa pesquisa incluíram 

as seguintes etapas, não excludentes temporalmente: 
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� Revisão bibliográfica: 

Estudo preliminar sobre representações do espaço habitado; apresentação e 

análise do Programa Integrado Entrada da Cidade através de documentos da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre; levantamento sobre o histórico de ocupação irregular dos 

atuais moradores do Condomínio Pôr-do-Sol através de documentos da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre. 

 

� Entrevista: 

Realização, no dia 03 de dezembro de 2004, de uma entrevista com a 

assistente social, Marli Frare, responsável pelo PIEC no DEMHAB. 

 

� Questionários e fotografias: 

Aplicação de questionários, compostos por 55 questões (ver Anexo B), em 

uma amostragem correspondente a 25% das famílias de moradores do Condomínio Pôr-do-

Sol (um total de 33 questionários). As primeiras dez questões corresponderam à 

identificação do perfil socioeconômico dos moradores, as dezoito seguintes foram 

referentes ao período de sua moradia anterior, e as últimas vinte e sete se referiram à sua 

moradia atual no Condomínio Pôr-do-Sol.  

No dia 20 de abril de 2005 aplicamos quatro questionários-piloto, os quais 

foram revisados e reformulados para o morador ter uma melhor compreensão das 

perguntas e um conseqüente melhor aproveitamento qualitativo das respostas. Esses 

questionários-piloto foram entregues no referido dia a pessoas indicadas pela vice-

presidente da Associação de Moradores do Condomínio Pôr-do-Sol, Sra. Vencilina Lopes 
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de Oliveira.6 Foram realizadas, além dessa primeira, mais cinco idas ao campo, nos dias a 

seguir: 

� 29 de abril/05 (sexta-feira, das 15h40min às 17h40min): 05 questionários; 

� 01 de maio/05 (domingo, das 15h15min às 18h): 06 questionários; 

� 04 de maio/05 (quarta-feira, das 9h10min às 17h20min): 08 questionários; 

� 05 de maio/05 (quinta-feira, das 13h25 às 17h): 05 questionários; 

� 14 de maio/05 (sábado, das 13h45min às 17h45min): 05 questionários. 

Verificou-se que o período da manhã não era adequado ao trabalho de 

campo, devido aos afazeres domésticos da maioria dos moradores consultados, sendo 

escolhido, a partir de então, apenas o período da tarde. Na tentativa da amostragem ser o 

mais aleatório e abrangente possível, foram feitas idas ao campo nos dias úteis e em finais-

de-semana. 

Solicitou-se aos moradores responderem os questionários, fotografarem7 o 

que julgavam mais importante em seus espaços habitados (o que poderia ser um cômodo 

de suas casas, o exterior das mesmas, a área comum do loteamento, pessoas de sua família, 

problemas nas casas, enfim, o que gostariam de mostrar através dessa pesquisa). Como a 

atividade de fotografar não era um requisito obrigatório, oito pessoas não quiseram realizá-

la. Considerando que algumas pessoas poderiam se sentir constrangidas ou desconfortáveis 

com fotografias feitas em seu local de moradia por nós, não moradoras do loteamento, 

optamos por fazer um registro fotográfico utilizando apenas fotografias feitas pelos 

                                                 
6 No dia 20 de abril essas pessoas estavam ocupadas e não poderiam responder no momento, então 
entregaram os questionários respondidos no dia seguinte. Através da análise de suas respostas, além da 
reformulação de algumas questões e o acréscimo de mais cinco, concluímos que seria melhor escrever as 
respostas dos moradores pessoalmente, pois isso permitiria a troca interpessoal de informações, além de ser 
um gesto mais respeitador aos moradores.  
7 A câmera fotográfica foi emprestada àqueles que responderam os questionários e que desejaram participar 
dessa atividade, após breve instrução sobre seu manuseio, para que eles próprios fizessem a fotografia, numa 
tentativa de «olhar através do olhar do morador». Nos primeiros quatro dias as fotografias foram feitas com 
uma câmera digital (emprestada gentilmente por Guillaume Leturcq) e no último dia com câmera com filme 
fotográfico (emprestada gentilmente por Sara Mitchell), pela simples razão da disponibilidade dos 
equipamentos. 
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moradores. Além disso, esse é um interessante recurso para tentar «olhar através do olhar 

do morador». 

 

� Análise e sistematização dos dados: 

Para o tratamento das enquetes foi utilizado o programa «Le Sphinx Lexica 

2000», versão 3.0b.8 As respostas originalmente, em sua maioria, eram abertas. Após 

análise de todas, elas foram fechadas em respostas múltiplas. Por esse motivo, quando da 

exposição dos resultados no presente trabalho, o número de citações (c.) muitas vezes irá 

superar o número dos moradores consultados. Quanto às respostas fechadas e únicas, serão 

identificadas pelo número de pessoas (p.). 

Conforme firmado com os moradores que se disponibilizaram a participar 

da pesquisa, suas identidades serão preservadas. Não haverá distinção de sexo quando da 

referência às citações.  

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, intitulado 

“Moradia e suas representações”, fazemos uma breve explanação sobre representações do 

espaço habitado, baseada em autores da Geografia e de Ciências afins. A seguir, ainda 

nesse capítulo, introduzimos a temática sobre a particularidade semântica do vocábulo 

«vila» no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. No segundo capítulo 

apresentamos o Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), com maior ênfase às 

questões habitacionais do Programa. O capítulo seguinte é referente à caracterização da 

área de estudo, primeiramente da área de abrangência do PIEC, incluindo um breve 

histórico da ocupação irregular na mesma e, a seguir, uma caracterização socioeconômica 

dos moradores do loteamento Condomínio Pôr-do-Sol, baseada em dados dos 

                                                 
8 Programa desenvolvido por franceses, de fácil manuseio, que possibilita a confecção de enquetes, de um 
banco de dados das respostas e seu tratamento. Recomendamos a obtenção e utilização desse programa pelo 
Instituto de Geociências da UFRGS, já disponível em português, com sede da empresa no Brasil, em Porto 
Alegre. 
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questionários. No quarto capítulo temos a apresentação e análise dos dados coletados nos 

questionários sobre o período de moradia atual no Condomínio Pôr-do-Sol, e anterior. 

Analisamos também, nesse capítulo, o significado do vocábulo «vila» para os mesmos 

moradores. Finalmente, no quinto capítulo, apresentamos algumas conclusões levantadas 

na presente pesquisa, com algumas sugestões para pesquisas posteriores.   
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Canoas 

Alvorada 

Viamão 

Eldorado 
do Sul 

Lago 

Guaíba 

Guaíba 

Bairro Farrapos 

Localização da área de estudo 

O Condomínio Pôr-do-Sol localiza-se na Avenida A. J. Renner, nº 1280, no 

Bairro Farrapos, Zona Norte de Porto Alegre/RS. 

 

FIGURA 1 - Localização do Bairro Farrapos em Porto Alegre 
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FONTE: PROCEMPA, 2005. Adaptado pela autora. 



 

 

Capítulo 1 

1. MORADIA E SUAS REPRESENTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Rua dos Cataventos 
(Mário Quintana) 

 
IV 

 
Eu nada entendo da questão social. 
Eu faço parte dela, simplesmente... 
E sei apenas do meu próprio mal, 

Que não é bem o mal de toda a gente, 
 

Nem é deste Planeta... Por sinal 
Que o mundo se lhe mostra indiferente! 

E o meu anjo da Guarda, ele somente, 
É quem lê os meus versos afinal... 

 
E enquanto o mundo em torno se esbarronda, 

Vivo regendo estranhas contradanças 
No meu vago País de Trebizonda... 

 
Entre os Loucos, os Mortos e as Crianças, 

É lá que eu canto, numa eterna ronda, 
Nossos comuns desejos e esperanças!... 
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Ao contrário do que ocorreu nos países economicamente desenvolvidos, no 

Brasil a urbanização e suas transformações no espaço ocorreram muito rapidamente. “Em 

lugar do cidadão formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário” 

(SANTOS, 1987:13). Lefebvre (2002:48) destaca que, numa hierarquia de ações, a 

confusão do industrial (prática e teoria, sejam capitalistas ou socialistas) com o urbano leva 

a subordinar esse àquele, considerando-o como um efeito, um resultado, ou um meio. 

Como uma das principais conseqüências dessa confusão, temos a aplicação da 

racionalidade industrial e a evacuação da racionalidade urbana. Há, então, um reforço da 

oposição entre o «valor de uso» – a cidade e a vida urbana, o tempo urbano –, e o «valor de 

troca» – os espaços comprados e vendidos, o consumo dos produtos, dos bens, dos lugares 

e dos signos: 

(…) a cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de troca 
e a generalização da mercadoria pela industrialização tendem a destruir, ao 
subordiná-las a si, a cidade e a realidade urbana, ‘refúgios’ do valor de uso, 
embriões de uma virtual predominância e de uma revalorização do uso 
(LEFEBVRE, 2001:6). 

 

O «espaço urbano», um complexo conjunto de usos da terra, é 

simultaneamente fragmentado e articulado, em que “cada uma de suas partes mantém 

relações espaciais com as demais, ainda que de intensidade muito variável” (CORRÊA, 

1995:7). Essa divisão articulada é a expressão espacial dos processos sociais, onde “(…) o 

espaço da cidade capitalista é fortemente dividido em áreas residenciais segregadas, 

refletindo a complexa estrutura social em classes” (CORRÊA, 1995:8). Em sua 

mutabilidade complexa, o espaço urbano é também um condicionante social. “Eis o que é o 

espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de 
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símbolos e campo de lutas. É assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela 

mais aparente, materializada nas formas espaciais” (CORRÊA, 1995:9). 

A representação da moradia, no senso comum, está intimamente relacionada 

ao seu valor de troca e, conseqüentemente, à condição socioeconômica do morador. O 

processo de segregação social induz à divisão do espaço economicamente e socialmente, 

culminado pela segregação residencial, que é a localização diferenciada no espaço urbano 

das classes sociais fragmentadas. A capacidade de pagar pelo solo urbano irá definir o tipo 

de moradia e sua localização9 e, desta forma, a segregação residencial serve como um meio 

de reprodução social: “o uso diferenciado da cidade demonstra que esse espaço se constrói 

e se reproduz de forma desigual e contraditória (…); a desigualdade espacial é produto da 

desigualdade social” (CARLOS, 1992:23). 

A terra tornou-se uma mercadoria com a passagem do regime de escravidão 

ao trabalho livre, efetivado com a Lei de Terras de 1850. Para impedir seu acesso pelos 

trabalhadores livres, obrigou-os a trabalhar nas lavouras para poder pagar um lugar para 

morar. Atualmente, o preço da terra urbana constitui uma renda, que é a parte do valor de 

troca que se destina ao seu proprietário. Ocorre, dessa forma, um monopólio da terra por 

uma classe ou fração de classe social.  

O preço da terra é diferenciado de acordo com a localização, infraestrutura e 

serviços disponíveis. A população mais pobre, decorrente de sua situação socioeconômica, 

mora distante dos serviços e equipamentos públicos, e geralmente quando consegue se 

organizar para trazê-los à sua comunidade, o preço da terra aumenta devido à valorização 

do local e aquela população é expulsa para áreas mais distantes. Esse ciclo vicioso tem, 
                                                 
9 “No transcorrer do século XIX, a democracia de origem camponesa, cuja ideologia animou os 
revolucionários, poderia ter se transformado em democracia urbana. Esse foi e é ainda para a história um dos 
sentidos da Comuna. Como a democracia urbana ameaçava os privilégios da nova classe dominante, esta 
impediu que essa democracia nascesse. Como? Expulsando do centro urbano e da própria cidade o 
proletariado, destruindo a ‘urbanidade’” (LEFEBVRE, 2001:15). “A classe dominante ou uma de suas 
frações (…) segrega os outros grupos sociais na medida em que controla o mercado de terras, a incorporação 
imobiliária e a construção, direcionando seletivamente a localização dos demais grupos sociais no espaço 
urbano. Indiretamente atua através do Estado” (CORRÊA, 1995:64).  
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como uma alternativa para o acesso à cidade pelas comunidades carentes, a ocupação 

irregular em vazios urbanos de áreas públicas ou privadas. Segundo Rodrigues (1988:14), 

A infracionabilidade da casa é um aspecto importante do morar. (…) Para 
morar é necessário ter capacidade de pagar por esta mercadoria não 
fracionável, que compreende a terra e a edificação, cujo preço depende 
também da localização em relação aos equipamentos coletivos e à infra-
estrutura existente nas proximidades da casa/terreno. 

 

Diante do grande e crescente número de loteamentos irregulares, em 

especial promovido por empresas de loteamento de atuação inescrupulosa, em 1979 foi 

promulgada a Lei 6.766/79, “(…) que define os direitos e deveres de cada uma das partes 

envolvidas na atividade de parcelamento da terra (…)” (LAGO, 1991:168).  

Mais recentemente, a Lei 9.785 de 29 de janeiro de 1999 (BRASIL, 1999) 

ampliou a responsabilidade dos municípios na fiscalização e regulamentação dos 

parcelamentos de glebas em seus territórios, englobando os loteamentos e os 

desmembramentos. Essa legislação facilitou os trâmites burocráticos para a utilização de 

terras para fins de parcelamento e habitação social. Com esse substitutivo, os municípios 

passaram a definir os índices urbanísticos, percentuais de áreas públicas e as áreas mínimas 

e máximas dos lotes, de acordo com o zoneamento fixado por lei municipal. 

A construção de habitações de interesse social vem sendo reforçada nos 

últimos anos pelo poder público no Brasil, normalmente projetadas e construídas pela 

iniciativa privada onde, conforme Vera Dias (2004:113), 

(…) a maioria das medidas e dos projetos de habitação para os ditos 
«carentes» são produzidas em espaços de saberes interditos para os 
despossuídos de recursos. Na política, na academia ou nos escritórios de 
planejamento arquitetônico, o significado da habitação para «as classes 
populares» é sempre idealizado e racionalizado a partir das necessidades 
hegemônicas produzidas nos diferentes momentos da história cultural e 
econômica dos povos. 

 

“Tanto na construção da cidade quanto na construção da moradia os 

melhoramentos, o saneamento, o embelezamento e a ordenação dos espaços privaram as 
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camadas de menores rendas destes progressos” (VAZ, 1991:140). Os tecnocratas projetam 

casas populares com o pensamento de que as pessoas têm necessidades essenciais em 

função da classe social a que pertencem; a produção em escala crescente estimula a 

padronização das moradias. A utilização de materiais com menor custo e muitas vezes com 

baixa qualidade10 e a escolha por empreiteiras cujo principal critério de seleção, quando 

dos editais, muitas vezes é o menor orçamento, demonstra o interesse em fornecer casas o 

mais rápido possível, sem um real comprometimento com as necessidades da população. 

Segundo Henri Lefebvre (2001:19), 

A construção a cargo do Estado não transforma as orientações e concepções 
adotadas pela economia de mercado. Como Engels previra, a questão da 
moradia, ainda que agravada, politicamente desempenha apenas um papel 
menor. Os grupos e partidos de esquerda contentam-se com reclamar “mais 
casas”. (…) Os novos conjuntos serão marcados por uma característica 
funcional e abstrata: o conceito do habitat levado à sua forma pura pela 
burocracia estatal. 

