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Resumo 

 

A configuração de novos territórios urbanos chamados de núcleos sub-habitacionais surgiram 

a partir das transformações ocorridas na cidade, de forma desordenada, decorrente do 

adensamento populacional e de suas demandas sociais. Com base nesses pressupostos, 

problematiza-se a relação espaço urbano, unidade sub-habitacional e território, tendo como 

referência a Vila Dique, localizada na cidade de Porto Alegre/RS. O referencial teórico 

contempla as noções de espaço urbano, núcleos sub-habitacionais e território, a partir de 

Corrêa, Haesbaert e Anton. As análises dos núcleos sub-habitacionais em Porto Alegre, que se 

configuram novos territórios, ratificam a premissa de que a cidade é um espaço marcado pela 

dinamicidade e mutabilidade, revelando em suas formas e funções, a dinâmica dos processos 

espaciais. O território é uma condição para viver na cidade e sua construção assume uma 

dimensão material, que se revela concreta e palpável, e uma dimensão simbólica, que diz das 

manifestações identitárias, de apropriação e de pertença. 

 

Palavras-Chave: Espaço Urbano - Território - Núcleo sub-habitacional  

 

 

Abstract 

 

The configuration of new urban territories called sub-housing nucleus came out from 

transformations occurred in the city, in a disorderly way, resulted from the intensification of 

population and its social demands. Based on these assumptions, it is discussed the relationship 
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between urban space, sub-housing unit and territory, with reference to Vila Dique, located in 

the city of Porto Alegre/RS. The theoretical reference contemplates notions of urban space, 

sub-housing nucleus and territory, from Corrêa, Haesbaert and Anton. The analyses of sub-

housing nucleus in Porto Alegre, which are configured as new territories, ratify the premise 

that the city is a space marked by dynamicity and mutability, revealing, in its ways and 

functions, the dynamics of space processes. The territory is a condition to live in the city and 

its construction assumes a material dimension, that reveals itself concrete and palpable, and a 

symbolic dimension, that speaks of identity manifestations, of appropriation and belonging.    

 

Keywords: Urban Space – Territory – Sub-housing Nucleu 

 

 

A partir da metade do século XX, as cidades passaram por grandes transformações no que se 

refere ao adensamento populacional e suas demandas sociais, surgindo assim a necessidade de 

reorganizar suas funções e espaços ocupados. O homem, através da técnica e das atividades 

desenvolvidas, tornou-se um poderoso agente transformador da superfície habitada, sendo a 

cidade a concretização mais evidente dessas transformações. Segundo Corrêa (1989), o 

espaço urbano pode ser explicado como o conjunto de diferentes usos da terra, justapostos 

entre si. Tais usos definem áreas como o centro da cidade, local de concentrações de 

atividades comerciais, de serviços e de gestão, de áreas industriais e residenciais, distintas em 

termos de forma e conteúdo social. Assim, a cidade aparece como espaço fragmentado e 

articulado, sendo que cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais 

através dos fluxos comerciais, de pessoas e mercadorias.  

 

Ao longo da história, o desenvolvimento das grandes cidades teve como principal 

característica a constituição de um núcleo de articulação, chamado geralmente de “centro”, 

para onde as relações espaciais convergiam, tanto na circulação de decisões e investimentos 

de capital quanto de crescimento populacional. Há décadas, esse núcleo central representava o 

lugar de oportunidade de emprego e moradia, fatores essenciais para satisfazer as 

necessidades básicas da população. O crescimento da cidade e a concentração de atividades 

em áreas centrais geraram processos de saturação, provocando o deslocamento de população e 

de setores produtivos, como comércio, serviços e indústria. A organização urbana passou a 

conviver com áreas centrais, mas também com núcleos secundários que agruparam e 

colocaram em destaque um certo ordenamento espacial. No entanto, a persistência dos 

segmentos populacionais em ocupar áreas centrais tornou esses espaços degradados e 

disfuncionais.  

 

Corrêa (1989) destaca que o espaço urbano é reflexo social, sendo profundamente desigual 

em sua própria espacialização, pois agrega ou exclui pessoas, grupos, atividades, de acordo 

com interesses e diferenças existentes. Por ser dinâmico, esse espaço é mutável, complexo e 

excludente, sendo regido pelas condições e pelas relações de produção que se estabeleceram 

principalmente na sociedade capitalista. Dentro dele, existem os bairros onde as diversas 

classes sociais vivem e se reproduzem, com crenças, valores, interesses e mitos diferenciados. 

Sendo assim, assume uma dimensão simbólica e variável sob o olhar de cada grupo que o 

integra e o transforma. 

 

Com o passar dos anos, os espaços sociais construídos dentro da cidade acham-se 

enquadrados num contexto de fragmentação desigual, favorecendo a emergência de conflitos 

sociais e movimentos urbanos, que buscam o direito à cidade e à cidadania plena para todos. 

Essa busca pela cidadania revela-se contraditória à forma de organização socioeconômica 
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proposta pelo sistema capitalista. Assim, as cidades se organizam da seguinte maneira: uma 

pequena parcela da população, que possui condições de pagar por infraestrutura instalada 

(transporte, abastecimento de água e energia, telefonia, pavimentação e saneamento de ruas, 

dentre outros), a qual apresenta elevado custo financeiro; e outra parte, composta pelos grupos 

sociais segregados, residentes nas periferias tanto das áreas centrais quanto dos núcleos 

secundários.  

