
No Rio, 16,8% dos favelados do País  
Robson Pereira 
 
Situação não condiz com peso econômico da cidade; especialista acredita que 
fenômeno está se estabilizando  
 
Com 3,5% da população do País, o município do Rio tem 16,8% dos 6,5 milhões de 
favelados, ou seja, 1,1 milhão em casas ou barracos construídos, na maioria dos 
casos, em propriedade alheia. Em dez anos, o número de moradores de favelas 
passou de 896.565 para 1.092.476. O aumento de 21,9% é o menor desde os anos 
50. Mas a participação relativa dos favelados na população do Rio (18,6%) é a 
maior dos últimos 50 anos.  
 
Das cinco áreas em que o planejamento municipal dividiu as favelas, só uma teve 
queda no número de moradores na década passada (a zona portuária). As demais 
registraram crescimento médio de 1,4% a 8,1% por ano. As maiores taxas foram 
em Guaratiba (12,78%), Santa Cruz (10,1%), Barra da Tijuca (9,35%) e 
Jacarepaguá (7,77%) - todos na zona oeste.  
 
"É um movimento racional, mas traz um grave problema urbanístico e social", 
analisa Sérgio Besserman, ex-presidente do IBGE e atual diretor de Informações 
Geográficas do Instituto Pereira Passos (IPP), órgão da Secretaria Municipal de 
Urbanismo. "As populações mais carentes estão se deslocando para regiões onde a 
demanda por mão-de-obra é maior e dando origem a novas favelas."  
 
Besserman não se inclui entre os que consideram irreversível o grau de favelização 
do Rio e diz que a expansão das favelas está perto da estabilização. Pelos dados do 
IPP, o crescimento médio anual de 2,4% na década passada (o equivalente a 195 
mil novos favelados) foi influenciado por taxas de natalidade mais elevadas nessas 
comunidades e pela migração, decorrência da situação econômica do País.  
 
Para o coordenador de Avaliação de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas (Ipea), Ricardo Paes de Barros, o Rio tem favelas demais 
para seu peso na economia. "Há Estados mais pobres, com menor grau de 
favelização." Barros, Mirela de Carvalho e Samuel Franco, todos do Ipea, 
produziram um estudo sobre habitação no Rio a partir de um indicador sintético do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Para tornar mais coerente a 
comparação entre a cidade formal e as favelas, restringiram a análise da posse de 
bens duráveis a TVs e geladeiras. Dos 8 itens analisados (o IDH tem 13), o Rio 
perdeu participação relativa no cenário nacional em 4, com destaque para 
indicadores habitacionais (aparecia como o último colocado no grau de favelização) 
e acesso a saneamento. Em compensação, melhorou de posição no item acesso a 
bens de consumo básicos, a ponto de ostentar no fim dos anos 90 a menor 
proporção de domicílios sem TV e a 2ª menor de casas sem geladeira.  
 
Mirela e Franco admitem no texto não oferecer respostas diretas a tais 
contradições, mas deixam pistas. A primeira é que o Rio se mostrou mais eficiente 
em levar serviços às favelas do que em transformá-las em bairros. A segunda, 
polêmica: a população da favela, por não ter posse do imóvel, investe em bens de 
consumo. "Direitos de propriedade mal definidos inibem os investimentos na 
ampliação, conservação e melhoramento das moradias."  
 
E a submoradia vira até casa de temporada. Que tal pagar R$ 500,00 para passar a 
semana do carnaval num apartamento de sala, 2 quartos (uma suíte) e um 
varandão com vista para a praia e a 10 minutos de São Conrado, zona sul? É esse o 
preço cobrado por Roberto Gonçalo Alonso pelo terceiro andar de sua casa na 
Rocinha, conforme anúncio na internet. ENTREVISTA 



 
Jornalista, exilado, autor de Os Carbonários, livro contundente sobre a ditadura, 
três vezes vereador pelo Partido Verde, Alfredo Sirkis, secretário municipal de 
Urbanismo, tem idéias próprias e conhecimento de causa. Veja abaixo trechos da 
entrevista que ele concedeu ao Estado sobre a questão das favelas:  
 
Remoção: "A classe média tem uma certa nostalgia dos tempos em que militares 
com metralhadoras expulsavam favelados, abrindo espaço para construções de 
luxo. A Cidade de Deus nasceu assim, iniciando a disseminação de favelas no Rio."  
 
O Estado falhou? "O Estado e a sociedade. Há mais de 70 anos que a sociedade diz 
aos pobres: "Virem-se." Eles se viraram e o resultado está aí. O Darcy Ribeiro dizia 
que favela não era problema, mas solução. É uma meia-verdade. Eles se viraram, 
deram origem a uma construção civil pirata, pressionaram por serviços públicos e 
fizeram o que o Estado deixou de fazer."  
 