 

Em grande parte das situações de reassentamentos urbanos populares, as 

ocupações irregulares já estavam presentes há muitos anos, como é o caso estudado nessa 

pesquisa. “A habitação é historicamente determinada tanto em sua dimensão material 

quanto em sua dimensão simbólica” (VAZ, 1991:136). As pessoas construíram suas 

próprias habitações e lá permaneceram por muito tempo, construindo também suas 

relações interpessoais, suas identidades, suas vidas. Conforme Milton Santos (1987:61), 

“quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história 

desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação”. 

Diante disso, como será a relação dos moradores das habitações populares com o novo 

espaço habitado? Segundo Santos (1987:61): 

 

                                                 
10 Aqui não queremos fazer uma associação direta dos preços mais elevados à qualidade dos produtos. A 
questão é a escolha por materiais de má qualidade para fornecer moradias o mais rápido possível pelo menor 
custo possível. Os projetos poderiam utilizar materiais de construção alternativos, cujo preço é também mais 
acessível, mas que precisa de investimento técnico em pesquisas (que poderia ser suprido talvez por projetos 
desenvolvidos em universidades públicas). 
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Mas o homem, um ser dotado de sensibilidade, busca reaprender o que nunca 
lhe foi ensinado, e vai pouco a pouco substituindo a sua ignorância do entorno 
pelo conhecimento, ainda que fragmentário. O entorno vivido é lugar de uma 
troca, matriz de um processo intelectual. 

 

Tentar apreender quais são as representações do espaço habitado pelos 

moradores de casas de interesse social, cuja participação de suas construções foi 

praticamente inexistente, é nosso objetivo na presente pesquisa. Como o espaço urbano 

“(…) pode ser abordado a partir da percepção que seus habitantes ou alguns de seus 

segmentos têm dele e de suas partes” (CORRÊA, 1995:6) e como “(…) não há território 

sem algum tipo de identificação e valoração simbólica (positiva ou negativa) do espaço 

pelos seus habitantes” (HAESBAERT, 1999:172), nossa principal fonte de informação 

foram as enquetes aplicadas em moradores do loteamento Condomínio Pôr-do-Sol, que 

gentilmente aceitaram participar dessa pesquisa. 

Parafraseando Tadeu Arrais (2001:178), a imagem é construída através do 

contato com o outro e com o mundo através dos discursos, das representações, dos desejos 

e receios, resultado da percepção que as pessoas constroem dos textos “não-verbais”, da 

forma física da cidade e dos seus habitantes. Fiorin (1998 apud ARRAIS, 2001:179) define 

o discurso como “combinações de elementos lingüísticos (frases ou conjuntos constituídos 

de muitas frases) usadas pelos falantes com o propósito de exprimir seus pensamentos, de 

falar do mundo exterior ou de seu mundo interior, de agir sobre o mundo”.  

Nesse contexto, como exercício investigativo, procuramos apreender a 

imagem construída – no Estado do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre –, 

de áreas ocupadas irregularmente a partir de sua definição e homogeneização no senso 

comum, destacada a seguir. 
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1.1 Semântica do vocábulo «vila» no Rio Grande do Sul 

 

No Rio Grande do Sul, as áreas ocupadas de forma irregular são chamadas 

popularmente de «vilas» e seus moradores de «vileiros», o que aparentemente ocorre 

apenas neste Estado. Na maioria dos demais estados, essas áreas são chamadas de 

«favelas». O IBGE (2004b:16), que as classifica como «assentamentos subnormais», 

considera «vila» a “localidade de mesmo nome do distrito a que pertence (sede distrital) e 

onde está sediada a autoridade distrital, excluídos os distritos das sedes municipais”, ou 

seja, a denominação político-administrativa da sede distrital dos municípios, bem distante 

do sentido atribuído no sul do país. 

Os termos «vila» e «vileiro» possuem no Rio Grande do Sul, em especial 

em Porto Alegre, uma conotação pejorativa, remetendo a uma idéia de pobreza, tanto 

material quanto intelectual ou moral.  

Em uma pesquisa em diversos dicionários da Língua Portuguesa, 

encontramos esse significado no “Novo Aurélio” (FERREIRA, 1999:89), referindo-se 

particularmente ao Rio Grande do Sul (tendo o vocábulo «vila» como sinônimo de 

«aldeia»): “ALDEIA – Bras. RS. Grupo de casas de construção muito pobre situado nas 

imediações dos quartéis ou dos acampamentos, e onde residem as famílias dos soldados”. 

Nossa hipótese é a de que o significado do vocábulo vila, associado à pobreza, tenha sua 

origem nas periferias das vilas militares, e o sentido pejorativo tenha se desenvolvido com 

o crescente preconceito aos pobres, muitas vezes associados a marginais (à margem da 

sociedade ou da lei). No “Mini Dicionário Luft” (LUFT, 1991:634), para o vocábulo vila, 

temos: “1. Povoação de categoria inferior à de cidade e superior à de aldeia. 2. Casa de 

campo elegante. 3. Conjunto residencial popular, de casas humildes”. 



 

 

17 

Em pesquisa a dicionários regionais, de “gauchês”, não encontramos uma 

definição para o vocábulo em questão, o que pode indicar a particularidade de seu 

significado na capital gaúcha e região metropolitana, ou ainda, por ter um sentido 

depreciativo, não seja interessante que ele apareça.11 Segundo Rogério Haesbaert 

(1999:177), 

O poder da identidade social é tanto mais forte quanto maior for sua eficácia 
em “naturalizar” esta identidade, tornando puramente “objetivo” o que é 
permeado de subjetividade, transformando a complexidade da construção 
simbólica no simplismo de uma “construção natural”, a-histórica e 
aparentemente imóvel. 

 

Restringindo-nos mais à Porto Alegre, apoiadas no “Dicionário de porto-

alegrês”, temos que, popularmente, «vileiro» é o “habitante de vila, isto é, de um subúrbio, 

de uma ‘biboca’ (v.), mas principalmente um sujeito de maus modos, nesse caso sem 

relação com o lugar de moradia” (FISCHER, 1999:166). 

BIBOCA – Local pequeno, cidadezinha, vila, distrito; também designa locais de 
difícil acesso, bairros afastados, ou locais de má fama. Sempre é longe “pra 
burro”. No português em geral, “biboca” é entendido ou como ravina, aquele 
buraco feito pela erosão, ou como cova natural, ou ainda como habitação 
precária, de barro. Aqui, só tem o sentido ali de cima. Uma biboca, para nós, 
sempre fica lá na casa do “caralho”, ou na “puta que o pariu”, ou na casa do 
cachorro, por ali (FISCHER, 1999:31). 

 

Na linguagem popular, “biboca” se transforma num lugar “longe pra burro”,  

designando com o vocábulo burro uma distância demasiado afastada e penosa para 

humanos. No dicionário de porto-alegrês, “biboca” possui ainda outros 

significados: ravina – aquele buraco feito pela erosão, cova natural ou 

habitação precária de barro. O resultado destes diferentes significados e imagens que a 

palavra “biboca” agrega é predominantemente negativo. Dele derivam bombásticas e 

chulas expressões populares bastante conhecidas: “é lá na casa do caralho” – lugar 

indefinido e inexistente; “é na puta que pariu” – lugar indefinido, 

                                                 
11 O mesmo ocorreu quando da procura por termos popularmente sabidos no Estado que denotam racismo. 



 

 

18 

inexistente e moralmente degradado; “é na casa do cachorro” – lugar definido, 

existente, mas não para humanos. 

A toponímia, um poderoso elemento identitário, articula linguagem, política 

territorial e identidade (CORRÊA, 2003:176). A maioria dos loteamentos do Programa 

Integrado Entrada da Cidade não incorporou em seu nome o vocábulo «vila». À guisa de 

exemplo, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, conforme Vera Dias 

(2004), a favela Via Expressa foi removida da entrada da cidade e os novos assentamentos 

para onde foram deslocados seus moradores receberam os nomes Conjunto Habitacional 

Vila Cachoeira e Conjunto Habitacional Vila União. Nesses casos, o termo «vila» não 

aparece de forma depreciada, designando, ao contrário, as novas habitações promovidas 

pelo poder público municipal. Iremos desenvolver um pouco mais essa discussão no 

capítulo 4, onde discutiremos o significado desse vocábulo para os moradores do 

loteamento Condomínio Pôr-do-Sol. 
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2. O PROGRAMA INTEGRADO ENTRADA DA CIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O problema do país não é de arquitetura. É de miséria mesmo.” 
 

(Oscar Niemeyer) 
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A região Humaitá-Navegantes12 está localizada no principal acesso à cidade 

de Porto Alegre, o que a torna importante alvo de intervenções do poder público. Contudo, 

por muito tempo, isso não significou melhoria na qualidade de vida de grande parte da 

população local, que vive em precárias condições. Há uma significativa concentração de 

famílias com tempo de moradia superior a cinco anos, em situação de subnormalidade, 

com precária rede de infraestrutura e localizada em áreas de risco, às margens de rodovias 

e avenidas de tráfego intenso.  

A população da região Humaitá-Navegantes tem exercitado sua capacidade 

de organização para a busca de seu direito à moradia há mais de cinqüenta anos, quando 

iniciaram as ocupações irregulares, com a construção do cais do porto de Navegantes e da 

Av. Castelo Branco. As principais reivindicações no início eram referentes às redes de 

água e luz, instaladas de forma clandestina pelas próprias comunidades. “A satisfação de 

algumas necessidades básicas geraram movimentos sociais que, em um primeiro momento, 

foram articulados com grande capacidade de mobilização, mas que no cotidiano não 

apresentavam possibilidade de mobilização permanente” (PROGRAMA HABITAR 

BRASIL/BID, 2001b:6). 

Em 1990, a administração municipal, na época o Governo da Administração 

Popular, em parceria com o Governo Estadual, elaboraram o “Projeto Humaitá-

Navegantes”, um conjunto de ações integradas que visavam uma solução para a 

                                                 
12 Para a base de discussões do Orçamento Participativo, o município de Porto Alegre foi dividido em 
dezesseis Regiões e  seis Temáticas. A Região 01, Humaitá-Navegantes, compreende os bairros 
Anchieta, Arquipélago (Ilha das Flores, da Pintada, do Pavão e Ilha Grande dos Marinheiros), Farrapos, 
Humaitá, Navegantes e São Geraldo. 
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problemática dos assentamentos subnormais na entrada norte do município. Por falta de 

recursos, o projeto não foi implementado em sua totalidade.  

Em 2002, iniciou-se o Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), 

resultado de uma conquista da população através do Orçamento Participativo. Através da 

parceria entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Governo Estadual, o Governo 

Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, através do Programa 

Habitar Brasil-BID, o PIEC vem buscando soluções para os problemas urbanos e sociais 

existentes na região. Com uma duração prevista de seis anos, o Programa pretende 

beneficiar diretamente um total de 3.775 famílias residentes, cadastradas, em 2002, em 22 

ocupações irregulares, localizadas dentro do perímetro do Programa, na porção nordeste do 

Município de Porto Alegre13 (ver fig. 2), através da urbanização de 593 lotes e da 

construção de 3.061 novas moradias com infraestrutura completa. 

FIGURA 2 - Área de abrangência do PIEC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: PROCEMPA, 2005a. 

                                                 
13 Atinge parcialmente os bairros Farrapos, Humaitá e Navegantes.  
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Os critérios considerados para a seleção da região para o PIEC foram os 

seguintes (PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID, 2001b:14): 

a) forte presença da subnormalidade habitacional: o grande número de 

núcleos e ocupações irregulares com uma densidade elevada – 22 núcleos com uma 

população de 12.872 pessoas em situação de subnormalidade; 

b) situação econômica da região degradada: vocação industrial e de serviços 

regional perdeu importância com o desenvolvimento da cidade para outras regiões, criando 

grave situação de degradação no potencial econômico e renda local; 

c) localização geográfica estratégica para o desenvolvimento da cidade: 

zona de ligação da cidade com a região metropolitana, adjacente aos acessos rodoviários 

para o Uruguai e a Argentina; proximidade aos acessos para o Litoral Norte e Estado de 

Santa Catarina, bem como à região industrial dos municípios de Canoas, Esteio e Sapucaia 

do Sul. 

As comunidades beneficiadas com o Programa Integrado Entrada da Cidade 

são: Vila Nossa Senhora da Paz, Vila A. J. Renner, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila 

IAP, Vila Ocupação Leito da Avenida Voluntários da Pátria e Vila Esperança. 

Antes dos reassentamentos, foi feito um cadastramento (no final do ano 

2000 e início de 2001) em toda a área do Programa. Aqueles que declararam ter um 

estabelecimento comercial tiveram ou terão (no caso dos ainda não reassentados) direito a 

um espaço no novo loteamento para continuar sua atividade comercial. Uma comissão, 

chamada CRAP (Comissão Regional de Acompanhamento do Programa), foi constituída, 

formada por 40 lideranças da região.  

Na última terça-feira de cada mês, o DEMHAB e todas as Secretarias que 

atuam no Programa realizam reuniões com as comunidades beneficiadas para apresentar os 

projetos. Nessas reuniões os projetos são discutidos e, quando aprovados pelas 
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comunidades, são encaminhados para a Prefeitura. Esse processo continua entre aqueles 

que ainda não foram reassentados. 

Por ter como objetivo fornecer mais do que habitação àquelas pessoas com 

baixa – e por vezes nenhuma – renda, o PIEC cria expectativas quanto à melhoria de vida 

dessa parcela da população. Através da política de regularização fundiária e de urbanização 

de ocupações irregulares, as pessoas puderam permanecer na mesma região anteriormente 

ocupada, permitindo mesmo, em alguns casos, que a mudança fosse feita atravessando-se 

apenas uma rua.  

Esse Programa é denominado “Integrado” porque vincula sua atuação 

através de diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal, possuindo cinco 

grandes projetos, cujos eixos são: Habitação, Geração de Trabalho e Renda, Recuperação 

Ambiental14, Desenvolvimento Comunitário e Reestruturação do Sistema Viário. 

a) Habitação: 

- 20 loteamentos; 

- 3.061 unidades habitacionais novas (3.061 famílias, 14 mil pessoas); 

- 295 lotes urbanizados (416 famílias); 

- 298 lotes com complementação de infraestrutura (298 famílias); 

- Total de famílias beneficiadas: 3.775. 