 

Na organização do espaço urbano, cabe destacar que os grupos sociais excluídos, no que diz 

respeito ao acesso a bens e serviços produzidos, são bastante significativos. A habitação é um 

desses bens, cujo acesso é seletivo em decorrência do fato de que milhares de pessoas 

possuem uma renda baixa, não possuem moradia própria e não conseguem pagar aluguel. De 

modo geral, esses grupos sociais têm entre suas características: baixo grau de escolaridade, 

elevado índice de subnutrição e doenças e altos níveis de desemprego e subemprego. Pequena 

parte desses grupos tem como possibilidades de moradia os densamente ocupados cortiços, 

que correspondem a prédios velhos e/ou residências localizados em redutos desvalorizados 

próximos à área central. A maioria dos grupos sociais excluídos ocupa áreas da periferia da 

cidade que são geralmente inaptas para uso e ocupação por serem consideradas áreas de risco, 

sem as condições adequadas, sob o ponto de vista técnico habitacional. As habitações nessas 

áreas geralmente são construídas nos morros, sujeitas a desmoronamento, em áreas de 

inundação ou sem infraestrutura de esgoto e água, e com ligações elétricas clandestinas. Desse 

modo, a ocupação desses espaços põe em risco a vida das famílias que ali vivem e ficam 

sujeitas a incêndios ou outro evento adverso. 

 

É na produção desses espaços chamados de favela, construídos em terrenos públicos ou 

privados, invadidos ou cedidos, que os grupos sociais excluídos tornam-se efetivamente 

agentes modeladores. Ali, os espaços são produzidos e reproduzidos, na maioria dos casos, 

independentemente e a despeito dos outros agentes. Essa produção é, antes de qualquer coisa, 

uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, de sobrevivência às adversidades impostas aos 

grupos migratórios, sejam eles recém-expulsos do campo, ou migrantes por opção, ou ainda 

provenientes de áreas urbanas submetidas às operações de renovação que transformam a 

cidade.  

 

As populações migrantes vivem processos de desterritorializações e reterritorialização, 

conduzindo a produção de novas territorialidades. À margem das condições básicas da vida na 

cidade, essas populações buscam construir as suas estratégias de sobrevivência e passam a 

ocupar espaços públicos e privados, estabelecendo marcos, definindo limites e fronteiras 

espaciais. As “formas espaciais” decorrentes dessas ocupações podem ser consideradas pela 

dinâmica territorial que movimenta o tecido urbano, enredando a constituição de “territórios 

alternativos”.  

 

Segundo Haesbaert (2004), “o território pode ser visto nas mais diversas escalas e através de 

uma concepção muito mais ampla de poder, que inclui até mesmo a apropriação simbólica de 

espaços que, desta forma, para os grupos que se identificam com eles, leva a uma espécie de 

empoderamento”. Esses “territórios urbanos” participam dessa lógica de organização espacial 

e poder que evidencia a contradição, a heterogeneidade, o conflito de interesse entre os 

diferentes sujeitos ou grupos sociais que vivem na cidade. Nesse sentido, território pode ser 

considerado a unidade espacial que favorece a reflexão sobre os espaços urbanos apropriados 

por populações que adquirem o “direito à cidade” a partir de processos que estão à margem e 

modelam formas espaciais que passam a se constituir ambientes que se caracterizam pela 
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necessidade de mudança, seja da forma ou das condições de vida. As favelas são exemplos 

dessa condição.  

 

Valadares (1980) afirma que o processo de evolução da favela ocorre de forma gradual e sua 

progressiva urbanização (infraestrutura) desenvolve-se à medida que, por ação dos próprios 

moradores, pouco a pouco, durante um longo período de tempo, eles vão melhorando suas 

residências. O estado, o município, enfim, o poder público, representado por seus diferentes 

serviços, acaba implantando nessas áreas uma estrutura básica de coleta de lixo, instalação de 

água e luz, sistema de transporte, instalação de postos de saúde e outros serviços. Assim, as 

relações de uso e ocupação e as consequentes transformações do espaço urbano ocorrem de 

forma ordenada e desordenada, marcando o processo de urbanização. 

 

Nas últimas cinco décadas, as altas taxas de crescimento urbano contribuíram para o aumento 

gradativo de vários problemas sociais, tais como: falta de emprego, de moradia, condições 

adequadas de vida, surgimento das periferias, aumento da criminalidade, falta de segurança 

pública e a consequente degradação ambiental. 

 

O crescimento populacional rápido, concentrado e desordenado na maioria das grandes 

cidades, aliado a sua falta de planejamento, desencadeia problemas ambientais, como: 

poluição dos recursos hídricos (pela falta de gerenciamento dos dejetos orgânicos domiciliares 

e dos efluentes industriais não tratados); ocupações inadequadas da terra (através das invasões 

e construções em áreas de risco); e a poluição atmosférica (através do uso intensivo de fontes 

de energia derivadas dos combustíveis fósseis). Esses são efeitos de um desenvolvimento 

capitalista baseado na industrialização, sem grandes interesses ambientais e sociais. Rolnik 

(2004) classifica esse processo de “urbanização de risco”, sendo marcado pela falta de 

segurança, desemprego, falta de moradia, ou, ainda, da condição jurídica da posse daquele 

território. 

 

No Brasil, os fluxos migratórios (rural-urbano) ocorridos a partir da década de 1960 

provocaram o crescimento acelerado e desordenado das cidades, gerando um novo processo 

de organização espacial e também a necessidade de se pensar em uma reorganização desses 

espaços através da criação de instrumentos de planejamento e de estruturação de políticas 

públicas urbanas. Com o passar dos anos, entre 1991 e 2004, a economia das principais 

metrópoles brasileiras empobreceu, e hoje essas cidades se constituem focos de conflitos 

crescentes, devido à falta de emprego, à necessidade de moradia e ao precário sistema de 

educação, saúde e segurança.  