Favela-Bairro: "Por si só não tem força para transformar favelas em bairros. Já 
gastamos mais de US$ 600 milhões, mas só atingimos 200 das 700 e poucas 
favelas do Rio."  
 
Medidas concretas: "Estamos dando nomes a todas as ruas e vielas e números para 
todas as casas nas favelas, exceto as que estão em áreas de risco. Estamos criando 
regras urbanísticas para a construção legal de casas. E estimulando o setor informal 
da construção civil que atua nas favelas para que saia da ilegalidade e obtenha 
ganhos lícitos."  
 
Questão fundiária: "Quem reconhece propriedade é a Justiça e quem legaliza são os 
cartórios. É um processo lento demais. No Rio, quase todas as favelas estão em 
áreas particulares, muitas delas abandonadas pelos proprietários. Aí você intervém, 
faz as melhorias, cria um bairro e eles aparecem rapidamente para tentar recuperar 
a propriedade." 
 
Leia mais 
 
SP engana: um terço vive de forma precária  
Adriana Carranca  
 
Retrato do drama nos dados da Prefeitura é mais fiel que o do IBGE  
 
Os números do IBGE revelam uma São Paulo quase livre de favelas - apenas 8,7% 
da população de 10.927.985 habitantes. É a 12ª capital brasileira em grau de 
favelização. A baixa porcentagem, no entanto, em números absolutos transforma-
se em muita gente: 909.628 pessoas, o que coloca a cidade na segunda posição 
em quantidade de favelados do País, atrás apenas do Rio. Nas contas do IBGE, são 
229.155 unidades habitacionais em 1.067 favelas e aglomerações similares.  
 
Nas contas da Prefeitura, que adota definição mais ampla de favela do que o IBGE, 
os números são maiores: 2.018 favelas, com 291.983 domicílios onde vivem 1,1 
milhão de pessoas. Some-se a esse numero 1,6 milhão em loteamentos irregulares 
e clandestinos e 600 mil em cortiços. E tem-se a real dimensão da condição social 
dos paulistanos - 3,4 milhões ou 31% da população vivendo em situação precária 
em 850 mil dos 3 milhões de imóveis da cidade.  
 
" O padrão de favelização em São Paulo é de pequenas ocupações, na periferia, 
especialmente em áreas públicas. E grande parte da população de baixa renda está 
em loteamentos e cortiços", explica o professor de ciências políticas da 
Universidade São Paulo (USP) Eduardo Marques, diretor do Centro de Estudos da 



Metrópole. Segundo estudos publicados por ele, a situação nas favelas paulistanas 
melhorou, em especial nas áreas centrais, de maior acesso a serviços públicos, 
embora ainda se conviva com condições muito precárias. Viver em Paraisópolis, no 
Morumbi, bairro de maior renda média entre moradores, pode ser melhor do que 
morar em um loteamento em Cidade Tiradentes, na carente zona leste, onde a 
população de favelas mais cresce - na cidade, a taxa de crescimento anual é de 
2,97%. "As soluções são diferentes para cada situação", diz o professor.  
 
A multiplicidade e a dimensão do problema pulverizam o investimento, que já não é 
muito. O orçamento municipal e a parcela do Estado destinada à capital, em 2005, 
somados, chegaram a R$ 691 milhões. Divididos pelos milhões à espera de moradia 
decente, chega-se a R$ 203,00 por pessoa, o que não daria para pagar nem um 
mês de aluguel num cortiço da capital, onde a média é de R$ 250,00 por um 
quartinho. "A maior parte do orçamento da Prefeitura está engessada. Sobram 15% 
para investimentos. A solução é buscar parcerias com o Estado e o setor público-
privado", diz o secretário municipal de habitação, Orlando Almeida Filho.  
 
O Ministério das Cidades enviou, em 2005, R$ 25 milhões para habitação em São 
Paulo. O dinheiro está sendo empregado na urbanização de quatro favelas, a maior 
parte (R$ 15 milhões) na Paraisópolis, a segunda maior da capital, com 80 mil 
moradores. Mas o custo previsto para completar as obras, só nessa favela, é de R$ 
300 milhões. Foi iniciada transferência de moradores em área de risco para 
unidades do CDHU, enquanto a Prefeitura negocia com donos do terreno de 1 
milhão de m2, invadido nos anos 1970, incentivos para a doação dos lotes. Sem 
isso, moradores não regularizam os imóveis.  
 