 

b) Geração de trabalho e renda: 

- 02 unidades de triagem de resíduos; 

- 01 cooperativa de produção e serviço (Construsol); 

- 01 centro de apoio ao desenvolvimento econômico regional; 

- 176 unidades comerciais em loteamentos. 

c) Valorização paisagística: 

                                                 
14 Nos informativos da Prefeitura, desde folhetos até notícias nos sítios oficiais, ora é utilizada a expressão 
«recuperação ambiental», ora «valorização paisagística». 
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- Recuperação de 25 praças e do Parque Marechal Mascarenhas de Moraes; 

- Implantação de praças nos loteamentos (32.310m² de área verde); 

- Implantação de jardim linear; 

- Complementação e arborização de vias. 

 
d) Desenvolvimento comunitário: 

- 01 posto de saúde (02 equipes do Programa Saúde da Família); 

- 02 unidades de atendimento de Educação Infantil; 

- 02 centros de desenvolvimento comunitário e lazer (SESI - composto de atendimento da 

Fundação de Assistência Social e Cidadania, Telecentro e projeto de segurança); 

- 04 escolas de Educação Infantil (creches); 

- 04 centros comunitários; 

- Ampliação da Escola Municipal Antônio Giúdice. 

 
e) Infra-estrutura viária: 

- Obras viárias em 10 avenidas e/ou diretrizes (04 avenidas, 05 diretrizes e 01 rua); 

- Interligação do bairro à BR-290 e à Terceira Perimetral; 

- Incremento da interligação Metropolitana. 

 
O investimento no PIEC é de R$ 160 milhões, viabilizado através de 

empréstimo de US$ 27,5 milhões junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 

Bacia do Prata (FONPLATA), o que corresponde à metade do investimento, além de 

recursos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (US$ 27,5 milhões), do Programa 

Habitar Brasil/BID e do Governo Federal. Os recursos do FONPLATA são 

disponibilizados de acordo com o andamento das obras. 15 

                                                 
15 “Além do financiamento do PIEC, que envolve US$ 27,5 milhões do Fonplata e o mesmo valor de 
contrapartida da Prefeitura, já havia formação de parceria com o Fundo na recuperação das áreas degradadas 
do Arroio Dilúvio e do Hospital de Pronto Socorro. (…) o Fonplata liberou até agora para o PIEC cerca de 
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As famílias beneficiadas têm seu direito à moradia assegurado pelo Contrato 

de Concessão do Direito Real de Uso (CDRU) ou pelo Contrato de Superfície para a 

Compra da Casa, através da opção de um ou de outro (ver quadro 1).  

QUADRO 1 - Opções de contrato 

 
CDRU 

Concessão do Direito Real de Uso 
Contrato de Superfície 

Compra da Casa 
Duração do 

contrato 
30, 60 ou 90 anos, renovado 

sempre que necessário. 
Para toda a vida. 

Pagamentos 

Contribuição social mensal, 
definida conforme a renda 

familiar, a ser paga enquanto durar 
o uso da casa. Valor reajustado, 
anualmente, pela variação da 
Unidade Financeira Municipal 

(UFM). 

Valor com base no custo da obra, 
diminuídos os pagamentos já 

realizados no CDRU. Possibilidade 
de financiamento em até 20 anos. 
Prestações incluindo o valor do 

seguro e reajustados, todos os anos, 
pela variação da UFM. 

Possibilidade de 
transferência 

Passa para a família por herança. 
Não pode ser vendido, trocado ou 

emprestado. 

Passa para a família por herança. 
Pode ser vendido desde que já tenha 

sido pago 1/3 do valor da casa e 
atendidas algumas outras regras e 

leis. 

Título CONTRATO 
CONTRATO + TERMO DE 
QUITAÇÃO = ESCRITURA 

FONTE: Adaptado de PIEC; DEMHAB; Gabinete de Comunicação Social da PMPA. Bem-vindo à casa 
nova. Porto Alegre: Programa Habitar Brasil/BID; Governo Federal, 2004. p.3. 

 

Caso haja o interesse em realizar ampliações e benfeitorias nas casas, os 

moradores devem atentar às seguintes regras (PIEC; DEMHAB; GCS, 2004:4): a) para 

realizar qualquer ampliação ou reforma, dentro e fora da casa, os moradores devem buscar 

orientação no DEMHAB referente ao projeto e à construção; b) é permitida a instalação de 

portas de ferro, assim como grades nas janelas, desde que não atrapalhem a circulação dos 

vizinhos; c) não é permitida a cobertura e nem o fechamento das laterais das vagas 

destinadas a estacionamentos situados em áreas públicas; e d) a utilização do terceiro piso 

deverá se dar apenas sobre a laje de concreto e será necessária a colocação de escada e 

                                                                                                                                                    
US$ 300 mil. Os recursos são disponibilizados de acordo com o andamento das obras”. (DIÁRIO OFICIAL 
PORTO ALEGRE. Órgão de divulgação do Município – Ano IX – Edição 2.480 – Quinta-feira, 3 de Março 
de 2005). 
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guarda-corpo para proteção do vão da escada, tendo-se cuidado com a utilização do forro 

da casa, uma vez que esse não suporta peso.    

A Prefeitura disponibilizou informativos ilustrados aos novos moradores 

contendo, além das informações sobre opções de contrato e possibilidade de reformas ou 

benfeitorias supracitados, sugestões de manutenção, utilização dos banheiros, limpeza, 

lembretes sobre a importância da economia de energia e água, tintas utilizadas para 

pintura, indicação de locais nas paredes que não podem ser perfurados.  

O Programa foi responsável pela primeira casa especial a portadores de 

deficiência física, o que conferiu ao Programa, em 2003, o «Prêmio do Ciclo de Gestão 

Pública e Cidadania», da Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford. 

O PIEC engloba um total de 24 áreas da Capital, abrangendo parte dos 

bairros Humaitá, Navegantes e Farrapos. Dessas áreas, quatro já foram concluídas, através 

da construção de quatro loteamentos localizados nas avenidas A. J. Renner e Frederico 

Mentz, e duas estão em andamento (outras 352 unidades habitacionais, que comporão os 

loteamentos A. J. Renner e Dona Teodora). 

A primeira fase do Programa, iniciada em maio de 2002, teve um 

investimento de mais de R$ 9,6 milhões, financiados pelo Programa Habitar Brasil/BID e 

pela Prefeitura Municipal. Foram entregues, em maio de 2003, 61 casas do Loteamento 

Vila Tecnológica, 130 casas do Loteamento Condomínio Pôr-do-Sol em novembro do 

mesmo ano e, em março de 2004, 222 casas do Loteamento Progresso. Essa fase foi 

finalizada em 21 de março de 2004, com um total de 413 famílias beneficiadas. 

A segunda fase foi iniciada em 25 de outubro de 2004, marcada pelo repasse 

ao Programa de R$ 11 milhões do Ministério das Cidades e da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre. Entre as obras, estão a construção de dois loteamentos, um com dez unidades 

comerciais e 213 casas no mesmo local da Vila dos Papeleiros (nas quais serão 
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reassentadas as famílias da Vila dos Papeleiros); e outro com 163 novas unidades 

habitacionais e onze comerciais, em uma área próxima à avenida A. J. Renner (para o 

reassentamento de moradores da Vila Leito Voluntários e da Aprel do Sul). Ao todo, está 

previsto o investimento de R$ 11,5 milhões, através de recursos do município e do governo 

federal, e a construção, além das unidades residenciais e comerciais, de creche, centro 

comunitário, quadra de esportes, centro de atividades econômicas e de lazer e unidade de 

reciclagem de resíduos sólidos. 

As 213 famílias cadastradas pelo DEMHAB que viviam na Vila dos 

Papeleiros, onde um grande incêndio no dia 15 de fevereiro de 2005 danificou trinta e seis 

casas, foram transferidas para a Casa de Passagem. 

No dia 19 de outubro de 2004, foi publicado o edital de licitação para a 

contratação das obras da terceira fase do PIEC, que corresponde à construção de 341 casas 

e 14 unidades comerciais, distribuídas em três loteamentos na avenida A. J. Renner e rua 

Frederico Mentz. Essas obras terão recursos de R$ 11 milhões, repassados pela prefeitura 

da capital gaúcha e pelo FONPLATA.  

No próximo capítulo caracterizamos nossa área de estudo, apresentando 

primeiramente a região beneficiada pelo PIEC e, a seguir, a situação socioeconômica dos 

moradores do loteamento pesquisado, o Condomínio Pôr-do-Sol, com base nos dados 

levantados pelos questionários aplicados na pesquisa. 
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“Podemos ter chegado em diferentes navios, 
mas hoje estamos todos no mesmo barco” 

 
(Martin Luther King) 
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O município de Porto Alegre divide-se, geomorfologicamente16, em “Terras 

Altas” (modelo residual), formadas por morros isolados, colinas e cristas; “Terras Baixas” 

(modelado de acumulação), formadas por planícies e terraços aluviais, o delta do Jacuí, e 

cordões arenosos e terraços lacustres; e “Pontas e Enseadas” (as formas da margem do 

Lago Guaíba).  

As porções norte e nordeste do município, onde se localiza a área do PIEC, 

é formado por terras baixas eventualmente inundáveis, cujas formas de acumulação são por 

ação fluvial: os terraços e planícies (várzea) fluviais do rio Gravataí, construídos nos 

últimos cento e vinte mil anos. A área é formada por depósitos sedimentares fluviais e 

lacustres do Período Quaternário. 

Na região de Porto Alegre predominam, nas terras altas formadas por 

coxilhas e morros, os solos chamados de não-hidromórficos, entre os quais se destacam os 

podzólicos e litólicos, originados em condições de boa drenagem. Já nas terras baixas, 

formadas pelos terraços lacustres e fluviais condicionados pela presença de água, 

predominam os solos hidromórficos, destacando-se os planossolos17 e solos glei18. 

                                                 
16 Segundo classificação encontrada no Atlas Ambiental de Porto Alegre, 1998:29. 
17 “Solos típicos das terras baixas com excesso de água, permanente ou temporária, que resulta no 
desenvolvimento de perfis com cores cinzentas, indicativas de gleização (fenômeno de redução dos óxidos de 
ferro). São formados a partir de capeamentos ou coberturas sobre depósitos sedimentários do Quaternário, 
com seqüência de horizontes A, B e C. O horizonte B apresenta elevada concentração de argila por ação 
iluvial, comumente de atividade alta. A macroestrutura é fortemente desenvolvida, com presença de 
cerosidade. [Ocorre] nos terraços fluviais e lagunares de nível mais baixo, ao longo das drenagens, às vezes 
associadas aos solos glei húmicos ou glei pouco húmicos das partes mais mal drenadas das depressões do 
microrelevo” (MENEGAT et al, 1998:44). 
18 “Solos moderadamente profundos, mal drenados e com baixa permeabilidade, caracterizados pela presença 
de um horizonte glei formado em condições de excesso de umidade. Apresentam seqüência de horizontes A e 
C (gleizado) e, de um modo geral, possuem cor cinza ou cinza oliva. [Sua ocorrência é] nas várzeas de rios e 
terras baixas, em geral associadas a planossolos. Nestas associações, ocupam as microdepressões ou as partes 
mais baixas da paisagem, enquanto que os planossolos ocorrem nas pequenas elevações; os desníveis são de, 
aproximadamente, 1,5m de altura” (MENEGAT et al, 1998:44). 
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Conforme o mapa geotécnico de solos19, a área abrangida pelo PIEC possui 

a unidade geotécnica “Associação aluvial e glei húmico (A/HGsq4)”, cujo substrato é 

depósito fluvial. É denominada associação de classe, pois não há predomínio de um solo 

sobre outro. 

Os solos dessa área são mal drenados em terrenos sujeitos a alagamentos 

freqüentes. O nível do lençol freático é próximo à superfície na maior parte do ano, onde 

há um risco maior de contaminação do ecossistema. 

Na Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba, à qual Porto Alegre pertence e 

onde o rio Jacuí é o principal canal de escoamento, os rios desembocam no lago Guaíba. 

Essa região, com uma área de 84.763,5 km², é a mais densamente habitada do Rio Grande 

do Sul. Subdivide-se em oito bacias, identificadas por um grande rio ou lago formador: 

Bacias Hidrográficas do Alto Jacuí, do Pardo-Baixo Jacuí, do Vacacaí, do Antas Taquari, 

do Caí, do Sinos, do Gravataí e do Guaíba.  

Porto Alegre pertence às duas últimas bacias hidrográficas. No município 

podem ser delimitadas 27 sub-bacias hidrográficas (ver quadro 2). Segundo Rualdo 

Menegat e Roberto Eduardo Kirchheim, no Atlas Ambiental de Porto Alegre (MENEGAT, 

1998:37), a demarcação destas sub-bacias considerou critérios topográficos, em áreas 

menos urbanizadas, e de planejamento operacional, em áreas densamente habitadas, onde 

os arroios originais encontram-se canalizados e incorporados ao sistema de esgotamento 

pluvial da cidade (e que por esse motivo algumas sub-bacias no mapa estão desprovidas de 

arroios). 

 

 

 

                                                 
19 No Atlas Ambiental de Porto Alegre (MENEGAT et al, 1998:45). 
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QUADRO 2 - Principais características das sub-bacias hidrográficas do município de Porto Alegre 

Sub-bacia Área (km²) População 
Densidade 
populacional 

(hab/km²) 
1 – Várzea do Gravataí 4,90 177 36 
2 – Humaitá 5,43 23.624 4.349 
3 – Arroio da Areia 20,85 87.865 4.215 
4 – Arroio Passo das Pedras 32,54 165.314 5.081 
5 – Arroio Santo Agostinho 14,77 73.301 4.963 
6 – Arroio Feijó 9,80 33.673 3.437 
7 - Almirante Tamandaré 13,86 117.914 8.509 
8 – Arroio Dilúvio 69,55 446.312 6.417 
9 - Santa Teresa 1,06 2.860 2.696 
10 – Ponta do Melo 0,40 1.917 4.774 
11 – Arroio Sanga da Morte 4,39 35.370 8.109 
12 – Arroio Cavalhada 23,61 106.438 4.476 
13 – Assunção 4,11 20.513 4.990 
14 - Morro do Osso 1,94 2.135 1.100 
15 – Arroio Capivara 12,48 31.191 2.490 
16 – Arroio Espírito Santo 2,81 7.596 2.701 
17 – Arroio Guarujá 2,50 8.220 3.290 
18 – Ponta da Serraria 0,10 1.098 11.192 
19 – Arroio do Salso 92,94 58.147 626 
20 – Ponta Grossa Norte 0,71 79 112 
21 – Ponta Grossa Sul 1,23 238 194 
22 – Arroio Guabiroba 10,40 4.428 426 
23 – Belém Novo 30,22 8.246 273 
24 – Ponta dos Coatis 0,59 24 40 
25 – Arroio Lami 39,57 3.916 99 
26 – Arroio Manecão 19,62 1.770 90 
27 – Arroio Chico Barcelos 9,89 430 43 
FONTE: IBGE (1991) apud MENEGAT et al (1998:37) 

 

Nas porções norte e nordeste do município, os arroios, em sua maioria 

canalizados, têm suas águas drenadas para o Norte, desembocando no rio Gravataí. A área 

abrangida pelo PIEC pertence às sub-bacias hidrográficas Humaitá e Almirante Tamandaré 

(números 2 e 7, respectivamente, na fig. 3). Conforme podemos perceber no quadro 2, as 

sub-bacias localizadas nas regiões central e norte-nordeste do município possuem alta 

densidade populacional, como é o caso das sub-bacias Humaitá e Almirante Tamandaré. 