 

Segundo Lefebvre (2004), isso pode ser explicado porque o fenômeno urbano surpreende por 

sua enormidade, sua complexidade e ultrapassa os meios do conhecimento e os instrumentos 

de ação prática. Com isso, nas últimas décadas, cada vez mais as relações de assalariamento 

informal e desemprego disfarçado atingem uma fatia maior da população. As consequências 

são as baixas remunerações, ausência de um serviço de saúde eficaz, falta de condições 

adequadas de moradia e, consequentemente, de vida. Isso dá origem aos principais problemas 

urbanos vividos pela população contemporânea.  

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população 

urbana brasileira, em 1945, era de 25% e, em 2010, chegou a 84%, ocasionando, em um curto 

espaço de tempo, uma mudança brusca na forma de uso e ocupação do solo urbano, sem 

planejamento adequado para receber tal demanda. Isso ocorreu principalmente nas grandes 

capitais do país, provocando uma mudança de hábitos e culturas. Assim, na atual conjuntura 
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estabelecida, torna-se necessário suprir as áreas metropolitanas de: sistemas adequados de 

transportes públicos, infraestrutura básica, que comporte a demanda para a educação, saúde, 

habitação, saneamento básico, segurança pública e geração de empregos. Todas essas medidas 

são fundamentais diante dos problemas que se evidenciam.  

 

Uma das grandes problemáticas do espaço urbano está relacionada ao fenômeno que se 

observa a partir da década de 1970, com o surgimento de áreas de periferia nas franjas das 

cidades brasileiras, em decorrência principalmente das migrações do rural para o urbano. A 

configuração dessas áreas revelou um quadro de extrema pobreza, falta de saneamento e 

infraestrutura adequada, como abastecimento de água e luz, recolhimento do lixo, 

pavimentação, posto de saúde, escola e outros, que se tornaram demandas não atendidas pelos 

gestores municipais, estaduais e federal.  

 

Nesses quarenta anos de intensa urbanização (1970-2010), essas demandas sociais não 

atendidas geraram grandes impactos ambientais, dentre os quais se destacam: a degradação 

dos recursos hídricos superficiais, em função da falta de saneamento básico, e a degradação 

dos solos e das águas subterrâneas, em consequência da indiscriminada deposição dos 

milhares de toneladas de resíduos sólidos produzidos nas cidades. 

 

Nesse contexto, pode-se entender que o processo de urbanização da cidade de Porto Alegre 

(POA)/RS, ocorrido de modo acelerado, revela no cenário urbano as marcas de um 

crescimento desordenado. A Tabela 1 evidencia a evolução do crescimento populacional de 

Porto Alegre entre 1900 e 2010.   

 

 

Tabela 1  

 Evolução da população de Porto Alegre a partir da década de 1900 até 2010 
Período Pop. POA % Crescimento 

1900 73.000 - 

1920 179.000 145,2% 

1940 272.000 52% 

1960 635.000 133,8% 

1970 885.000 39,4% 

1980 1.125.000 27,1% 

1990 1.247.625 10,9% 

2000 1.359.911 9,0% 

2007 1.395.751 2,6% 

2010 1.409.939 1.1% 

Fonte: Adaptado de IBGE (2000; 2007; 2010). 

 

 

Os dados da Tabela 1 indicam um aumento de forma acelerada da população de Porto Alegre 

entre 1900 e 1960, passando de 73 mil habitantes em 1900, para 635 mil em 1960, 

representando um crescimento de 869,86%. Destaca-se que, entre 1970 e 2000, a população 

de Porto Alegre cresceu ainda 86,4%, reflexo da repulsão do campo e da tentativa de melhoria 

da qualidade de vida na cidade grande por parte da população rural.  O crescimento rápido e 

desordenado gerou o surgimento das primeiras áreas irregulares sem infraestrutura básica para 

habitação, formando-se, assim, as primeiras malocas. 
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Segundo Moraes (2000), o primeiro estudo sobre as “malocas” de Porto Alegre foi publicado 

em 1951. Esse termo era de uso comum da população, órgãos governamentais e entidades de 

pesquisa da época para se referir às áreas de ocupação irregular. O mesmo autor explica que a 

maloca era conceitualmente entendida como o pequeno casebre, geralmente feito de tábuas 

velhas. Essas construções foram caracterizadas como “[...] um ‘quisto social’, uma situação 

anômala, uma vida marginal ao ambiente social de Porto Alegre, sendo urgente que os 

poderes públicos tomem medidas concretas para o extermínio das mesmas” (ANTON, 1999, 

p.10). A pesquisa realizada em 1996/1998 concluiu que, nas últimas décadas, houve uma 

multiplicação assustadora dessas habitações, vindo a se tornar um grave problema social. 

 

Ainda de acordo com Moraes, o resultado do último censo realizado em 2006/2007 de núcleos 

e vilas irregulares de Porto Alegre, comparado com o anterior, revelou uma acentuada 

retração das migrações nos últimos anos, “[...] decorrente da auto-reprodução da miséria, da 

baixa qualidade de vida e da falta de oportunidade de emprego” (MORAES, 2007, p. 29).  

 

Anton (1999) afirma que o significativo aumento de moradores na cidade deve ser atribuído à 

fase de transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana e às demandas gerais 

decorrentes, como emprego, saúde, habitação, infraestrutura urbana e serviços. 

