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Resumo 
Este trabalho aborda o surgimento de um mercado imobiliário informal – para 

locação e venda –, na comunidade da Rocinha, no município do Rio de Janeiro, e 

que também é observado em outras favelas cariocas. O período delimitado para o 

estudo tem início com a mudança da relação Estado/Favelas, iniciada na década de 

1980, com o reconhecimento dos assentamentos informais como parte integrante da 

cidade. A pesquisa analisa a produção da moradia realizada não pelos regimes de 

autoajuda ou de ajuda-mútua – ainda que presentes na favela –, mas por processos 

que remetem à incorporação imobiliária, característica do mercado formal, com a 

construção sendo executada por empreiteiros locais, segundo “projetos” financiados 

por moradores da comunidade ou, mesmo, de outros bairros da cidade. Com este 

trabalho, pretendemos contribuir para a compreensão da dinâmica da produção da 

moradia na favela contemporânea, em que processos de construção com 

características absolutamente distintas coexistem, dando origem a espacialidades 

diferenciadas, ainda que com elementos comuns. 

 

Palavras-chave: Produção Imobiliária Informal; Morfologia da moradia na favela; 

Favela da Rocinha. 
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Rocinha: uma favela carioca. 
 
Localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, a Rocinha é uma das maiores 

favelas da América Latina – uma expressão invariavelmente utilizada, principalmente 

pela imprensa, para qualificá-la.  Para quem mora na Rocinha, é algo mais do que 

isso: trata-se de uma verdadeira cidade, com vários “bairros” que possuem, cada um 

deles, uma identidade própria. 

 

 A área ocupada pela comunidade possuía, originalmente, características rurais.  Os 

primeiros registros apontam a existência no local, em meados da década de 1920, 

de uma grande fazenda, parcialmente ocupada. Nessa fazenda, de propriedade da 

Companhia Castro Guidão, na parte mais elevada do terreno, observava-se, ainda, a 

presença de uma densa floresta, remanescente da Mata Atlântica. Dentre os fatores 

que contribuíram significativamente para a acelerada expansão da ocupação da 

Rocinha destaca-se o surgimento, no final da década de 1960, de uma nova 

fronteira de expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro, ao longo da orla 

marítima: a Barra da Tijuca. Situada a meio caminho, entre a zona sul da cidade e a 

Barra da Tijuca, a Rocinha se tornaria uma alternativa de moradia para uma 

população mais pobre, que passa a encontrar, nessa nova fronteira de expansão 

urbana, maiores oportunidades de trabalho, principalmente no setor de serviços e na 

construção civil. 

 

A omissão do Poder Público, no que diz respeito à implantação de infraestruturas 

como saneamento básico, fez com que, em meados da década de 1970, tivesse 

início um movimento organizado de moradores – no qual a Igreja Católica cumpriu 

um papel relevante –, com o objetivo de encontrar soluções alternativas para os 

problemas de infraestrutura e, simultaneamente, pressionar as autoridades 

governamentais. No começo dos anos 1980, a relação entre o poder público e as 

comunidades faveladas começa a passar por alterações expressivas, decorrentes, 

sobretudo, do processo de redemocratização em curso na sociedade brasileira.  

Nesse momento, em que são realizadas as primeiras eleições livres desde 1964, 

para os Executivos municipal e estadual, diferentes grupos políticos destacam a 

necessidade de se “resgatar a dívida social existente junto às comunidades 
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faveladas”, através de intervenções urbanísticas e da realização de programas de 

promoção social. 

 

Essa mudança na relação do Estado com as comunidades faveladas também foi 

percebida pelos moradores da Rocinha: a análise dos dados relativos a 

equipamentos comunitários e infraestrutura disponível, apresentados em relatório 

pelo IPLANRIO, em 1993, revela que, em dez anos, havia ocorrido um significativo 

aumento dos investimentos públicos na comunidade, o que se traduziria em uma 

melhora relativa das condições gerais do ambiente construído e, consequentemente, 

da qualidade de vida dos moradores. Nesse contexto de evolução da estrutura da 

Rocinha, há que registrar, ainda, a  expressão que o tráfico de drogas assumiu – 

não apenas na comunidade, mas, também, em outras favelas do Rio de Janeiro: no 

final da década de 1990, de acordo com autoridades da área de segurança pública, 

a Rocinha havia se tornado um “entreposto das drogas no Rio” e um “ponto de 

encontro de chefes do Comando Vermelho”, sendo que, de acordo com a Delegacia 

de Repressão a Entorpecentes, o narcotráfico promoveria a comercialização de, 

aproximadamente, “10 milhões de reais por semana” e de “cerca de 500 quilos de 

cocaína por mês”.   

 

No final de 2005, o Instituto de Arquitetos do Brasil promoveu o Concurso Nacional 

de Ideias para a Urbanização do Complexo da Rocinha. O projeto da equipe do 

arquiteto Luiz Carlos Toledo foi selecionado, apresentando uma ampla gama de 

propostas relativas à infraestrutura, acessibilidade, equipamentos públicos, cultura, 

memória, educação e saúde. A equipe de elaborou ainda, contando com a 

participação da comunidade, um Plano Diretor específico para a área. Em 2010, a 

comunidade seria objeto de intervenções urbanísticas, promovidas pelo Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC Favelas). Nesse momento, de acordo com o 

Censo de 2010, a XXVII Região Administrativa, que corresponde à favela da 

Rocinha, abrigava 69.356 habitantes em 24.543 domicílios. 