Lúcia Veloso de Carvalho, de 19 anos, não vê a hora de ser transferida do Grotinho, 
parcela mais precária de Paraisópolis, com barracos de madeira amontoadas sobre 
o chão de terra, para outra casa na mesma favela. Dali não sai por nada. Estuda na 
Escola Estadual Homero dos Santos Forte, na favela. A filha, de 1 ano, é atendida 
em projeto do vizinho Hospital Albert Einstein. A mãe é empregada doméstica num 
casarão em condomínio do Morumbi, onde o irmão é jardineiro. "Aqui está a nossa 
vida."  
 
O mesmo vale para Joseane Nunes Gomes, da "loja da Ane". Vendendo roupas do 
Brás, fatura R$ 2.500,00 por mês. Nos fundos, vive numa sala, quarto, cozinha e 
banheiro com as filhas, de 11 e 20 anos. A mais velha, Gláucia, estuda inglês e 
trabalha em uma empresa na Vila Olímpia. "Como secretária bilíngüe", orgulha-se. 
A loja fica na parte "nobre" de Paraisópolis, onde está a casa de 100 m2 colocada à 
venda por Célia Gouveia. Valor: R$ 65 mil. Ofereceram R$ 50 mil, mas ela não 
aceitou. Abriu uma butique no quarto da frente para melhorar a renda e ficou. 
"Com esse dinheiro não comprava nada num lugar tão bom." A casa fica na Rua 
Ernest Renan - com asfalto, rede de água e esgoto, da gestão Mário Covas -, que 
concentra o comércio e onde fica a Associação de Moradores de Paraisópolis. Uma 
espécie de Avenida Paulista da favela. 
 
Leia mais 
 
"Favela é um mundo inteiro"  
Adriana Carranca  
 
Urbanista francês diz que Brasil avançou, mas só soluções locais vão reduzir o 
número de habitações precárias  
 
A meta de número 11 dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio é melhorar a 
vida de, pelo menos, 100 milhões de pessoas em favelas, até 2020. Para monitorar 
seu cumprimento, a ONU criou um slum index (índice de favelização). "Favela é um 



mundo inteiro. Uma política adequada exige conhecer esse universo. Há 
características locais, mas a origem, relacionada à pobreza que atinge 2 bilhões de 
pessoas, e a precariedade são comuns", diz o economista e urbanista francês Yves 
Cabannes, da Universidade de Harvard e consultor internacional em políticas 
públicas, urbanismo e habitação popular. Ele coordenou o Programa de Gestão 
Urbana da ONU para América Latina e Caribe, entre 1997 e 2004. Trabalhou no 
Brasil de 1988 a 1997 e assessora prefeituras de Porto Alegre e Belo Horizonte.  
 
O que é índice de favelização e por que é importante uma definição universal para 
favelas?  
 
São cinco indicadores: acesso inadequado a água e saneamento básico, falta de 
infra-estrutura, moradia de baixa qualidade, superadensamento e ausência de 
regularização fundiária. Esse denominador comum é imporrante para que a ONU 
possa monitorar avanços feitos no cumprimento do Desenvolvimento do Milênio.  
 
 
Como resolver um problema que atinge 2 bilhões?  
 
Descentralização. As prefeituras são fundamentais. O papel do governo federal 
passa a ser o de facilitador, repassando recursos e criando um ambiente legal e 
administrativo para dar acesso à população de baixa renda à habitação digna. 
Regularização fundiária, incentivos fiscais, crédito para construção, subsídios aos 
mais pobres, entre outros.  
 
Há solução para as favelas?  
 
Urbanizar. O primeiro passo é regularizar a terra. Importante, sobretudo, como 
incentivo para que as famílias consolidem a moradia, invistam em melhoria. Isso só 
não acontece porque ninguém quer investir as poucas economias na casa com o 
risco de perdê-la. Com a segurança da casa, se restabelece o senso de cidadania, o 
controle da própria vida e a vontade de participar na comunidade. Depois, é 
viabilizar a moradia como fonte de renda. Com os incentivos citados anteriormente, 
permitir ao morador construir um segundo andar, por exemplo. Com o aluguel do 
primeiro, ele paga o crédito feito para a obra, os impostos, outras melhorias etc. 
Por último, infra-estrutura urbana e de serviços.  
 
 
Verticalizar é positivo?  
 
Sim. Otimiza-se o espaço urbano. Isso já ocorre de forma irregular nas favelas. É 
necessário que seja monitorado para evitar os riscos.  
 
 
Como superar os escassos recursos para infra-estrutura?  
 
Habitação é questão de prioridade. Hoje, o leque de opções é grande. Parcerias 
entre União, Estado e prefeitura, financiamento externo, setor privado e 
comunidade. Há soluções baratas tecnicamente. E uma ferramenta essencial: 
orçamento participativo, com prioridades definidas pelos moradores e uso do 
dinheiro monitorado, restabelecendo na população a participação e a confiança. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2006. Metrópole, p. C4-C5. 