 

O crescimento da população dos núcleos sub-habitacionais da cidade de Porto Alegre está 

descrito, em síntese, na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 

Evolução da população dos núcleos sub-habitacionais de Porto Alegre, com quantidade 

de núcleos, unidades sub-habitacionais, famílias e habitantes, de acordo com os 

levantamentos de 1950 a 2007 

ANO 
População 

total POA 

Núcleos sub-

habitacionais 

Unidades sub-

habitacionais 
Famílias Habitantes 

População 

total (%) 

1950 394.000 41 3.965 4.636 16.303 4,1 

1964 735.000 56 13.588 15.326 65.595 8,92 

1973 895.000 124 20.152 22.336 105.833 11,7 

1981 1.135.524 145 26.093 28.702 129.200 11,3 
1989 1.225.447 212 46.734 51.407 209.711 17,11 

1998 1.329.472 422 75.370 82.907 293.946 22,11 

2007 1.395.751 479 85.168 93.684 332.158 23,79 

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2001), SPM (1989), DEMHAB (2007). 

 

 

A análise dos dados apresentados na Tabela 2 permite concluir que houve um aumento 

significativo do número dos núcleos sub-habitacionais na cidade de Porto Alegre, o que 

reflete uma situação indesejável de pobreza e desigualdade social cada vez maior ao longo das 

décadas.  

 

Um dado importante diz respeito ao incremento de 124 para 479 núcleos sub-habitacionais 

nos últimos 35 anos na cidade. Segundo estimativas do Departamento Municipal de 

Habitação (DEMHAB), essa situação de falta de moradia adequada, precárias condições 

sanitárias, falta de acesso à saúde e outras necessidades básicas tende a piorar, de forma 

gradativa, mesmo que seja reduzido o ritmo do crescimento nas próximas décadas. Destaca-

se, para fins de contagem, que o DEMHAB considera núcleo sub-habitacional locais de 

irregularidade fundiária e sem infraestrutura adequada de moradia, a partir de vinte unidades 

sub-habitacionais. 
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O percentual da população de Porto Alegre que morava em malocas era de 4,1% em 1950. 

Esse índice dobrou para 8,92%, em 1964, sendo que, em 1973, o percentual já era de 11,7%, o 

que retrata um aumento significativo da pobreza e o aumento de núcleos sub-habitacionais. 

Segundo o censo do DEMHAB 1996–1998, a contagem dos domicílios em núcleos e vilas 

irregulares em Porto Alegre aumentou para 22,11% da população residente. 

 

Segundo classificação do DEMHAB (1999), a cidade de Porto Alegre se divide em duas 

categorias de habitações: regulares e irregulares. As habitações irregulares compõem-se de 

dois segmentos básicos: um é constituído por núcleos e vilas irregulares; e o outro é formado 

pelos loteamentos irregulares.  

 

O segmento dos núcleos e das vilas irregulares é formado por moradias, em área pública ou 

privada, com problemas de irregularidade fundiária e com um grau variado de deficiência de 

infraestrutura urbana e serviços. Já o segmento formado pelos loteamentos irregulares é assim 

denominado porque os loteadores, ao implantarem os projetos, infringem regras estabelecidas 

no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) ou desconsideram 

quaisquer procedimentos legais.  

 

Assim, além do agravamento de problemas anteriormente citados, Porto Alegre e sua região 

metropolitana, nas décadas de 1980 e 1990, sofreram uma diminuição do ritmo de 

crescimento industrial e um consequente aumento da população sem ocupação. Isso gerou o 

crescimento da população de baixa renda e o surgimento de ocupações sub-habitacionais em 

áreas de risco, como é o caso da Vila Dique, sem estrutura adequada de abastecimento de 

água, esgoto e demais serviços. 

 

 

Vila Dique 
 

Segundo dados da pesquisa realizada nas vilas de Porto Alegre pela Secretaria de 

Planejamento Municipal (SPM, 1989), o período de 1981 a 1989 é um dos mais significativos 

para retratar a evolução do número de vilas e de sub-habitações na cidade. O aumento de 

moradores em núcleos sub-habitacionais variou de 129.200, em 1981, para 209.711, em 1989, 

caracterizando um percentual de crescimento de 62,31%. Isso mostra que foram ineficientes 

os planejamentos urbanos realizados através das políticas públicas municipais efetivadas ao 

longo desse período (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano ou políticas de 

regulamentação de uso e ocupação da terra). É o que se verifica, pois o aumento das áreas de 

ocupação de baixa renda e com falta de infraestrutura básica para seus moradores é contínuo e 

acentuado. 

 

De acordo com informações do DEMHAB de setembro de 2008
1
, outro dado preocupante diz 

respeito ao aumento do percentual da população de Porto Alegre (de 11,3% para 17,11%) que 

passou a viver em condições precárias, no período de oito anos (1981-1989). Isso caracteriza 

um empobrecimento contínuo da população, decorrente de diversos fatores, tais como: 

desemprego, baixa renda, falta de mão de obra qualificada e migração desordenada do campo 

para a cidade. Desse modo, milhares de pessoas passam a viver na linha de pobreza extrema 

em áreas de risco. 

 

Nesse sentido, vale resgatar o fato de que as “vilas” têm uma caracterização bastante 

significativa no que diz respeito às condições de vida possíveis nesses locais. Trata-se de 

áreas sem infraestrutura previamente construída, geralmente classificadas como áreas de 
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risco, onde sobram problemas de saneamento básico, ausência de água encanada e tratada. 