 

 



 

 

32 

 

FIGURA 3 - Sub-bacias hidrográficas da área de abrangência do PIEC 

FONTE: adaptado pela autora do original de MENEGAT et al (1998:37). 
 

Historicamente, as áreas urbanas e os eixos de colonização na Região 

Metropolitana de Porto Alegre se desenvolveram junto às margens dos cursos d’água, pois 

esses eram os principais caminhos de comunicação entre diversas regiões para o 

escoamento da produção e o suprimento de água. A distribuição espacial de ocupação 

urbana foi mantida com a substituição das vias hidrográficas pelos principais eixos 

rodoviários da RMPA (BR-116, RS-386 e BR-29020). Essa substituição provocou a 

aceleração do processo de fixação de grande contingente populacional que se instalou 

nessa região, ao longo das rodovias. A ocupação do solo – não-racional e acentuada pela 

especulação imobiliária que cada vez mais expulsa a população de baixa renda para áreas 

inadequadas para ocupação urbana, destacando-se aquelas com problemas de drenagem do 

solo que resultam em alagamentos –, deu-se principalmente nas planícies de inundação dos 

cursos d’água (ORLANDI FILHO, 1994:33). 

Por áreas inundadas entende-se “(…) aquelas atingidas pelo extravasamento 

do leito dos cursos d’água em época de cheias” e por áreas alagadas entende-se “(…) 

                                                 
20 Auto-Estrada Marechal Osório (Free-Way). 
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aquelas que ficam temporariamente encharcadas, independente de estarem localizadas nas 

faixas de inundação dos cursos d’água, devido a características de má drenagem dos solos 

[sob a lâmina d’água], baixa declividade dos terrenos [e/ou baixa permeabilidade da 

cobertura do solo]”(ORLANDI FILHO, 1994:35). Na área abrangida pelo PIEC, os 

problemas referentes a essa temática são principalmente por alagamentos: “na margem 

esquerda [do sub-sistema lago Guaíba21], área compreendida entre o rio Jacuí, o lago 

Guaíba, acompanhando a BR-116 é composta por terrenos suscetíveis a 

alagamentos”(RISSO, 1994:12). Em vários anos ocorreram enchentes em Porto Alegre, no 

entanto, a mais famosa foi a do ano de 1941, quando o extravasamento das águas do 

Guaíba se estendeu até a avenida Benjamin Constant, deixando o parque industrial da 

cidade, localizado nessa região, debaixo d’água. 

A área beneficiária do PIEC, localizada na porção nordeste de Porto Alegre, 

tem uma extensão de 8,70 km². Ela está inserida na Região de Planejamento 2 do PDDUA, 

abrangendo parcialmente os bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, que são marcados 

por vias de acesso entre Porto Alegre, os municípios vizinhos e o restante do Estado, fato 

esse que lhe potencializa a ocupação e lhe confere importância na articulação regional e na 

Região 1 do PDDUA (PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID, 2001b:15).  

Apesar de ser um importante elo de ligação da capital gaúcha com os 

demais municípios do Estado, essa região, considerada a «entrada da cidade», possui sérios 

problemas de segregação socioeconômica: 

O isolamento urbano da região, caracterizado com o transcorrer dos anos, foi 
ocasionado, principalmente, pela existência de vias férreas, que isolaram 
territórios e segregaram os bairros entre si e foi agravado pela construção da 
auto-estrada e do dique de proteção contra as enchentes que constituem-se em 
obstáculos físicos ao fácil acesso à margem do Lago Guaíba (PROGRAMA 
HABITAR BRASIL/BID, 2001b:15). 

                                                 
21 O Programa Técnico para o Gerenciamento da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) – 
PROTEGER –, no volume 6 da Série Ordenamento Territorial - Porto Alegre, descreve e caracteriza o 
sistema hidrográfico da RMPA quanto ao seu potencial de inundação e alagamento, dividindo-o em sete sub-
sistemas: do rio Taquarí; do rio Jacuí; do rio Caí; do rio dos Sinos; do rio Gravataí; lago Guaíba; e laguna dos 
Patos.  
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A Região Humaitá-Navegantes, na entrada norte do município, possuía, 

segundo dados de 2001, 41.840 habitantes (equivalente a 3,22% do total populacional da 

cidade), em que aproximadamente 34% dessa população vivia em assentamentos 

subnormais distribuídos nos diversos bairros da Região (PROGRAMA HABITAR 

BRASIL/BID, 2001a:40).  

Porto Alegre possui, segundo o Censo Demográfico 2000, 440.557 

domicílios. O bairro Navegantes possui uma população de 4.475 moradores em uma área 

de 174 hectares, o que equivale a uma densidade populacional de 26 hab/ha. Com 1.592 

domicílios, a média de moradores por domicílio, segundo o Censo 2000, é de 2,77. A 

média mensal dos responsáveis pelo domicílio é de 7,07 salários mínimos.22  

O bairro Humaitá, por sua vez, possui 3.426 domicílios e a média de 

moradores por domicílio, segundo o Censo 2000, é de 3,05. A população do bairro é de 

10.470 moradores em uma área de 417 hectares (a densidade populacional é de 25 hab/ha). 

A média mensal dos responsáveis pelo domicílio é de 6 salários mínimos (SPM, 2005).  

O bairro Farrapos, onde se localiza o loteamento Condomínio Pôr-do-Sol, 

possui uma população de 17.019 moradores em uma área de 165 hectares. A densidade 

populacional supera os bairros Humaitá e Navegantes, com 103 hab/ha. Existem 4.814 

domicílios e a média de moradores por domicílio, segundo Censo 2000, é de 3,52. A média 

mensal dos responsáveis pelo domicílio é de 3 salários mínimos.  

O bairro Farrapos é, portanto, o mais carente da região Humaitá-Navegantes 

do ponto de vista socioeconômico e com maior densidade populacional, justificando a ação 

política prioritária pelo poder público municipal de reassentamento da população 

marginalizada. 

 

                                                 
22 Dados para o ano 2000. Secretaria do Planejamento Municipal (SPM), 2005.  
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3.1 Breve histórico da ocupação irregular na área beneficiada pelo PIEC 

 

Conforme as informações publicadas pelo Programa Habitar Brasil / BID 

(2001b:18-19), os núcleos de subabitações localizadas em ocupações irregulares de áreas 

públicas e privadas, na região Humaitá-Navegantes (ver fig. 4), surgiram ao longo das 

últimas quatro décadas. A crescente vinda de famílias do interior do Estado para a capital e 

o crescimento da população já residente em Porto Alegre fizeram aumentar o número de 

ocupações. 

Em 1966, tendo em vista o crescente número de subabitações, o poder 

público interviu, através da Companhia de Habitação do Estado (COHAB), implantando o 

Núcleo Habitacional Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, mais conhecido 

como Vila Farrapos (em homenagem ao time de futebol do local). Esse possui atualmente, 

segundo dados do Programa Habitar Brasil/BID (2001b:18), 27.000 habitantes 

reassentados, originários inicialmente das vilas Trevo, São Jorge e parte das vilas Dona 

Teodora e Areia.  

Em 1970, por ocasião da comercialização de diversos imóveis destinados 

pela COHAB e do conseqüente retorno desses moradores para áreas irregulares, alagadiças 

e sem infraestrutura, surgiram a Vila A. J. Renner e a Vila Tio Zeca entre a rua Frederico 

Mentz e a avenida Voluntários da Pátria. 

A Vila Esperança formou-se em 1971 em decorrência do aterramento das 

margens da auto-estrada Marechal Osório (Free-way/BR-290), facilitando a ocupação 

irregular ao longo da rodovia, do prolongamento projetado da avenida Voluntários da 

Pátria e sobre a canalização do valão norte. Na mesma época surgiu a Vila IAP, entre a 

auto-estrada e o prolongamento projetado da avenida Voluntários da Pátria. 
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FIGURA 4 - Localização do Condomínio Pôr-do-Sol e das principais ocupações irregulares no bairro 
Farrapos 

 

A Vila Nossa Senhora da Paz se constituiu, em 1973, em áreas limítrofes à 

Vila Farrapos e em parte do valão canalizado pelo Departamento de Esgotos Pluviais. Essa 

última área é também conhecida por seus moradores por “Canal Sul”. 

Em 1995, por conseqüência da abertura da avenida Dona Teodora e parte da 

avenida Voluntários da Pátria, as famílias que habitavam essas áreas foram reassentadas 

nas unidades habitacionais do Conjunto Mário Quintana, localizado ao norte, entre a 

avenida Padre Leopoldo Brentano e a rua Frederico Mentz. Como algumas famílias 

comercializaram o material de suas antigas casas, houve um aumento do número de 

domicílios na área alagadiça ao lado do loteamento, pertencente à COHAB, originando a 

Vila Liberdade e a Ocupação do Leito da Av. Voluntários da Pátria. No mesmo 

Av. A. J. Renner 

Av. Voluntários da Pátria 
Free Way 

R. Frederico Mentz 

Lot. Mário 
Quintana 
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Av. A.J. Renner 
Acesso A 
Acesso B 
Acesso C 
Acesso D 
Acesso E 
Acesso F 
 

período surgiu a Vila Nossa Senhora Aparecida, nos fundos da Vila A.J. Renner 

(Programa Habitar Brasil/BID, 2001b:18-19). 

 

 

3.2 Caracterização socioeconômica dos moradores do Condomínio Pôr-do-Sol 

 

Foram consultados trinta e três moradores, sendo vinte e quatro mulheres 

(72,7%) e nove homens (27,3%). Essa discrepância ocorreu devido ao período em que a 

maioria dos questionários foi realizada, diurnamente durante dias úteis, e também ao fato 

de, mesmo na presença do casal, as mulheres terem preferido participar das enquetes.  

 

FIGURA 5 - Os acessos no Condomínio Pôr-do-Sol  

Elaborado pela autora a partir de 
digitalização da planta de parcelamento/ 
planilha aérea (PORTO ALEGRE. Projeto 
urbanístico de condomínio por unidades 
autônomas na avenida A. J. Renner, 
1280: parcelamento, situação, planilha 
áreas. Porto Alegre: DEMHAB/PMPA, 
2000. Escala original 1/250). 
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Como o loteamento é dividido por acessos, procuramos um equilíbrio na 

distribuição dos moradores23; na amostragem temos uma representatividade mínima de 

20% e máxima de 33% de cada acesso (ver gráfico 1). 

 
GRÁFICO 1 - Percentual de moradores representados de cada acesso 

FONTE: Elaboração da autora a partir do número absoluto 
de moradores de cada acesso e correspondente percentual 
representado na amostra, 2005. 

 

A distribuição etária é praticamente equilibrada, com destaque à faixa entre 

31 e 50 anos, que corresponde a 45,5% dos moradores consultados.  

Porto Alegre atrai muitos habitantes de outros municípios. Segundo 

Strohaecker (2005:27), “a migração é um fenômeno sócio-espacial determinado, 

sobretudo, pelas relações econômicas e sociais que se estabelecem entre regiões com 

diferentes níveis de desenvolvimento, desde a escala global até a local”.  

No caso estudado, 78,8% (26p.) dos moradores não são naturais de Porto 

Alegre24, e desses 80,8% (21p.) vieram à capital em busca de oportunidades de emprego e 

melhor qualidade de vida. “As migrações internas poderiam, em boa parte, serem 

explicadas como ‘(…) um mecanismo de redistribuição espacial da população que se 

adapta, em última análise, ao rearranjo espacial das atividades econômicas’” (SINGER, 

1975 apud STROHAECKER, 2005:27). 

                                                 
23 Foram consultados 02 moradores da avenida A. J. Renner (6,1% da amostra), 07 do acesso A (21,2% da 
amostra), 09 do acesso B (27,3% da amostra), 05 do acesso C (15,2% da amostra), 06 do acesso D (18,2% da 
amostra), 02 do acesso E (6,1%) e 02 do acesso F (6,1% da amostra). 
24 01 dos moradores é natural de Maravilha/SC. 
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FIGURA 6 - Mesorregião de nascimento dos moradores do CPS 

FONTE : Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 
 

A Mesorregião Noroeste25 é a principal origem dos moradores do CPS 

(ver fig. 6), destacando-se o município de Santo Ângelo, que corresponde a 12,1% (04p.) 

dos moradores. Segundo Maria de Lourdes Jardim e Tanya Barcellos (2004), “a expulsão 

de fluxos migratórios pode ser vista através dos saldos negativos entre imigração e 

emigração”.  A mesorregião Noroeste possui uma das diferenças mais elevadas, apontando 

“(…) configurações regionais que apresentam dinâmicas econômicas deprimidas” 

(JARDIM; BARCELLOS, 2004). 

A população atual residente está morando em Porto Alegre há bastante 

tempo: 76,9% (20p.) dos moradores não porto-alegrenses estão há mais de dez anos na 

capital, e se incluirmos os moradores em Porto Alegre há mais de cinco anos esse 

percentual sobe para 92,3% (24p.). 

Segundo os dados da amostra pesquisada, as famílias que foram 

reassentadas no loteamento Condomínio Pôr-do-Sol vieram da Zona Norte da capital, 

predominantemente das seguintes áreas: da Vila Nossa Senhora da Paz (36,4%, 12c.), da 

Vila Nossa Senhora Aparecida (21,2%, 07c.) e da Vila Farrapos (12,1%, 04c.). Os 

                                                 
25 Classificação do IBGE. 

(36,4%) Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre 

(33,3%) Mesorregião Noroeste 
(09,1%) Mesorregião Centro Ocidental 
(09,1%) Mesorregião Centro Ocidental 

(06,1%) Mesorregião Sudoeste 

(03,0%) Mesorregião Nordeste 
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moradores que residiam anteriormente na RMPA, excluindo Porto Alegre, representam 

9,1% (03c.) dos moradores do CPS, sendo os municípios mais citados Canoas, Esteio e 

Sapucaia do Sul. Um dos moradores informou morar anteriormente na Zona Sul da capital, 

no bairro Nonoai. 

GRÁFICO 2 - Local de moradia anterior das famílias reassentadas no CPS e moradoras 
anteriormente em Porto Alegre ou na RMPA 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 
2005. 

 
 

Através do gráfico 2 podemos perceber a grande importância da Zona Norte 

de Porto Alegre na origem das famílias reassentadas no loteamento em questão. 

Em relação à escolaridade, a maior parte dos moradores (33,3%, 11p.) 

interrompeu seus estudos entre a terceira e a quinta série ou entre a sexta e a oitava série 

(27,3%, 09p.) do Ensino Fundamental. Seis moradores (18,2%) declararam ter estudado até 

a segunda série do Ensino Fundamental e cinco (15,2%) estudaram parcialmente ou 

completaram o Ensino Médio. Dos moradores consultados, 6,1% (02p.) cursaram ou estão 

cursando o Ensino Superior. 

