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na
RIO DAS PEDRAS
é a segunda favela mais
populosa do Rio, com cerca
de 55 mil habitantes
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flete o aumento da população em favelas no
Rio nesses últimos 20 anos. No início da década de 1990, a comunidade já estava em expansão, ainda com muitos barracos de madeira e lona. Mas nem de longe parecia com o que
se tornou hoje. Nessas duas décadas, a favela
ganhou centenas de casas e prédios, transformando-se na segunda mais populosa do Rio
(atrás da Rocinha) e terceira do Brasil, com
54.793 habitantes em 2010. As construções tomaram a área pantanosa próxima à Lagoa do
Camorim, na Zona Oeste da cidade. E, cercada
por propriedades particulares, crescem com
edifícios de até seis andares. Novos moradores não param de chegar. E apenas numa área
contígua à favela, a Associação de Moradores
e Amigos de Rio das Pedras, invadida em 1991,
já são mais 8.689 habitantes. Enquanto serviços básicos, como esgotamento sanitário e
energia elétrica, continuam escassos.
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a paisagem de morros, encostas
e baixadas do Rio de Janeiro está
estampado o cenário máximo da
desigualdade carioca. As favelas
— marca da pobreza na ocupação urbana da cidade — deixam
evidente que o abismo social vai além da
distância entre as rendas de pobres e ricos.
Basta andar por suas vielas, escadarias e
seus becos para notar que quase sempre direitos e serviços mais básicos, como saneamento, abastecimento de água e coleta de
lixo, são negados à grande parte dos que
habitam essas comunidades.
Duas décadas depois de sediar a Rio 92, o
número de pessoas vivendo nessas condições
cresceu — e muito. Já às vésperas da primeira
conferência no Brasil para se discutir os efeitos da ação do homem no planeta, havia 881
mil moradores nas favelas cariocas. Pouco se
fez para conter a expansão. E, em 2010, segundo os dados do Censo, esse contingente deu
um salto de 58%, chegando a 1,39 milhão de
habitantes, o que dá ao Rio o título de cidade
com a maior população em ocupações precárias do Brasil. Foi a maneira de os moradores
enfrentarem a falta de políticas de habitação e
as consequências de uma economia estagnada por décadas. Mas a favela é uma solução
que, quase sempre desassistida pelo poder
público, acabou se desdobrando, muitas vezes, em falta de infraestrutura mínima para
moradia; ocupação de áreas de risco; violência; e desmatamento — alguns dos temas centrais em discussão na Rio+20.
Nas bordas da região que concentrou as discussões da Rio 92 e que vai receber em junho
a Rio+20, a comunidade de Rio das Pedras re-
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Cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem
sem serviços básicos, como água e esgoto
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Migração de nordestinos
chama a atenção
Professor e pesquisador do Observatório
das Metrópoles do Ippur/UFRJ, Adauto Lucio Cardoso ressalta que, no caso de Rio
das Pedras, o crescimento se deu, em grande parte, pela migração de nordestinos para o Rio. Eles vieram e continuam vindo para oferecer sua mão de obra ao crescimento
da região da Barra da Tijuca. Uma relação
de proximidade das favelas com áreas com
oferta de trabalho comum às comunidades
do Rio. Um fenômeno, diz Cardoso, aliado a
um período, nos últimos 20 anos, de praticamente ausência de políticas de habitação
para as classes mais pobres.

— Nesse período, foram poucas as políticas de construção de casas para as
classes populares. Na falta de moradia popular acessível e com subsídio, morar na
favela foi uma estratégia de sobrevivência.
Há ainda a questão de distribuição de renda. No trabalho informal e sem renda fixa,
o acesso à casa sem pagar aluguel ou financiamento é fundamental para essas
pessoas sobreviverem, tornando a favela
uma alternativa.
Persiste um abismo de renda entre regiões ricas e pobres da cidade. Na lista de
bairros com os dez menores rendimentos
médios domiciliar, predominam aqueles
formados basicamente por domicílios em
favelas, como Jacarezinho, Manguinhos e
Complexo do Alemão. Assim, a renda em
Acari (de R$ 1.141,02) em 2010 era 15 vezes menor do que a do Joá, bairro de mansões com o maior rendimento médio domiciliar do Rio, de R$ 17.537,39. E mesmo
vizinhos eram enormemente distantes
quanto à renda. Na Rocinha, por exemplo, a média era de R$ 1.291,35, enquanto
em São Conrado era de R$ 13.473,22.
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Custodio Coimbra

— Mas desigualdade do trabalho entre
favela e asfalto cai até pelo menos 2009. Os
dados mostram que o crescimento da renda da população favelada foi maior, de
10,5% contra 5,7% dos que moram fora das
comunidades — disse Marcelo Neri, chefe
do Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getulio Vargas.
É fato, entretanto, que a economia do Rio
não é “especialmente voltada para o pobre”, completa Neri:
— Apesar de o crescimento da economia
do Rio não ser especialmente voltado para
o pobre, já que a expansão econômica se dá
em segmentos com pré-sal, alguns polos industriais e Olimpíadas, projetos como UPPs
e Morar Carioca podem fazer reduzir essas
distâncias. E assim existe uma tendência de
uma queda na desigualdade.
A economia do Rio — estagnada por décadas — favoreceu a expansão das favelas.
Entre 1970 e 2009, a participação do Estado
do Rio no Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no
país) perdeu 34%, citou Mauro Osório Ribeiro, professor da UFRJ e um dos maiores especialistas em economia fluminense. A cidade do Rio reduziu sua relevância econômica ainda mais: 54%. Apenas mais recentemente, desde 2006, é que há uma aproximação da trajetória da economia fluminense com a da brasileira.
— A sociedade fluminense viveu um processo de deterioração econômica até a explosão do petróleo. Esse empobrecimento
das famílias fez com que muitas buscassem
os morros, onde não há acesso a serviços
mais básicos e o custo da moradia é muito
menor. Com mais de 20% da população em
favelas, o que é acima da média nacional, o
governo precisa subir o morro — disse Hildete Pereira, diretora do Centro Internacional Celso Furtado sobre Políticas de Desenvolvimento, acrescentando, porém, que as
favelas são um fenômeno das metrópoles.
Nos últimos 20 anos, as comunidades
passaram por obras de urbanização, em
projetos como o Favela Bairro. O que não
resolveu os problemas de grande parte das
comunidades. Nas 763 favelas do Rio, 33%
dos domicílios não tinham energia elétrica,
12% não dispunham de esgotamento adequado e 3,5% não usufruíam de abastecimento de água. Melhorou. Mas basta circular pelas favelas para perceber que o problema é maior que as estatísticas. Em Rio
das Pedras, 55% das casas não tinham energia elétrica, o esgotamento adequado não
atingia 29% dos domicílios e 7% não se beneficiavam com a coleta de lixo. n
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Carlos Carvalho-12/04/1991

ÀS VÉSPERAS da Rio 92,
região crescia

Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, Rio+20, p. 24-25, 10 jun. 2012.
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