Além disso, caracterizam-se por serem desprovidas de fornecimento de energia elétrica e 

suscetíveis a alagamentos ou a movimentos de massa. 

 

Segundo o levantamento do diagnóstico das áreas de risco no município de Porto Alegre 

realizado em 2007, essas são regiões onde é recomendada a não construção de casas ou 

instalações. Isso ocorre, pois esses locais estão constantemente expostos a desastres naturais, 

como desabamentos e inundações, ou antrópicos, como a poluição hídrica ou do solo. O 

diagnóstico constata, ainda, o crescimento constante desses espaços nos últimos anos, 

principalmente devido às próprias pessoas que insistem em habitá-los.  

 

A Vila Santíssima Trindade, mais conhecida como Vila Dique, localizada na cidade de Porto 

Alegre–RS, é considerada um núcleo sub-habitacional e uma área de risco. A sua localização 

às margens de um dique, o qual serve de ligação entre a zona norte e a Avenida das Indústrias 

e que desemboca na BR-290, a torna singular. Por se tratar de uma área de várzea, foi 

necessária, na década de 1950, a construção de um dique com a finalidade de impedir o 

acúmulo e o avanço das águas após evento chuvoso na pista de pouso e decolagem do 

Aeroporto Internacional Salgado Filho. Segundo Achutti (1997), uma peculiaridade da 

população da Vila Dique é ser composta, majoritariamente, por migrantes de origem rural da 

região das colônias alemãs do estado. São colonos sem-terra que apresentam fortemente essa 

característica étnica e cultural.  

 

A falta de estrutura das cidades e de recursos de manutenção e acomodação para tantas 

famílias fez com que estas se instalassem em áreas irregulares, vivendo em “barracos” 

localizados em áreas próximas ao centro urbano e sem a mínima estrutura (Figura 1). 

 

 

Figura 1 

Vila Dique 

Fonte: Troleis, 2008. 
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Os registros oriundos de depoimentos assinalam que Vila Dique surgiu por volta de 1984, 

quando quatro famílias se instalaram às margens do dique construindo pequenas unidades 

sub-habitacionais na área de várzea. Com o passar dos anos, esse pequeno núcleo sub-

habitacional atraiu muitas outras famílias que migraram de diferentes lugares do estado do 

Rio Grande do Sul e lá se acomodaram. A vida nesse ambiente gerou processos de 

reterritorializações das populações migrantes, levando-as a construir as suas estratégias de 

sobrevivência. Da casa arranjada com pedaços de madeira à organização de espaços 

comunitários, vão se constituindo as formas espaciais reveladoras da organização territorial. 

Nesse espaço, esses migrantes vão instituindo seus muros, alicerces, limites ou fronteiras 

urbanas, em um evidente processo de territorialização. Trafegar pela área central de Porto 

Alegre é se deparar com uma paisagem heterogênea, composta de diferentes formas de 

apropriação do espaço geográfico pelo homem.  

 

As estratégias de apropriação territorializando o espaço se revelam nas declarações de uma 

moradora da Vila Dique que afirma que, desde 1985, a falta de condições de moradia e a 

ausência de uma estrutura mínima, associada ao aumento considerável do número de famílias 

que ali se instalaram, levaram as moradoras a criarem, no mesmo ano, o Clube de Mães 

Margarida Alves, que tinha o objetivo de amenizar as necessidades básicas da comunidade.  

 

O Clube, ao longo dos anos, obteve muitas conquistas. Entre elas podem ser citadas: a 

construção de uma creche, um galpão de reciclagem de lixo, distribuição de água e luz, um 

posto de saúde, uma escola próxima à Vila, em uma área regular, uma padaria e a coleta de 

lixo. Além disso, o Clube recebe doações de alimentos, roupas, calçados, cobertores e outros, 

através de parcerias com diversas entidades privadas, como a Escola Santa Dorotéia.  

 

A creche foi organizada pelas representantes do Clube de Mães e passou a funcionar em 1987, 

com o objetivo de possibilitar às mães moradoras da Vila a condição de deixarem seus filhos 

em algum lugar seguro para poderem trabalhar. O galpão de reciclagem construído em 1989, 

resultante de um acordo dos catadores com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana 

(DMLU), pode também revelar a estratégia de construção de um ambiente cada vez mais 

apropriado ou territorializado. Esse processo de negociação e construção impediu que as 

pessoas que viviam da separação do lixo continuassem trabalhando no lixão em condições 

precárias. Essas pessoas foram deslocadas para trabalhar no galpão Santíssima Trindade, fora 

das condições de risco que existiam no lixão. Segundo relato de uma moradora da Vila Dique 

e integrante do grupo de coleta do antigo Lixão da Zona Norte, desde 1985, quando o 

caminhão chegava, as pessoas se atiravam embaixo do lixo, na expectativa de coletar algo de 

valor primeiro que seus “adversários” – assim eram vistas as outras pessoas que ali catavam o 

lixo. 

 

A ampliação das condições mínimas do “direito à cidade” vai se constituindo a cada 

momento, representando uma conquista negociada. O abastecimento de água e de energia 

elétrica, a escola, o posto de saúde, a coleta de lixo, a oferta de cursos profissionalizantes vão 

tornando Vila Dique um território cada vez mais expressivo no tecido urbano. A garantia de 

direitos à população reestabelece o “elo perdido” entre a ocupação irregular e a aceitação, por 

outros meios, do poder público em amenizar alguns problemas existentes. Os relatos vão 

delineando o enraizamento da população ao espaço geográfico, tornando material e simbólico 

o território. 