A situação familiar da maioria dos entrevistados (51,5%, 17p.) é de casado 

ou vivendo em situação de união estável.26  

                                                 
26 Solteiros (24,2%); divorciados ou separados (12,1%) e viúvos (12,1%). 

87,9%

9,1%
3,0%

Zona Norte
RMPA
Zona Sul



 

 

41 

As profissões exercidas anteriormente pelos moradores eram de pouca 

qualificação e remuneração, e com baixa estabilidade. O desemprego atinge atualmente 

60% dos moradores. 

GRÁFICO 3 - Há quanto tempo desempregado? 

 
FONTE : Elaboração da autora a partir de amostra 
representativa, 2005. 

 

Através dos valores indicados pela amostra (ver gráfico 3), podemos 

apreender que o desemprego é estrutural, e não conjuntural. Da amostra pesquisada, 

72,2%27 estão desempregados há mais de dois anos.Conforme relatado por boa parte das 

pessoas consultadas, a sua renda está vinculada ao trabalho informal, como no comércio e 

na prestação de serviços (manicure, eletricista, pedreiro). 

No capítulo seguinte apresentamos a análise das informações coletadas 

através dos questionários aplicados, buscando uma aproximação da relação dos moradores 

com seu espaço habitado, enquanto condição de irregularidade e posterior regularidade 

fundiária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 13 citações. Moradores desempregados há mais de quatro anos correspondem à porcentagem de 61,1% 
(11p.). 

61,1%
22,2%

11,1%
5,6%

quatro anos ou mais

alguns meses

dois a três anos

um ano



 

 

 

Capítulo 4 

4. O CONDOMÍNIO PÔR-DO-SOL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidade 
(Lupicínio Rodrigues) 

 
A minha casa fica lá de trás do mundo 

onde eu vou em um segundo 
quando começo a pensar 

o pensamento parece uma coisa à toa 
mas como é que a gente voa 

quando começa a pensar 
 

Felicidade foi-se embora 
e a saudade no meu peito ainda mora 

e é por isto que eu gosto lá de fora 
porque eu sei que a falsidade não vigora 
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Antes de iniciarmos este capítulo, gostaríamos de ressaltar que todas as 

afirmações ou hipóteses são feitas através da nossa percepção acerca dos discursos dos 

moradores que participaram da pesquisa. 

Este loteamento, entregue em novembro de 2003, localiza-se na avenida A. 

J. Renner nº 1280, no bairro Farrapos, Zona Norte de Porto Alegre (ver fig. 7). O 

investimento para sua construção totalizou R$ 2.558.605,00 e foram reassentadas 130 

famílias. O nome do loteamento foi escolhido pelos moradores, através de votação. 

FIGURA 7 - Condomínio Pôr-do-Sol e seu entorno 

FONTE: Elaborado pela autora a partir de PORTO ALEGRE. Projeto urbanístico de condomínio por 
unidades autônomas na avenida A. J. Renner, 1280: parcelamento, situação, planilha áreas. Porto 
Alegre: DEMHAB/PMPA, 2000. Escala original 1/250. 

 

Uma das condições para morar no Condomínio Pôr-do-Sol é não exercer a 

atividade de papeleiro, uma vez que não há espaço reservado, dentro do loteamento, para 

COHAB 

Vila Nossa Sra. 
da Paz 

Vila A. J. 
Renner 

Área LBA / 
INSS 

Loteamento 
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Av. A. J. Renner 

Diretriz 605 
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Parque Humaitá 
(Pq. Mal. Mascarenhas 

de Morais) 
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alojamento de animais e galpão de reciclagem. Parte daqueles que exerciam essa profissão 

na época do cadastramento foram reassentados no Loteamento Progresso. 

GRÁFICO 4 - Número de moradores na casa anterior 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra 
representativa, 2005. 
 

Em uma questão sobre o número de pessoas que moravam na habitação 

anterior, 36,4% (12p.) da amostra pesquisada respondeu que moravam entre quatro e cinco 

pessoas, 33,3% (11p.) entre uma e três pessoas, 15,2% (05p.) entre seis e sete pessoas e 

15,2% (05p.) entre oito e dez pessoas (ver gráfico 4). Com a mudança para o loteamento, 

essa proporção modificou sensivelmente. 

GRÁFICO 5 - Número de moradores na casa atual 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra 
representativa, 2005. 
 

Grande parte das famílias foi redistribuída nas casas do loteamento, o que 

reduziu o número de pessoas por habitação: 51,2% (17p.) das casas possuem entre um e 

três moradores, 30,3% (10p.) de quatro a cinco moradores, 12,1% (04p.) seis moradores e 

6,1% (02p.) oito moradores por habitação (ver gráfico 5). 

As peças da casa que os moradores citaram mais gostar são a sala (33,3%, 

11c.), o quarto (27,3%, 09c.) e a cozinha (18,2%, 06c.). Os principais motivos para essas 

36,40%

33,30%

15,20%

15,20%

de 4 a 5 pessoas

de 1 a 3 pessoas

de 6 a 7 pessoas

8 ou mais pessoas

 

51,50%

30,30%

12,10%
6,10%

de 1 a 3 pessoas

de 4 a 5 pessoas

6 pessoas
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escolhas estão relacionados ao descanso e ao lazer (4,2%, 17c.) e ao tempo maior de 

ocupação desses cômodos (16,7%, 06c.). A sala e a cozinha foram freqüentemente citadas 

juntas, pois não possuem uma divisória originalmente.  

QUADRO 3 - Qualidades no/do loteamento Condomínio Pôr-do-Sol 

O que mais gosta no/do CPS Nº citações Porcentagem (%) 
Limpeza / organização 10 25,0 
Área de lazer 08 20,0 
Vizinhos 08 20,0 
Tudo 04 10,0 
Tranqüilidade 03 07,5 
Da minha casa 02 05,0 
Apenas um acesso 02 05,0 
Do jardim 01 02,5 
Privacidade 01 02,5 
Segurança 01 02,5 
TOTAL CITAÇÕES 40 100 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 
 
Quanto ao loteamento como um todo, a limpeza e a organização foram 

apontadas como as melhores características segundo 25% (10c.) das citações. A área de 

lazer (20%, 08c.) e os vizinhos (20%, 08c.) foram bastantes citados como qualidades 

no/do Condomínio Pôr-do-Sol (ver quadro 3). 

QUADRO 4 - Defeitos no/do loteamento CPS 

O que não gosta ou que poderia 
melhorar no CPS 

Nº 
citações 

Porcentagem 
(%) 

Cancha de futebol 13 27,1 
Ruas (perigo de acidentes) 08 16,7 
Muito barulho 05 10,4 
Praça destruída 05 10,4 
Falta de privacidade 04 08,3 
Estacionamento é aberto 03 06,3 
Falta de um telefone público 03 06,3 
Muitos cachorros/gatos 03 06,3 
Sem espaço para crianças brincarem 02 04,2 
Coleta de lixo é ineficiente 01 02,1 
Falta um portão no acesso principal 01 02,1 
TOTAL CITAÇÕES 48 100 
FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 
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A cancha de futebol, apesar de ter estado presente como uma qualidade por 

20% (08c.) das citações, foi também citada como um inconveniente no CPS por 27,1% 

(13c.) (ver quadro 4). O barulho (10,4%, 05c.) foi citado freqüentemente relacionado à 

cancha. Os moradores que apontaram o risco de atropelamento nos acessos do loteamento 

(16,7%, 08c.) sugeriram a instalação de lombadas como precaução a acidentes. Essa 

referência aos acessos também está parcialmente relacionada à cancha de futebol. Segundo 

muitos moradores, as crianças que moram no loteamento não podem utilizá-la, pois são 

jovens e adultos que a utilizam. A crítica à falta de espaço para as crianças brincarem 

(4,2%, 02c.) está relacionada a essa constatação. As crianças, portanto, utilizariam os 

acessos para brincar, expondo-as a acidentes de trânsito.  

Alguns moradores (7,8%, 04c.) fizeram referência também à falta de 

privacidade devido à grande proximidade das casas. Segundo uma das pessoas consultadas, 

a arquitetura das casas permite “muito ajuntamento, sem pátio, muita criançada, muita 

maloquerada. Muita fofoca”. E completa, reafirmando sua insatisfação: “detesto isso aqui; 

tô tentando sair daqui”.  

QUADRO 5 - O que os moradores não gostam da/na casa 

Não gosta na casa do loteamento Nº citações 
Porcentagem 

(%) 
Pequena/mal planejada/pátio pequeno 14 48,3 
Rachaduras 08 27,6 
Escada ruim/ter dois andares 03 10,3 
Muito barulho 02 6,9 
Não gosta de nada 01 3,4 
Taxas luz/água/casa 01 3,4 
TOTAL CITAÇÕES 29 100 
FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 

 

A falta de espaço foi apontada por 37,8% (14c.) dos moradores como a 

principal insatisfação com a nova casa (ver quadro 5). As casas, geminadas e em fita, 

possuem uma área total construída de 42,56m², cujas peças no primeiro pavimento são 
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sala, cozinha, banheiro, uma área de serviço descoberta e no segundo pavimento dois 

quartos (ver anexos D e E). Existe a possibilidade de construção de um terceiro pavimento, 

sob responsabilidade do morador. 

Ao contrário do que normalmente mostram os principais meios de 

comunicação de massa, muitos dos moradores disseram ter vivido anteriormente em casas 

maiores e melhores, geralmente com um pátio. A área de serviço (ou pátio) da moradia 

atual é muito pequena (ver fig. 8): “O pátio é pequeno, não tem espaço”; “Não gosto de 

ficar trancada, gosto de pátio. (…) [Gostaria de] ter uma casa na Zona Sul, ter um terreno, 

mexer nas plantas, cuidar dos netos, ser livre”. O tamanho, tanto da casa quanto do pátio, 

e o mau planejamento da casa foram as principais insatisfações citadas com a casa (48,3%, 

14c.): “Casa foi mal planejada. Não tem opção para mudar os móveis. O segundo quarto 

não tem parede. Tive que vender minha máquina de lavar, meu freezer que não coube aqui 

dentro; a área é aberta - eles tinham que ter dado um tempo para a gente fechar”. 

 

FIGURA 8 - Área de serviço 

Fotografia de Priscila, moradora do acesso C, em 14/05/2005. 

 

 A existência de rachaduras (ver fig. 9 e 10) preocupa grande parte dos 

moradores, estando presente em 27,6% (08c.) das citações quanto à insatisfação com a 

casa. Segundo o discurso de alguns moradores: “A estrutura; têm muitas rachaduras”. 

3,25m 

1,30m 

1,30m 
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“Fundação (defeito de rachaduras); a escada já afrouxou”. “Falta de espaço, de 

privacidade, as rachaduras; até a janela já despencou. A escada”. 

 
FIGURA 9 - Rachaduras junto às aberturas 

Fotografia de Cenair, moradora da avenida A. J. 
Renner, em 04/05/2005. 

 

 
FIGURA 10 - Rachaduras na vertical 

Fotografia de Luciana, moradora do acesso B, em 
05/05/2005.

A escada, em aço, foi apontada por 10,3% (03c.) da amostra pesquisada 

como um inconveniente, tanto pela sua forma helicoidal, quanto pela qualidade do material 

utilizado. O barulho, desconforto auditivo, foi citado por 6,9% (02c.) da amostra, devido à 

proximidade das casas: “É pequena, mal construída (rachaduras), dá para ouvir os ruídos 

dos dois vizinhos”. 

O pagamento de luz e água, além da contribuição social mensal referente à 

concessão do direito real de uso, estiveram presentes em 3,4% (01c.) das citações: “As 

rachaduras, a luz é muito cara e a água também. Lá a gente não pagava. Nos tiraram para 

tirar a gente da dificuldade, mas aqui a gente não tem condição”. 

Mesmo aqueles que demonstraram gostar da mudança para o Condomínio 

Pôr-do-Sol demonstraram sua insatisfação com a precariedade e deterioração da construção 

do imóvel: “Coisas mal feitas. Não é que eu não goste da casa, mas tem rachaduras, odeio 

esse piso, chove para dentro”. 
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Av. A.J. Renner 
Acesso A 
Acesso B 
Acesso C 
Acesso D 
Acesso E 
Acesso F 
 

Entrada do CPS 

O Condomínio Pôr-do-Sol possui um único acesso de entrada28, o que lhe 

confere um aspecto de «condomínio fechado». O mesmo não ocorre com os demais 

loteamentos do PIEC. Apesar de ter em seu nome o termo «condomínio», no entanto, é um 

loteamento. Segundo a lei nº 6766, de 19 de dezembro de 1979 (Capítulo I, Art. 2º, § 1º), 

“considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias existentes” (BRASIL, 2004). A Prefeitura pretende 

abrir mais um acesso, no final do acesso B (ver fig. 11), o que está gerando um conflito 

com a opinião de parcela considerável dos moradores a esse respeito.  

FIGURA 11 - Os acessos no Condomínio Pôr-do-Sol 

 
 

 

 
 
 

   FIGURA 12 - Quadra de futebol 

   Fotografia de Jeverson, morador do acesso E, 
em 19/04/2005. 

Elaborada pela autora a partir de digitalização da planta 
de parcelamento/ planilha aérea (PORTO ALEGRE. 
Projeto urbanístico de condomínio por unidades 
autônomas na avenida A. J. Renner, 1280: 
parcelamento, situação, planilha áreas. Porto Alegre: 
DEMHAB/PMPA, 2000. Escala original 1/250). 

 

                                                 
28 Isso se deve à configuração espacial do terreno. 
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Através dos questionários, pudemos perceber que grande parte dos 

moradores gosta do aspecto «fechado» do loteamento, atribuindo-lhe maior sensação de 

segurança e privacidade. Mas o principal conflito provavelmente está relacionado à 

existência da quadra de futebol, em uma das duas praças existentes no loteamento, 

localizada no centro do mesmo (ver fig. 11 e 12). 

Como não existe uma área privativa com tamanho suficiente para as 

crianças brincarem, essas ficam ou na rua, sujeitas a atropelamentos, ou na quadra de 

futebol. No entanto, muitos moradores reclamaram do uso da cancha por moradores do 

entorno do loteamento, em detrimento de seus filhos. 

Em uma primeira aproximação com a problemática, refletimos sobre a 

relevância ou não da existência da quadra de futebol no centro do loteamento, afinal, 

muitos moradores a apontaram como problema. A grande proximidade com o Parque 

Humaitá29, distante apenas duas quadras, não poderia suprir as necessidades de lazer dos 

moradores? Dos dados coletados na amostra, 39,4% (13p.) dos moradores não gostam da 

quadra de futebol. Desses, 61,5% (08p.) sugeriram sua substituição pela construção de uma 

creche, que também pudesse ser utilizada como espaço para a associação de moradores do 

loteamento. Foi apontado por um dos moradores, Sr. Cláudio (“Professor”), a possibilidade 

de ocorrência de grave acidente caso uma bola de futebol atinja os transformadores de alta 

tensão localizados ao lado da quadra, que é descoberta.  

Verificamos que antes da mudança para o Condomínio Pôr-do-Sol, 24,2% 

(08p.) dos moradores utilizavam o Parque Humaitá para seu lazer. Esse percentual, no 

entanto, após a mudança, caiu para 15,1% (05p.). Dos oito moradores que anteriormente 

freqüentavam o parque, apenas dois ainda o fazem, dois utilizam a cancha existente no 

loteamento e os demais ficam na casa.  

                                                 
29 Parque Marechal Mascarenhas de Morais. 
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O relevante para os moradores, através de nossa percepção, não é tanto se 

existe uma cancha de esportes ou não, mas o sentimento de propriedade privada pelos 

espaços públicos existentes no loteamento. Apesar de ser uma área pública, 52,4% (22c.) 

da amostra referiu-se à quadra de futebol como propriedade do CPS e, conseqüentemente, 

de seus moradores. Segundo os discursos de alguns dos moradores, 

Os moradores querem jogar aí e vem os outros lá do outro lado. Era pra ser só 
o pessoal daqui.  
No começo vinham mais. Se é do condomínio, é para ser só do condomínio. 
Aqui já tem uma criançada; adolescentes e adultos de fora tomam conta.  
Não beneficiam os moradores daqui, ocupam o espaço dos moradores daqui.  
Quando a gente quer jogar eles não deixam a gente jogar, por uma coisa que a 
gente que tá pagando30. Dá briga entre as vilas, essa (o condomínio) e a A. J. 
Renner. 
Até marginais aqui da vila freqüentam. Falta de segurança.  

 
Do total dos moradores consultados, indiferentemente se gostam ou não da 

cancha de futebol, 60,6% (20p.) considera ruim ou muito ruim sua utilização por 

moradores do entorno do CPS; para 24,2% (08p.) é indiferente e para 15,2% (05p.) é 

considerado bom ou muito bom (ver gráfico 6). Do primeiro grupo citado, a justificativa 

mais citada (70%, 21c.31) para seu respectivo julgamento é a de que a quadra de futebol 

pertence ao CPS e, portanto, é para utilização apenas dos moradores do mesmo. Para 

aqueles que a utilização é indiferente, 50% (04c.) das citações foram referentes ao fato 

desses não utilizarem a cancha, 37,5% (03c.) ao bom comportamento dos “visitantes”.32 

Para aqueles que consideram algo bom ou muito bom, a justificativa (100% das citações, 

04c.) foi de que são boas pessoas.  

 

                                                 
30 Devido ao pagamento da contribuição social mensal, independentemente do tipo de contrato escolhido, e à 
organização espacial do loteamento, alguns moradores julgam estar pagando pela área comum de lazer, que 
na realidade é pública. Talvez tenha faltado um maior esclarecimento por parte do poder público sobre o 
porquê do pagamento da contribuição social mensal e sobre o significado do termo «loteamento», salientando 
que, na verdade, o “Condomínio” Pôr-do-Sol não é um «condomínio». 
31 As demais justificativas (30%, 09c.), daqueles que consideram «ruim» ou «muito ruim» a utilização da 
quadra de futebol por não-moradores do loteamento, foram em relação ao barulho e às brigas originados pela 
utilização da mesma. 
32 Houve 01 citação (12,5% correspondente) sobre todos terem os mesmos direitos, contanto que os demais 
(não-moradores do CPS) não abusassem, respeitassem todos.   



 

 

52 

GRÁFICO 6 - O que você acha da utilização da cancha por não-moradores do CPS? 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra 
representativa, 2005. 

 

Tanto para aqueles que responderam que gostam da cancha de futebol, 

quanto para aqueles que não gostam e preferem sua substituição por algo diferente (por 

exemplo, por uma creche) é inconveniente o uso desse espaço por não-moradores do 

loteamento, e a principal justificativa é por o julgarem um espaço privado do Condomínio 

Pôr-do-Sol.33  

QUADRO 6 - Lazer no período anterior à mudança para o CPS 

Tipos de Estabelecimentos Nº de 
citações 

Porcentagem 
% 

Casa / casa de parentes e/ou amigos 17 37,8 
Danceterias 08 17,8 
Parque Humaitá 08 17,8 
Outras áreas verdes 04 8,9 
Igreja 03 6,7 
Outros (prática desportiva/D.C. Navegantes) 03 6,7 
Viagem praia/campo 02 4,4 
TOTAL CITADOS 45 100 
FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 

 

A área mais utilizada para o lazer, no entanto, é a própria casa ou a casa de 

amigos e/ou parentes (ver quadros 6 e 7). 

 

 

                                                 
33 Dos que não gostam da cancha, 90% (09 citações) acham ruim ou muito ruim sua utilização por outras 
pessoas e o principal motivo (60%, 09 citações) é o sentimento de espaço privado. Dos que gostam da 
cancha, 75% (06 citações) acham ruim ou muito ruim sua utilização por outras pessoas e o principal motivo 
(66,7%, 08 citações) é também o sentimento de espaço privado. 

60,6%
24,2%

15,2%
ruim/muito ruim

para mim não faz diferença

bom/muito bom
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QUADRO 7 - Lazer depois da mudança para o CPS 

Tipos de Estabelecimentos Nº de 
citações 

Porcentagem 
% 

Casa / casa de parentes e/ou amigos 27 52,9 
Parque Humaitá 05 9,8 
Outros (centro comercial/restaurantes) 05 9,8 
Viagem praia/interior 04 7,8 
No Condomínio 03 5,9 
Igreja 03 5,9 
Danceterias 02 3,9 
Outras áreas verdes 02 3,9 
TOTAL CITADOS 51 100 
FONTE : Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 

 
 
A permanência na casa nos períodos de lazer subiu de 37,8% (17c.) para 

52,9% (27c.) (ver quadros 6 e 7) após a mudança para o Condomínio Pôr-do-Sol. Sobre a 

importância da «casa», conforme Dias (2004:257), 

No que respeita à importância da moradia, da Matta, antropólogo brasileiro, 
diz que ela não designa unicamente um espaço geográfico, ou algo físico 
impossível de medir mas, sobretudo, a casa designa uma entidade moral, uma 
esfera da ação social dotadas de positividades, domínios culturais 
institucionalizados e, em conseqüência, a casa é capaz de provocar emoções, 
reações, leis, orações, canções e imagens. Para esse antropólogo, a casa é uma 
categoria sociológica que mostra como uma sociedade pensa e institui seu 
código de valores e de idéias, sua cosmologia e seu sistema de classificação 
além de, para traduzir o que a sociedade vive e faz concretamente – seu sistema 
de ação que se apóia em seus valores. 

 

A casa como principal local de lazer aumentou, segundo alguns moradores, 

devido principalmente à ocupação do tempo com atividades domésticas: “porque quando 

chega fim-de-semana a gente tem que trabalhar em casa”. 

GRÁFICO 7 - O que representava a casa anterior? 

FONTE: Elaboração da autora a partir de 
amostra representativa, 2005. 

79,5%

20,5%
Algo bom

Algo ruim
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Em relação à casa anteriormente habitada, 79,5% (31c.) das citações 

estiveram relacionadas a aspectos positivos (ver gráfico 7). A associação da casa anterior a 

momentos e pessoas agradáveis esteve presente em 25,6% (11c.) das citações, algumas 

vezes acompanhadas de saudade (07%, 03c.): “era um lugar muito bom; tenho saudades, 

morei 24 anos ali”. Grande parte das pessoas morou na habitação anterior ao 

reassentamento por muitos anos, construíram as casas da forma que melhor lhes 

aprouvesse e conforme seus orçamentos possibilitavam. A identidade territorial, segundo 

Haesbaert (1999:180), “(…) recorre à uma dimensão histórica, do imaginário social, de 

modo que o espaço que serve de referência ‘condense’ a memória do grupo (…)”.  

A casa propriamente e o espaço do lote foram sublinhadas em 16,3% (07c.) 

dos sentimentos expressos. A importância de terem na época a propriedade da casa está 

presente em 18,6% (08c.) das citações. Para 04,7% (02c.), a casa era boa, mas tinha 

problemas: “não era ruim de morar, mas tinha vários problemas: alagava, não tinha 

esgoto, ratos, era ruim”, “não era lá grande coisa, mas ela era boa”. 

Para os demais 20,5% (08c.), que a relacionaram a representação da casa 

anterior a aspectos negativos, o principal motivo está relacionado à falta ou precariedade 

de infraestrutura (62,5% das citações, 05c.). Em 7% (03c.) das citações sobre o que 

representa a habitação anterior o motivo de descontentamento refere-se a momentos e 

pessoas desagradáveis, relacionadas ao sentimento de insegurança e ao desconforto 

auditivo (muito barulho).  

A importância da infraestrutura foi amplamente destacada, superando 

mesmo as referências à casa. A maioria dos moradores apontou não gostar, na moradia 

anterior (não se restringindo apenas à habitação), da falta ou precariedade de infraestrutura 

(53,5%, 23c.)34. Já em relação à atual moradia, quando da pergunta sobre o que não gosta 

                                                 
34 11,6% (05c.) da amostra pesquisada disse que não gostava da casa em si.  
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ou acha que poderia melhorar no CPS, a infraestrutura esteve em 75% das citações 

(36c.). O mesmo ocorreu quando do questionamento sobre o que mais gosta no CPS, a 

infraestrutura foi citada em 52,5% (21c.)35 da amostra pesquisada. 

A solidariedade entre os vizinhos, no período de moradia anterior, era 

presenciada segundo 66,7% (22p.) dos moradores consultados.  

QUADRO 8 - Categorias de ajuda entre os vizinhos no período anterior de moradia 

Que tipo de ajuda existia entre os vizinhos 
no período de moradia anterior? 

Nº de 
citações 

Porcentagem 
(%) 

Em tudo 08 44,4 
Cuidar da casa uns dos outros 03 16,7 
Para comida 03 16,7 
Não sei dizer 02 11,1 
Empréstimos com posterior devolução 01 5,6 
Por motivos de saúde 01 5,6 
TOTAL CITAÇÕES 18 100 
FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 

 
Segundo 44,4% (08c.) das citações quanto ao tipo de ajuda existente entre 

os vizinhos anteriormente (ver quadro 8), a solidariedade ocorria para qualquer tipo de 

necessidade, “nós nos ajudávamos em tudo, danças, festas”. Em 16,7% (03c.) das citações, 

o auxílio à segurança esteve presente: “o pessoal era unido; um cuidava da casa dos 

outros” e em igual percentual esteve presente a referência à doação de alimentos: “quando 

precisava de algo, qualquer coisa, até um pouco de açúcar, eles nos davam”. 

Atualmente, após a mudança para o loteamento, a solidariedade com os 

antigos vizinhos permanece em 72,7% (16p.) dos casos (ver quadro 9), relacionados 

principalmente à permanência da relação de vizinhança (muitos moradores do loteamento 

já eram vizinhos anteriormente) e à permanência da amizade. 

A solidariedade existente entre os vizinhos no CPS foi apontada por 72,7% 

(24p.) dos moradores.  

                                                 
35 05% (02c.) das citações, sobre o que mais gosta na atual moradia, foram em relação à casa.  
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QUADRO 9 - Categorias de ajuda entre os vizinhos no CPS atualmente 

Que tipo de ajuda existe entre os vizinhos 
no Condomínio Pôr-do-Sol? 

Nº de 
citações 

Porcentagem 
(%) 

Apenas com os mais próximos 05 20,8 
Por motivos de saúde 04 16,7 
Em tudo 04 16,7 
Limpeza/organização 04 16,7 
Para comida 03 12,5 
Empréstimos/pequenos serviços 02 8,3 
Organização de festas 02 8,3 
TOTAL CITAÇÕES 24 100 
FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 

 

Os tipos de ajuda mais citados são por motivos de saúde (16,7%, 04c.), 

manutenção da limpeza e organização da área comum (16,7%, 04c.), para qualquer 

necessidade (16,7%, 04c.) e para doação de alimentos (12,5%, 03c.). A solidariedade, no 

entanto, fica mais restrita aos vizinhos do acesso e entre familiares (20,8%, 05c.). 

No período de moradia anterior, a amizade entre os vizinhos existia para 

87,9% (29p.) dos entrevistados, e no período atual 10,3% (03p.) dessas pessoas perderam o 

contato com seus amigos devido ao deslocamento.  

Características especialmente geográficas (referentes à casa, ao espaço e ao 

lugar) foram citadas por 63,4% (26c.) da amostra pesquisada, seguida da importância do 

contato com vizinhos, amigos ou familiares (31,7%, 13c.). 

O PIEC pretende, conforme podemos ler no fragmento destacado a seguir, 

de um dos folhetos informativos do mesmo, resolver o problema da exclusão social na 

região: 

Ao longo dos próximos cinco anos, à medida que o PIEC for transformando o 
cenário da porta de entrada da cidade, fará desaparecer também a realidade 
de exclusão que hoje existe naquela região, tornando-a um exemplo de como o 
poder público pode promover a revitalização de áreas degradadas nas grandes 
cidades, resgatando a cidade e a auto-estima das comunidades que lá vivem, 
incluindo-as no mapa formal. Porto Alegre cumpre seu destino de metrópole e 
dá aos porto-alegrenses um novo cartão postal. (PROGRAMA INTEGRADO 
ENTRADA DA CIDADE. Vida nova para a entrada da cidade. Porto Alegre: 
Prefeitura de Porto Alegre, s.d. folheto) 
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Aproximadamente metade (48,5%, 15c.) dos moradores afirmou se sentir 

valorizada por estar morando no loteamento; desses, 69,2% (09c.) devido à existência de 

melhor infraestrutura, 23,1% (03c.) pelas amizades no loteamento e 6,7% (01c.) porque um 

dia poderá ser dono da casa.36 Dos demais 51,5% (17c.), que não se sentem valorizados 

com a mudança, a metade disse que a situação de pobreza permanece. O sentimento de 

injustiça por não estarem em condição de proprietários da habitação, considerando que no 

período anterior o eram, é compartilhado por 28,6% (04c.) daqueles que não se sentem 

valorizados. 

GRÁFICO 8 - Quais são seus sonhos/expectativas para o futuro? 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra 
representativa, 2005. 
 

O gráfico 8 apresenta os principais sonhos ou expectativas dos moradores 

para o futuro. Demonstra a insatisfação de boa parte dos moradores com a nova moradia, 

quando desejam ir para um lugar melhor e poder ter a própria casa (34,2%, 13c.). Esses 

sonhos muitas vezes estiveram relacionados ao anseio por maior liberdade e privacidade, 

além de uma segurança financeira, citada como conseqüência da propriedade de um 

imóvel. Com exceção daqueles que responderam não ter sonhos ou daqueles que possuem 

sonhos bem particulares37, a maioria dos moradores associou seus sonhos ou expectativas à 

melhoria de sua condição social (79%, 30c.). 

                                                 
36 13,3% (02c.) não responderam. 
37 Sonhos, por exemplo, como o de um morador que deseja conhecer seu pai, ou de outro que gostaria de 
andar de avião. 