 

De acordo com a assistente social, são atendidas, em média, cinquenta pessoas por dia no 

posto de saúde. Com base no cadastro do posto de saúde da Vila, os principais problemas são 



 

10 

relacionados com doenças de pele (como sarna, alergias de diferentes tipos e bicho-de-pé), 

hipertensão, diabetes e outras. Em crianças, ocorrem muitos casos de verminoses, doenças 

respiratórias, sendo a principal a asma, desnutrição, anemia, além de serem verificados 

atendimentos de emergência, nos casos de briga entre vizinhos ou familiares. 

 

O depoimento de uma moradora, apresentado a seguir, mostra a possibilidade de aumento de 

renda com a separação do lixo: “separar o lixo seco do orgânico, para vender, é regra por 

aqui”. Isso possibilita, dessa forma, mais uma fonte de renda para a família, pois os moradores 

da Vila vivem, basicamente, do trabalho informal, sem um salário fixo, ocupando-se como 

papeleiros, domésticas e biscateiros. Constatou-se também que muitos estão desempregados.  

 

Ainda de acordo com a líder comunitária da Associação dos Moradores da Vila Dique, os 

maiores problemas enfrentados pela população do local é a falta de saneamento básico, a 

sujeira dos córregos e o lixo acumulado, além das inúmeras inundações que ocorrem após 

evento chuvoso, trazendo lama, lixo, mau cheiro e muitos animais mortos para dentro das 

casas. 

 

 

Vila dique: um território em movimento? 
 

Vila Dique passa por um processo de reassentamento. Para a líder comunitária, as tratativas 

entre os moradores do local e o poder público municipal e o federal estavam sendo bem 

encaminhadas através de reuniões. Ela mostrou ter clareza sobre o assunto, quando disse: “O 

reassentamento só irá ocorrer pelo interesse do governo federal em função do Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), onde vários aeroportos do Brasil receberão verbas, entre 

eles, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, para reforma, modernização e aumento da 

capacidade de transporte de pessoas e cargas [...] Como a principal obra a ser realizada, no 

Salgado Filho, é a ampliação da pista de pouso e decolagem, e a Vila Dique está construída no 

caminho dessa obra, a solução encontrada foi realizar o processo de reassentamento da 

mesma.” 

 

O local escolhido pela Prefeitura de Porto Alegre para a construção do novo loteamento e 

futuro reassentamento com novas casas e toda infraestrutura básica (saneamento, 

pavimentação, instalação da rede de água, energia elétrica pública etc.) é o conjunto 

habitacional Porto Novo, na Avenida Bernardino Silveira Amorim, zona norte da cidade.  

 

Para efetivar o processo de reassentamento, foi realizado primeiramente um levantamento 

socioeconômico da Vila Dique e, segundo informações da Coordenação Técnica e Social e da 

Unidade de Pesquisa Socioeconômica, foram entrevistadas famílias moradoras de 977 

domicílios, sendo que 116 domicílios foram considerados com famílias ausentes. Isso ocorre 

quando a equipe retorna três vezes ao domicílio e não encontra a família. Em função disso, 

essas famílias são convocadas para plantões de cadastramento a serem realizados na própria 

Vila. 

 

Além dos domicílios, foram encontradas 177 instalações utilizadas para atividades 

comerciais, como armazéns, minimercados, serralherias, oficinas mecânicas, padarias, bares. 

Também se constatou a presença de instituições religiosas (nove igrejas evangélicas e dois 

centros umbandistas), duas associações de moradores e 42 galpões particulares de triagem de 

resíduos sólidos. Durante o processo de cadastramento, a equipe do DEMHAB observou 
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também a existência de moradias com padrão construtivo muito acima do verificado nas 

habitações inseridas no Programa de Reassentamento da Prefeitura. 

 

A análise dos dados das entrevistas realizadas na Vila Dique revelou 1.100 famílias e uma 

população de 4.013 pessoas que vivem em um grau elevado de miserabilidade, já que a 

maioria não possui renda para garantir o seu sustento básico. É importante destacar que a 

Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o governo federal, irá reassentar também nesse 

mesmo local 376 famílias da Vila Nazaré, que se localiza próxima à Vila Dique e apresenta 

péssimas condições de habitação (Figura 2). 

 

 

Figura 2 

Uma das palafitas construídas às margens do dique em área de 

inundação

 
Fonte: Troleis, 2008. 

 

 

O levantamento realizado pelo DEMHAB constatou que a Vila Dique apresenta uma 

ocupação bem consolidada e que, apesar da rotatividade inerente às ocupações irregulares, 

tem características de permanência da população. Os dados revelaram que 69% das famílias 

habitam o local há mais de dez anos. Segundo a equipe de Coordenação Técnica Social, no 

entanto, há uma grande rotatividade interna; as famílias, em consequência das péssimas 

condições de moradia, deslocam-se à procura de locais menos insalubres. Constatou-se esse 

fato a partir do tempo médio de moradia no domicílio, que é de oito anos e meio. Infere-se, a 

partir dos dados analisados, que o incremento populacional é interno à comunidade, oriundo 

principalmente do aumento natural da população. 