 

34,20%

26,30%

15,80%

10,50%

10,50%
2,60%

Ir para um lugar
melhor/ter minha casa
Emprego/futuro f ilhos

Continuar a melhorar

Não tenho

Sonhos pessoais

Poder descansar
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4.1 O significado do vocábulo «vila» para os moradores do loteamento Condomínio 

Pôr-do-Sol 

 
Uma das primeiras questões, após a definição do perfil do morador, era se 

ele já havia morado em uma «vila» (ver gráfico 9). Da amostra pesquisada, 84,8% (28p.) 

afirmaram já ter morado e 15,2% (05p.) nunca terem morado em uma «vila».38 

GRÁFICO 9 - Você já morou em uma "vila"? 

FONTE: Elaboração da autora a partir de 
amostra representativa, 2005. 

 

As pessoas cadastradas pelo Programa, no final do ano 2000 e início de 

2001, moravam em ocupações irregulares na época. Aqueles que afirmaram nunca ter 

morado em uma «vila» tinham parentes que pertenciam às comunidades beneficiadas pelo 

PIEC. Foi possível identificar no discurso de alguns que, apesar de terem vivido 

anteriormente em ocupações irregulares, afirmaram não ter morado numa «vila», mas em 

«área verde» (área de risco), pois, segundo um desses moradores, “numa área verde, lá já 

é bairro”. 

 

 

                                                 
38 No momento das aplicações dos questionários foi possível perceber um inconveniente criado pela ordem 
das questões nº 14, 15, 16 e 17, e durante a análise refletimos que as questões deveriam ter sido feitas em 
momentos distintos. As duas primeiras eram referentes ao local anterior de moradia, e em seguida 
perguntamos se havia morado em uma «vila». Como vimos anteriormente, e conforme demonstraremos que 
verificamos o mesmo na amostra pesquisada, o vocábulo possui uma conotação pejorativa, o que causou um 
desconforto para os moradores. Por esse motivo, enfatizamos a importância da aplicação de questionários-
piloto para evitar essas situações. 

84,8%

15,2%
sim

não
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QUADRO 10 - O significado de "vila" para os moradores 

Significados 
Nº 

citações 
Porcentagem 

% 
Não é aqui 11 21,6 
Lugar de pobres 09 17,6 
Lugar ruim 08 15,7 
Sem infraestrutura 08 15,7 
Aglomerado de casas 07 13,7 
Mesmo que aqui 03 5,9 
Algo bom 03 5,9 
Outros 01 2,0 
Não sabe 01 2,0 
TOTAL CIT. 51 100 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 
 
 
Ao perguntarmos que significado tem a palavra «vila», o mais presente nos 

discursos (ver quadro 10) foi a definição através da negação de seu significado no espaço 

atualmente vivido, pois, segundo um dos moradores, “(…) aqui não é vila”. Algumas 

diferenças puderam ser notadas nos discursos dos que viveram numa «vila» para aqueles 

que não moraram.  

As citações daqueles que não moraram numa «vila» representam o discurso 

da maioria dos meios de comunicação: falta de infraestrutura (37,5%, 03c.); um lugar ruim 

(25,0%, 02c.), uma “vila de maloqueiros”; um aglomerado de casas (12,5%, 01c.).39 

Os que responderam que «vila» é «o mesmo que aqui» (07%, 03c.), 

afirmaram já ter morado em uma. Para um desses moradores, «vila» é um “centro de 

comunidade inferior”. Demonstrando sua insatisfação com os resultados do Programa, o 

mesmo afirmou que “aqui [no CPS] é uma vila também. As condições de pobreza são as 

mesmas”. Vila é, ainda, para os moradores, “um lugar onde moram pessoas de baixa 

renda” (20,9%, 09c.), “o lugar aonde as pessoas mais pobres vêm morar, mas não é algo 

muito bom”. Morar em uma vila é ruim para 14% dos moradores (06p.): “(…) se eu 

pudesse não moraria lá”. Não há infraestrutura (11,6%, 05c.), um “lugar onde as pessoas 

                                                 
39 “Não é aqui” foi citado por 02 das pessoas (25%) que não moraram antes em uma «vila».   
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não têm onde morar num lugar mais decente”, um “(…) aglomerado de casinhas” (14%, 

06c.). Para 07%, morar em «vila» é algo bom, porque é o “mesmo que aqui”, ou ainda: 

“como eu sempre morei em vila, gosto de morar em vila”.  

 

GRÁFICO 10 - Você se sente diferente dos moradores das vilas do entorno? 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra 
representativa, 2005. 

 

Apesar de muitos terem dito que «vila não é aqui» (21,6%, 11c.) e associá-

la a «um lugar ruim» (15,7%, 08c.), 64,3% (18p.) afirmou não se sentir diferente dos 

moradores das vilas existentes no entorno do loteamento (ver gráfico 10). 

 

GRÁFICO 11 - Por que você se sente diferente? 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 
2005. 
 

Dos 32,1% (09p.) que se sentem diferentes dos moradores do entorno do 

loteamento (ver gráfico 11), 38,5% (05c.) das citações foram em relação ao “(…) jeito que 

eles vivem, [pois] são mais largados, não se preocupam com as mesmas coisas”; segundo 

outro morador, “(…) porque aqui o pessoal é mais organizado e mantém limpo o 

condomínio” (ver gráfico 11). Em 30,8% (04c.), o discurso encontrado se aproxima do 

64,3%
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não
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pensamento de que “a gente trabalha, tá bem empregado, não fica roubando, cheirando, 

aqueles vagabundos”. No entanto, esse sentimento de diferença é em relação a 

determinados vizinhos de bairro (15,4%, 02c.), pois “(…) se encontra tudo, pessoas boas, 

de baixo nível, mas isso se encontra em tudo que é lugar”, também “tem gente 

trabalhadora”. 

GRÁFICO 12 - Por que você não se sente diferente? 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 
 

Segundo um dos moradores, fazendo referência aos que se consideram 

diferentes, “somos os mesmos, mas alguns têm a pretensão de querer aparecer, andavam 

tudo no meio do barro e agora querem ser melhor (e às vezes não têm nem o que comer). 

O importante é a dignidade”. Em 71,4% (15c.) dos discursos daqueles que não se 

consideram diferentes dos demais, está presente a essência de que “(…) são pessoas iguais 

a nós, que trabalham para sobreviver”, “(…) não tem diferença nenhuma”, “(…) não é a 

casa ou a roupa que nos faz diferente”. A diferença material foi apontada em 14,3% (03c.) 

das citações: “a única coisa é que a gente tem uma infraestrutura melhor”. 

QUADRO 11 - Sentimento de diferença quanto aos utilizadores da cancha que não moram no CPS 

Você se sente diferente dos moradores  
do entorno do CPS?                         → 
O que você acha de não-moradores 
do CPS utilizarem a cancha?               ↓  

Não 
% 

Sim 
% 

TOTAL 
% 

Ruim / muito ruim 71,4 (15p.) 45,5 (05p.) 60,6 (20p.) 
Para mim não faz diferença 14,3 (03p.) 45,5 (05p.) 24,2 (08p.) 
Bom / muito bom 14,3 (03p.) 9,1 (01p.) 15,2 (04p.) 
TOTAL 100 (21p.) 100 (11p.) 100 (32p.) 

71,40%

14,30%

4,80%
4,80%

4,80% Todos iguais/lutam para
sobreviver
Dif. material (casa/lugar
moradia)
Outros

Relativo, existem pessoas boas
e ruins
Dif. material (preciso pagar
contas)



 

 

62 

FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 
Procurando refinar um pouco mais seus discursos, cruzamos as respostas 

quanto ao sentimento de diferença aos moradores do entorno e à avaliação da utilização da 

quadra de futebol pelos mesmos (quadro 11). A maior parte dos que não se consideram 

diferentes acha ruim ou muito ruim a utilização da cancha pelos outros moradores do 

entorno (71,4%, 15p.), valor que se distancia dos que se consideram diferentes. Na 

tentativa de compreender essa mudança de discurso, analisamos as justificativas em 

relação ao julgamento, quanto à utilização da cancha por não moradores do CPS, «ruim ou 

muito ruim».  

QUADRO 12 - Sobre os moradores do entorno: sentimento de diferença x opinião sobre utilização 
da cancha 

Você se sente diferente dos moradores  
do entorno do CPS?                         → 
Qual seu julgamento sobre o uso da 
cancha pelos moradores do entorno?   ↓ 

Não 
% 

Sim 
% 

TOTAL 
% 

Gente de fora 52,4 (11c.) 18,2 (02c.) 39,4 (13c.) 
Brigas/barulho 28,6 (06c.) 27,3 (03c.) 27,3 (09c.) 
Morador não pode usar/é do CPS 33,3 (07c.) 9,1 (01c.) 24,2 (08c.) 
Visitantes/gente boa 9,5 (02c.) 36,4 (04c.) 21,2 (06c.) 
Não uso cancha 9,5 (02c.) 18,2 (02c.) 12,1 (04c.) 
Todos têm o mesmo direito, mas não 
devem abusar. 

4,8 (01c.) 0,0 3,0 (01c.) 

TOTAL 100 (29c.) 100 (12c.) 100 (41c.) 
FONTE: Elaboração da autora a partir de amostra representativa, 2005. 

 

Apesar de no discurso a maioria não se sentir diferente, essa diferenciação 

se materializa quando do compartilhamento de uma área pública, a quadra de futebol (ver 

quadro 12). A mesma pessoa que disse “Não muda muita coisa; eu acho que pessoas de 

vila ainda são mais unidas, são mais simples”, acredita que é ruim a utilização da cancha 

pelos habitantes do entorno porque “não beneficiam os moradores daqui, ocupam o 

espaço dos moradores daqui”. Outro morador, que primeiramente disse “não sou melhor 

do que os outros, já estive em uma situação igual a deles”, completando que “gostaria que 

todos tivessem [essa oportunidade], mas não sei se isso vai ser possível” afirmou, em 
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relação ao uso da quadra de futebol, “quando a gente quer jogar eles não deixam a gente 

jogar, por uma coisa que a gente que tá pagando”. Mesmo considerando-se igual a todos e 

tendo em mente que talvez os benefícios do Programa não sejam acessíveis a todos, o 

sentimento de propriedade parece ser mais forte.  

Por trás desse sentimento de propriedade está também a necessidade de se 

distinguir da imagem considerada pejorativa daqueles que habitam ou habitaram uma 

«vila». Poderíamos associar essa situação à exemplificada por Manuel Castells (2001:75) 

no caso de negros nos Estados Unidos que pertencem à classe média: 

A maioria dos negros de classe média se esforça para se afastar não só da 
realidade do gueto mas também do estigma lançado sobre eles por causa da 
cor de sua pele a partir do projeto decadente do gueto. Eles conseguem esse 
afastamento principalmente ao isolarem os filhos das comunidades negras de 
baixa renda (mudando-se para os subúrbios, isto é, áreas mais abastadas, 
integrando-os a colégios particulares onde predominam brancos), ao mesmo 
tempo reinventando uma identidade americana que revive os temas do passado, 
africano ou norte-americano, e se cala diante do peso do presente. 

 

Essa associação deve ter, no entanto, uma restrição aos contextos 

socioeconômicos e políticos. No caso dos moradores do loteamento, não houve uma 

mudança de classe social, apenas uma mudança infraestrutural que na verdade é pública, 

mas apropriada privadamente por moradores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 5 

5. ALGUMAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta” 

(Rui Barbosa) 
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Os movimentos sociais têm se conformado com a aquisição de casas para a 

população, reduzindo, nas palavras de Lefebvre (2001:19), o «habitar» ao «habitat». O 

Programa Integrado Entrada da Cidade, por sua vez, tem como proposta melhorar a 

qualidade de vida da população na região Humaitá-Navegantes, em Porto Alegre.  

As ações, no entanto, demonstram-se insuficientes. Muitas pessoas que 

moram nos reassentamentos urbanos possuem dificuldades em pagar as contas de água e 

luz, o que algumas não pagavam na moradia irregular, e do pagamento mensal da 

concessão do direito real de uso40. Essa situação é agravada pelo desemprego estrutural, 

que atinge grande parcela da população. 

Apesar da intencionalidade positiva do Orçamento Participativo, os projetos 

e a gestão do PIEC não possuem efetiva participação da população beneficiada, e a 

importância da revitalização da “entrada da cidade” por vezes parece ser mais valorizada 

do que a melhoria real das condições de vida da população lá residente. Para exemplificar, 

o ex-Prefeito de Porto Alegre, João Verle, em exercício em 2003, assim se referiu ao PIEC, 

em uma reportagem do Jornal Correio do Povo: “Esta parte da cidade, que hoje é motivo 

de vergonha, vai se transformar em cartão postal”41, destacando a importância da 

revitalização da «imagem» da entrada da capital. Esse mesmo veículo de imprensa 

publicou como manchete: “Prefeitura entrega casas a favelados”42. Podemos destacar pelo 

menos dois aspectos importantes nesse discurso: a) a conotação pejorativa de “favelados” e 

b) a idéia de prestação de um favor do poder público à população através da utilização do 

                                                 
40 Contribuição social mensal, definida conforme a renda familiar, a ser paga enquanto durar o uso da casa. 
Valor reajustado, anualmente, pela variação da Unidade Financeira Municipal (UFM). 
41 Jornal Correio do Povo, 15 de dezembro de 2003. 
42 Jornal Correio do Povo, 18 de maio de 2003. 
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verbo “entregar”. A moradia é um direito de todos, e não um regalo, pelo menos assim 

deveria ser.  

Segundo Haesbaert (1999:175), “toda identidade só se define em relação a 

outras identidades, numa relação complexa de escalas territoriais e valorações negativas e 

positivas”. A discriminação sofrida por pessoas economicamente pobres é, muitas vezes, 

reproduzida por essas, direta ou indiretamente, como pudemos observar através da análise 

dos discursos de moradores do Condomínio Pôr-do-Sol. Ainda segundo Haesbaert, “(…) é 

no encontro ou no embate com o Outro que buscamos nossa afirmação pelo 

reconhecimento daquilo que nos distingue e que, por isso, ao mesmo tempo, pode 

promover tanto o diálogo quanto o conflito com o Outro”43 (HAESBAERT, 1999:175).  

O aumento da permanência dos moradores na casa, nos períodos de lazer, 

vem a reforçar a importância do «habitar» em relação ao «habitat»: 

O que se pode concluir sobre as categorias de espaço de vida e espaço vivido é 
que elas são importantes fontes de informação sobre os lugares de 
freqüentação cotidiana dos moradores e sobre seu conteúdo simbólico (estético 
e afetivo). Este recurso permitiu perceber que a identificação com os lugares se 
dá em dimensões cada vez mais reduzidas, centradas na moradia propriamente 
dita, diminuindo a apropriação do espaço concebido como bairro. Isto explica 
a enorme importância que os moradores atribuem à moradia em detrimento do 
bairro (…) (DIAS, 2004:256). 

 

Mesmo considerando que a atual moradia é, muitas vezes, menos 

confortável do que a anterior, algumas pessoas valorizaram e destacaram a importância da 

aparência da casa e do seu entorno para bem receber as possíveis visitas. “As pessoas que 

vem me visitar elogiam, querem morar aqui, acham bonito”. “Lá eu achava ruim levar 

visitas por causa dos vizinhos. Aqui não vou ficar com vergonha de trazer alguém aqui”. 