 

Segundo dados da pesquisa, as condições de habitabilidade são muito ruins. Existe um grande 

adensamento no uso do solo, e 44% das construções apresentam estado de conservação 

péssimo, pois possuem problemas de construção, caracterizando elevado risco, tendo sido 

registrados, também, acessos precários às moradias e condições insalubres de habitação.  
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Quanto à estrutura etária da população, pode-se afirmar que é bastante jovem, visto que 

69,7% do total populacional possui até trinta anos. A população em idade escolar de 0 a 14 

anos é constituída por 1.574 indivíduos, dos quais 750 possuem até 6 anos e 824, entre 7 e 14 

anos de idade. A pesquisa revelou, também, que as crianças entre 0 e 6 anos possuem um 

baixíssimo percentual de atendimento em estabelecimentos de educação infantil. Isso se 

verifica apesar de existir na localidade uma creche mantida com recursos da prefeitura, onde 

apenas 12,4% das crianças nessa idade são atendidas. Em oposição, da população entre 7 e 14 

anos, 74,5% são atendidos pela rede de ensino fundamental. Esse dado torna-se preocupante, 

pois as crianças não atendidas nos dois segmentos ficam sem participar das atividades básicas 

de ensino que todo cidadão deve ter quando vive em um grupo social. Desse modo, 

permanecem excluídas, tendo com isso pequenas perspectivas de desenvolvimento social, 

intelectual e econômico. Essa parcela, consequentemente, terá grande dificuldade de se inserir 

e de conviver, com qualidade, na atual sociedade em que vive. Importante destacar que a 

população em idade escolar estuda, principalmente, nas Escolas Estaduais Aurélio Reis, 

Ernesto Tocchetto e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Migrantes, localizadas 

próximas à Vila. 

 

Outro dado preocupante revelado na pesquisa socioeconômica foi o baixo grau de 

escolaridade da população acima de 14 anos. Esse grupo possui, em média, até seis anos de 

escolarização, o que define a situação ocupacional e de renda da população que ali vive. A 

pesquisa revelou que as atividades desenvolvidas pela população em idade ativa não exigem 

qualificação, gerando, consequentemente, rendimentos baixos. Em muitos casos, a renda 

familiar é oriunda exclusivamente de recursos assistenciais recebidos do governo municipal, 

estadual e/ou federal. 

 

Cabe destacar que a situação dos moradores da Vila Dique piora à medida que 31,51% destes 

declararam estar em situação de desemprego ou não trabalho. Segundo o DEMHAB, 

considera-se desempregado o indivíduo que está há, no máximo, quatro meses sem trabalho e 

continua tentando a reinserção no mercado. Já o não trabalho é configurado pelo indivíduo 

que há mais de quatro meses não desenvolve atividades e/ou cessou a procura por colocação 

da mão de obra. 

 

Outro dado importante a respeito desse levantamento socioeconômico refere-se à 

quantificação de famílias e a sua distribuição de rendimentos. A Tabela 3 mostra a 

distribuição dos rendimentos por família em relação às pessoas que possuem uma ocupação 

que gere renda, ou seja, que estão em situação de trabalho. 

 

 

Tabela 3 

Distribuição dos rendimentos familiares dos moradores da Vila Dique. 
RENDA (SALÁRIOS-MÍNIMOS) NÚMERO DE FAMÍLIAS PERCENTUAL 

0 a 0,5 66 6,01 

0,6 a 1,0 117 10,69 

1,1 a 2,0 519 47,22 

2,1 a 3,0 245 22,27 

3,1 a 4,0 98 8,91 

4,1 a 5,0 23 2,00 

5,1 a 6,0 10 0,89 

6,1 a 7,0 15 1,34 

7,1 a mais 7 0,67 

TOTAL 1100 100 

Fonte: Unidade de Pesquisa Socioeconômica (DEMHAB, 2008). 
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Em geral, ficou constatado que muitos dos indivíduos exercem funções que não exigem mão 

de obra qualificada, portanto, apresentam rendimentos muito baixos; 63,92% das famílias 

sobrevivem com menos de dois salários-mínimos mensais. Na faixa de dois a cinco salários-

mínimos vivem 33,18% das famílias e, com renda acima de cinco salários-mínimos, vivem 

apenas 32 famílias, o que representa apenas 2,80% da população que mora na Vila Dique. 

 

Esse contraste social e econômico revela uma desigualdade de distribuição de renda e de 

qualidade de vida da população que vive na cidade em geral e, em especial, nas áreas de 

periferia. Vinculados a essa problemática, surgem os elevados índices de criminalidade, 

mortalidade infantil, analfabetismo, subnutrição, prostituição, venda de drogas, entre outros 

problemas. 

 

Segundo declaração da coordenadora da Unidade de Pesquisa Socioeconômica do DEMHAB, 

na Vila Dique, se comparados os números com outras vilas, ainda se encontra um elevado 

número de pessoas que trabalham direta ou indiretamente com a coleta e triagem dos resíduos 

sólidos, como carpinteiro, catador, carroceiro. Também é grande o número de pessoas que 

atuam no trabalho doméstico. 

 

Os indivíduos que desenvolvem atividade como carroceiros atuam de forma interligada à 

coleta seletiva e triagem de resíduos, transportando os materiais coletados. Do total desse 

grupo analisado, 204 indivíduos trabalham ligados a essa atividade, representando 

aproximadamente 128 famílias vinculadas aos galpões de triagem. É importante salientar que 

esses indivíduos atuam também em galpões particulares existentes na comunidade e na 

Associação de Triadores Santíssima Trindade, localizada na Vila Dique. Com relação à 

atividade de coleta e triagem, encontrou-se nesta comunidade um expressivo número de 

famílias com veículos de tração animal, sendo identificadas 106 carroças no local. 

 

Em relação à assistência médica, a comunidade possui fácil acesso ao Posto de Saúde 

Santíssima Trindade, em funcionamento na Vila Dique, o qual é vinculado ao Grupo 

Hospitalar Conceição. No levantamento realizado, foram identificadas 47 pessoas portadoras 

de deficiência física, das quais 22 possuem limitação de locomoção, como paraplegia e 

tetraplegia. 

 

De uma forma geral, estabelecendo uma relação entre os dados do levantamento 

socioeconômico da Vila Dique e as condições ideais de sobrevivência humana, conclui-se que 

os moradores dessa localidade vivem em situação de elevada pobreza, distantes de condições 

sanitárias adequadas e excluídos do convívio social integrado. Assim, com base nessas 

características e dados apresentados referentes à Vila Dique, buscou-se realizar uma análise 

do uso e ocupação da terra com o objetivo de avaliar as transformações ocorridas nas últimas 

décadas em decorrência do processo de urbanização na área de estudo. 

 

Para identificar as irregularidades no parcelamento do uso da terra através da ocupação, foi 

necessário recorrer ao PDDUA de Porto Alegre (2000), que no seu capítulo III, artigos 134, 

135 e 136, trata do Parcelamento do Uso do Solo, definindo os chamados padrões 

urbanísticos, como o tamanho mínimo dos lotes, das praças e da largura das ruas. Esses 

padrões são variáveis e, em alguns casos, é exigida uma avaliação do impacto urbano e 

ambiental. 

 

No caso em questão, como a área onde está inserida a Vila Dique é invadida, o tamanho dos 

“lotes” é bastante diferenciado, pois não foram definidos padrões de ocupação em nenhum 
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momento durante a construção das unidades. Outro item que se encontra em desacordo com o 

PDDUA é o traçado das ruas e sua largura, que não respeitam os padrões urbanísticos da 

cidade. Por isso, o impacto dos padrões de ocupação na Vila é elevado. 

 

Segundo dados da pesquisa realizada pela equipe da Unidade de Pesquisa Socioeconômica do 

DEMHAB, através da Superintendência de Ação Social e Cooperativismo, no ano de 2006, 

50,44% dos domicílios da Vila Dique foram construídos com madeira; em 26,11% foram 

utilizados materiais de alvenaria e madeira na construção; 18,58% eram basicamente de 

alvenaria; e apenas 4,87% foram construídos de sobras de diversos materiais. As condições de 

habitabilidade eram muito ruins, uma vez que 44% das construções apresentaram estado de 

conservação entre o precário e péssimo estado (DEMHAB, 2006). 

 

No que diz respeito à ocupação, a Vila Dique apresenta inúmeras irregularidades que 

contrariam o planejamento urbanístico, como prevê o plano diretor. Dentre essas 

irregularidades, a pesquisa realizada pelo DEMHAB revelou que: o acesso às redes de água e 

energia elétrica é feito quase que exclusivamente através de ligações clandestinas; a rede de 

esgoto é inexistente, portanto, os dejetos orgânicos são todos lançados no Arroio da Areia, 

causando sua poluição; foram encontrados 93 domicílios sem acesso à água potável; as 

habitações encontram-se localizadas em uma área de risco que sofre frequentes inundações e, 

por isso, apresentam condições impróprias para moradia. 

 

Estabelecendo uma comparação entre as determinações do artigo 136 do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e a área de estudo, chega-se à conclusão de que ela não atende a 

nenhum dos itens necessários para construção de habitações e deposição de resíduos sólidos. 

Dessa forma, conclui-se que seu processo de uso e ocupação da terra não cumpre com as 

determinações legais previstas no planejamento urbanístico da cidade.  

 

Cabe destacar que o poder público municipal e federal nos últimos cinco anos tem investido 

na busca de mudanças e melhoria da qualidade de vida para os moradores da Vila Dique. Até 

março de 2012, 618 famílias já foram reassentadas no novo loteamento construído e estima-se 

que mais 858 famílias sejam reassentadas até março de 2014.  

 

Diante disso, as análises empreendidas sobre a configuração de novos territórios urbanos em 

Porto Alegre–RS, tendo como referência o núcleo sub-habitacional de Vila Dique, ratificam a 

premissa de que a cidade é um espaço marcado pela dinamicidade e mutabilidade e, sendo 

assim, os territórios que se inscrevem em seu tecido espacial apresentam as mesmas 

características. Revelando em suas formas e funções a dinâmica dos processos e da estrutura 

social, Vila Dique se torna emblemática devido à territorialização-desterritorialização-

reterritorialização, tendo em vista a trajetória percorrida por seus moradores do campo para a 

cidade e, recentemente, no âmbito da própria cidade.  

 

 

Considerações Finais 
 

A partir deste estudo, pode-se considerar que o espaço urbano é um território em processo de 

reorganização permanente. O surgimento de novos territórios denota a mobilidade 

populacional e o “direito à cidade” como um campo de negociação e conflito. Permeada por 

zonas de ocupação irregular, a cidade tem que reinventar o seu espaço, tornando-se uma zona 

de territorializações possíveis. Vila Dique é um exemplo disso. Nascida em contexto de 

núcleo sub-habitacional ou irregular, passa por um processo de realocação e reorganização. 



 

15 

Certamente, os seus moradores, quando reassentados em espaço legalmente constituído, 

carregam consigo o sentido de território construído.  Nesse novo contexto de experiências 

múltiplas, o que eles dispõem senão de suas vivências? Assim, o território é uma condição 

para viver na cidade e sua construção assume uma dimensão material, que se revela concreta e 

palpável, e uma dimensão simbólica, que se constitui a partir das manifestações identitárias, 

de apropriação e de pertença. 
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