Cosgrove (1998:111), a esse respeito, escreveu: 

 

                                                 
43 Grifos no original. 
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Por definição, cultura dominante é a de um grupo com poder sobre outros. (…) 
Seu poder é mantido e reproduzido, até um ponto consideravelmente 
importante, por sua capacidade de projetar e comunicar, por quaisquer meios 
disponíveis e através de todos os outros níveis e divisões sociais, uma imagem 
do mundo consoante com sua própria experiência e ter essa imagem aceita 
como reflexo verdadeiro da realidade de cada um.  

 

Características especialmente geográficas (referentes à casa, ao espaço e ao 

lugar) foram consideradas muito importantes pelos moradores, seguidas da importância do 

contato com vizinhos, amigos ou familiares. Apesar de o Programa Integrado Entrada da 

Cidade ter se preocupado com a manutenção da situação de vizinhança quando do 

reassentamento, para uma parte dos moradores, que tinham amigos anteriormente, houve a 

perda do contato com entes queridos devido à mudança. Pequenos deslocamentos podem 

fazer quebras significativas de relações interpessoais. Não é uma questão de distância 

geométrica, mas de quebra de relações, pois, numa rede de relações, todo e qualquer 

deslocamento implica, geralmente, em ruptura. 

A metade dos moradores se sente valorizada, como cidadã, perante o poder 

público devido, principalmente, à melhoria da infraestrutura. Aqueles que se sentem 

desrespeitados, assim se sentem devido à permanência de suas situações de pobreza. A 

princípio, a não ser que o morador opte pelo Contrato de Superfície para a Compra da 

Casa44, a habitação popular tem apenas um valor de uso, e não de troca. Aqueles que 

responderam que desejam morar em um lugar melhor e ter a própria casa, também 

responderam estar preocupados com o futuro dos filhos. A habitação de interesse social 

não simboliza a casa própria, não pode ser entendida como valor de troca. Os pais querem 

deixar para seus filhos uma segurança, e não a obrigação de ficarem lá. Na suas 

percepções, se antes tinham um bem, agora nem isso têm.   

                                                 
44 O terreno é e sempre será público e o comprador, quando houver, deverá se enquadrar nas normas do 
loteamento. 
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Apesar de não ter sido perguntado se os moradores prefeririam permanecer 

no local de moradia anterior, com uma melhoria na infraestrutura e na segurança, pareceu-

nos, através de seus discursos, que essa seria a situação ideal: “não sei explicar, mas 

gostaríamos de estar onde morávamos”. Muitas pessoas demonstraram que, para elas, teria 

sido melhor uma reurbanização e melhoria na infraestrutura no lugar onde elas moravam 

anteriormente. O grande motivo de descontentamento com a habitação anterior é a 

precariedade ou falta de infraestrutura.  

As habitações de interesse social no loteamento possuem uma configuração 

que impossibilita sua modificação estrutural e o contrato impossibilita sua modificação 

estética, excluindo o habitar: 

(…) a plasticidade do espaço, a modelagem desse espaço, a apropriação pelos 
grupos e indivíduos de suas condições de existência. É também a 
quotidianeidade completa, funções, prescrições, emprego rígido do tempo que 
se inscreve e se significa nesse habitat (LEFEBVRE, 2001:19).   

 

O poder público avançou ao manter a população, quando do 

reassentamento, nas proximidades do lugar anteriormente habitado, ainda que existam 

muitas dificuldades reais de diálogo entre os governantes, os funcionários públicos e a 

população. Conforme o caso estudado, a manutenção das pessoas no mesmo local, e não 

nas proximidades, é ainda mais indicado. No caso dos moradores do loteamento 

Condomínio Pôr-do-Sol isso não seria possível, uma vez que a desocupação do espaço 

anteriormente habitado pela maioria foi necessária para a posterior abertura de uma via 

pública. A regularização fundiária e a revitalização das áreas, portanto, sempre que 

possível, são preferenciais ao reassentamento.  

O mais importante é destacar que, apesar dos esforços do poder público para 

a melhoria das condições de vida da população, conforme um dos moradores do 

loteamento estudado, a “situação de pobreza é a mesma”. Lilian Vaz (1991:141) afirma 
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que as diversas políticas de habitação do poder público para as camadas sociais mais 

pobres resultaram em diversos momentos de exclusão: “ironicamente, a possibilidade de 

prover habitação para os necessitados serviu muitas vezes de argumentação para viabilizar 

a produção de novos tipos que, uma vez estabelecida, ratificava a exclusão” (VAZ, 

1991:141). Uma mudança estrutural da sociedade é urgentemente necessária, diminuindo, 

até a extinção, as diferenças, não as culturais, mas aquelas entre os seres humanos que 

correspondem aos direitos e deveres humanos. 

Através dessa pesquisa verificamos o grande potencial do olhar geográfico, 

especialmente o cultural, no estudo de particularidades semânticas de vocábulos em cada 

Estado e suas espacializações. Fizemos aqui uma breve introdução sobre o caso do 

vocábulo «vila» no Rio Grande do Sul, e sugerimos, como uma linha de pesquisa, seu 

aprofundamento bem como de outros, explorando o potencial da semiótica na Geografia. 

Quando do reassentamento urbano, pareceu-nos ser o mais próximo do ideal 

um sistema de construção por mutirão através da doação dos materiais e de apoio técnico 

pelo poder público, com real participação da população na elaboração dos projetos 

arquitetônicos. Essa é mais uma sugestão para posterior investigação geográfica. 
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“Esta vida é uma estranha hospedaria, 

onde se parte quase sempre às tontas. 

E nossas malas jamais estão prontas, 

e nossa conta nunca está em dia.” 

(Mário Quintana) 

 

“Os filósofos não têm feito senão interpretar o mundo de diferentes maneiras; 

o que importa é transformá-lo.” 

(Karl Marx) 
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ANEXO A – Notícia Correio do Povo inauguração CPS 

 
 
 
CORREIO DO POVO  
PORTO ALEGRE, SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2003  

Verle e Olívio inauguram 130 casas  

O Programa Integrado Entrada da Cidade concluiu o segundo loteamento, a ser 
entregue amanhã 

 

Condomínio Pôr-do-Sol abrigará 130 famílias 

transferidas de vilas  
   

 O prefeito João Verle entrega à comunidade, neste domingo, às 
11h, o Condomínio Pôr-do-Sol, o segundo loteamento do 
Programa Integrado Entrada da Cidade (Piec). O ministro das 
Cidades, Olívio Dutra, participará da solenidade.  

Localizado na avenida A. J. Renner, 1244, no bairro Farrapos, o Condomínio Pôr-do-Sol 
abrigará 130 famílias, que vivem 
atualmente de forma precária e irregular 
nas vilas A. J. Renner, IAP, Nossa 
Senhora Aparecida, Nossa Senhora da 
Paz, Esperança e ocupando o leito da 
Voluntários, nos bairros Farrapos, 
Humaitá e Navegantes. Essas famílias 
passarão a viver em casas novas de 
alvenaria, com toda a infra-estrutura, 
como rede de água, esgoto, pavimentação e iluminação pública. Além das novas moradias, 
as comunidades reassentadas nessa fase já estão participando dos projetos de geração de 
trabalho e renda e de educação ambiental, desenvolvidos pelo Piec. Até o final de 2003, o 
loteamento na avenida Dona Teodora será entregue à comunidade, com moradias para 
outras 222 famílias, encerrando a primeira fase do programa.  

O Piec prevê a revitalização de toda a região localizada entre os bairros Farrapos, Humaitá 
e Navegantes. Serão desenvolvidos projetos habitacionais, de recuperação ambiental, 
reestruturação viária, de geração de renda e de desenvolvimento comunitário. O programa 
beneficiará, com novas unidades habitacionais, um total de 3.061 famílias de baixa renda. 
Essa mudança também permitirá melhorias no sistema viário e a recuperação das áreas 
degradadas na região. O programa teve início em maio de 2002. A previsão é de que seja 
concluído em cinco anos, com investimento total de 55 milhões de dólares.  
    

 

Correio do Povo 
Porto Alegre - RS - Brasil 
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ANEXO B – Questionário 

 

Perfil: 

1. Idade: ____________ 

2. Sua casa é no acesso: 

□ A     □ B     □ C     □ D     □ E     □ F     

3. Sexo:  □ feminino     □ masculino 

4. Você estudou até a série: ___________________ 

5. Situação de família: 

□ solteiro     □ casado     □ união estável     □ divorciado     □ separado     □ viúvo                            

6. Cidade de nascimento: __________________________________________________ 

7. Estado de nascimento: __________________________________________________ 

8. Se você não é de Porto Alegre: Desde quando você e sua família estão em Porto 

Alegre? ______________________________________________________________ 

9. Que motivos os trouxeram à capital? 

 

10. Quais lugares você e sua família já moraram desde que chegaram à Porto Alegre? (Se 

você e sua família são porto-alegrenses, quais lugares vocês já moraram na capital 

gaúcha?) 

 

 

 

As perguntas de 11 a 28 se referem ao período de moradia anterior à sua chegada no 

Condomínio Pôr-do-Sol. 

 

Antes do Condomínio Pôr-do-Sol: 

11. Qual era a sua profissão antes de chegar no Condomínio Pôr-do-Sol?  

 

12. Você está desempregado?      □ sim     □ não 

13. Se sim, há quanto tempo está desempregado?  

□ alguns meses     □ um ano     □ dois a três anos     □ quatro anos ou mais 

14. Antes de vir morara no Condomínio Pôr-do-Sol, onde você morava? ______________ 
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15. Assinale abaixo em qual (ou quais) lugar(es) você já morou:  

□ Leito Voluntários da Pátria 

□ A. J. Renner 

□ Nossa Senhora da PAZ 

□ Outro(s). Qual(is)? ____________________________________________________ 

16. Você já morou em uma vila?      □ sim     □ não 

17. O que representa para você a palavra “vila”? 

 

18. O que representava para você a moradia que você morava ANTES de vir para cá?  

 

19. O que você gostava lá, onde você morava? 

 

20. O que você não gostava de lá onde você morava antes? 

 

21. Você tinha bons amigos lá onde você morava?     □ sim     □ não 

22. A amizade continua?     □ sim     □ não 

23. Quantas pessoas moravam na sua antiga casa? ________________________________ 

24. Quais lugares você freqüentava naquela época para seu lazer? 

 

25. Existe algum fato que marcou na sua vida no tempo em que moraste lá? 

 

26. Naquela época existia ajuda entre os moradores?     □ sim     □ não 

27. Exemplifique: 

 

28. Essa ajuda ainda permanece entre você e os moradores que lá permanecem?      

□ sim     □ não 

29. Por quê? 
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As perguntas de 29 a 54 se referem à sua moradia atual aqui no Condomínio Pôr-do-

Sol. 

 

No Condomínio Pôr-do-Sol: 

30. Sua profissão mudou após a mudança?     □ sim     □ não 

31. Se sim, qual é a sua nova profissão? 

 

32. Você se acha diferente dos moradores das Vilas Leito Voluntários da Pátria, A.J. 

Renner e/ou Nossa Senhora da Paz?     □ sim     □ não 

33. Se sim, por quê? De que forma?  

 

34. Se não, por que você se considera igual? 

 

35. Depois que você se mudou para o Condomínio Pôr-do-Sol, mudou alguma coisa na 

sua vida?     □ sim     □ não 

36. Como? Por quê?  

 

37. Você se sente mais valorizado depois da mudança para cá?     □ sim     □ não 

38. Explique isso. 

 

39. Qual a peça da sua casa que você gosta mais e que representa melhor você e seu estilo 

de vida?  

 

40. Por quê? 

 

41. O que você mais gosta na nova casa? 

 

42. O que você mais gosta no Condomínio Pôr-do-Sol? 

 

43. O que você não gosta ou acha que poderia melhorar aqui na sua nova casa? 
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44. O que você não gosta ou acha que poderia melhorar aqui no Condomínio Pôr-do-Sol? 

 

45. Desde que estão aqui no Condomínio Pôr-do-Sol, quais lugares você e sua família 

freqüentam para o lazer? 

 

46. Em qual lugar no Condomínio você e sua família vão mais vezes ou passam mais 

tempo? 

 

47. Pessoas de outros lugares freqüentam as áreas de lazer do Condomínio?  □ sim    □ não 

48. O que você acha disso?  

□ muito bom     □ bom     □ ruim    □ muito ruim     □ para mim não faz diferença 

49. Por quê? 

 

50. Quantas pessoas moram na casa? __________________________________________ 

51. Ocorre ajuda entre os moradores do Condomínio?     □ sim     □ não 

52. Que tipo? 

 

53. Quais são as suas expectativas (sonhos) para o futuro? 

 

54. Você acredita que a vida na família melhorou com a mudança para o Condomínio Pôr-

do-Sol?    □ sim     □ não 

55. Por quê? 
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ANEXO C – Fotografias feitas pelos moradores 
 
(*): fotografias feitas pela autora com a permissão do(a) morador(a). 

 

Antenor: morador do acesso B, 29/04/2005. 

 
 
 

Sandra: moradora do acesso C, 29/04/2005. 

 
 

Berenice*: moradora do acesso A, 14/05/2005. 

 

  Norilda: moradora do acesso C, 29/04/2005. 

 
 
 

   Jeverson: morador do acesso E, 29/04/2005. 
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Américo: morador do acesso E, 29/04/2005. 

 

Celina: moradora do acesso A, 01/05/2005. 

 

Janine*: moradora do acesso A, 01/05/2005. 

 
 
 

 
 

 

 Susi: moradora do acesso A, 01/05/2005. 

 

 Sandra*: moradora do acesso C, 01/05/2005. 

 

 Ivana: moradora do acesso C, 01/05/2005. 
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Scheila: moradora do acesso C, 01/05/2005. 

 

Francisco: morador do acesso D, 04/05/2005. 

 

Teresa*: moradora do acesso C, 04/05/2005. 

 
 
 
 
 

 Cenair: moradora da Av. A. J. Renner,  
04/05/2005. 

 

 Gentil*: morador do acesso D, 04/05/2005. 

 
    

  Maria: moradora do acesso A, 04/05/2005. 
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Elisiane: moradora do acesso B, 05/05/2005. 

 

Luciana: moradora do acesso B, 05/05/2005. 

 

Beto*: morador do acesso B, 05/05/2005. 

 
 
 
 
 
 

 Rosemari: moradora do acesso F, 14/05/2005. 

 
 
 

 Getúlio: morador do acesso F, 14/05/2005. 

 
 
 

  Priscila: moradora do acesso C, 14/05/2005. 
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ANEXO D – Planta baixa: pavimento térreo 
 
 
 
 
 

 
FONTE: Porto Alegre, 2000c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E – Planta baixa: segundo 
pavimento 

 
 

 
 
 

 
FONTE: Porto Alegre, 2000c.  
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ANEXO F – Corte AA 

 
 
 
 

  
 FONTE: Porto Alegre, 2000c. 
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ANEXO G – Fachada frontal (02 unidades) 

 
 
 
 
 

FONTE: Porto Alegre, 2000c.  
 

 