 

“Mais caro do que na Glória”: o mercado imobiliário informal da  Rocinha 
 

A existência de um mercado imobiliário na favela é tema recorrente, há anos, no 

noticiário da imprensa carioca. As matérias, quase sempre, destacam os valores 
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alcançados pela venda e locação de imóveis – surpreendentes, no relato dos 

jornalistas.  A surpresa se deve, em parte, à ideia – recorrente no senso comum – de 

que as moradias na favela teriam exclusivamente um valor de uso, não se 

imaginando, portanto, que possam ter também um valor de troca.  De acordo com 

essa visão, mesmo que ocorram transações de compra e venda, estas seriam 

inexpressivas do ponto de vista quantitativo.  Afinal, a precariedade da infraestrutura 

urbana nesses assentamentos informais, a situação irregular da posse da terra e as 

características das edificações – na quase totalidade dos casos, fora dos padrões 

edilícios da cidade oficial – parecem tornar ainda mais surpreendente a possibilidade 

de existência de um mercado imobiliário na favela.  Entretanto, várias reportagens, 

publicadas nas últimas décadas, destacam algumas particularidades desse mercado 

informal, cujo surgimento é associado às transformações ocorridas na estrutura 

sócio espacial da favela, nesse mesmo período.   

 

Em 1979, uma extensa matéria publicada sobre a comunidade, no Jornal do Brasil, 

chamava a atenção do leitor para a “frenética atividade de exploração imobiliária, 

construção, vendas (barracos: CR$ 100 mil para cima) e aluguéis de quarto e de 

casas e barracos, que começam em CR$ 2 mil e daí sobem”.  Nesse “frenético” 

mercado imobiliário, se destacavam as chamadas “habitações coletivas”, não só 

pelos valores cobrados na locação desses imóveis, mas, principalmente, pela 

precariedade das condições de salubridade e pelas reduzidas dimensões dos 

cômodos 

 

Seis anos mais tarde, em novembro de 1985, o mesmo Jornal do Brasil publicou 

uma reportagem sobre a relação existente entre os investimentos realizados pelo 

poder público – a execução de obras de saneamento básico e pavimentação – com 

a elevação dos valores de aluguéis praticados nas comunidades faveladas.  A 

realização dessas melhorias e o empobrecimento de setores da classe média 

estariam atraindo novos moradores para a favela, vindo de bairros como 

Copacabana e Botafogo. Em dezembro de 1989, uma reportagem com o título “A 

Rocinha vira o jogo: A favela mais famosa do Brasil torna-se um bairro popular 

integrado à paisagem”, publicada pela Revista Veja, ressalta as transformações que 

ocorreram na comunidade, decorrentes – novamente – de investimentos realizados 

pelo poder público, bem como seus impactos na estrutura sócio-espacial da favela. 
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Quase dez anos após a publicação dessa reportagem pela revista Veja, o Jornal do 

Brasil voltava a enfocar o mercado imobiliário informal da Rocinha, com a seguinte 

informação prestada por um dirigente da Associação Comercial e Industrial da 

Rocinha (Acibro): 

 

‘Um imóvel de dois quartos na Rocinha pode custar até R$ 45 

mil’, sendo que ‘o aluguel de um apartamento do mesmo 

tamanho não sai por menos de R$ 500, preço de um 

equivalente em Botafogo (Zona Sul)’.  Apesar dos valores 

elevados, há algumas vantagens para quem compra ou aluga 

imóveis na Rocinha, como o não pagamento do IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano). (...) Outra vantagem 

proporcionada pelos imóveis adquiridos no mercado imobiliário 

da Rocinha, destacada por Jorge Luís, ‘é que muitos não 

pagam luz e água (...)’.   

 

No ano seguinte, em março de 1999, o jornal O Globo, revelava: “Morar na Rocinha 

é tão caro quanto em Copacabana”.  De acordo com essa matéria, a Rocinha era 

“um dos bairros mais novos e valorizados do Rio” e, para surpresa de muitos 

leitores, “a maior favela da América Latina, convertida em bairro em 1993, tem 

imóveis para alugar por preços iguais aos de Copacabana e mais altos do que a 

média dos anunciados em bairros tradicionais da cidade, como Botafogo, Laranjeiras 

e Tijuca”.  Segundo a Empresa Brasileira de Avaliação Patrimonial (Embrap), que 

havia realizado pesquisas sobre o preço médio do aluguel de um sala e quarto em 

bairros das zonas Norte e Sul – como Laranjeiras e Cosme Velho (R$ 400); Glória e 

Catete (R$ 410); Tijuca (R$ 360); Grajaú e Vila Isabel (R$ 350) e Méier (R$ 300) –, 

os valores levantados nessas áreas, eram “bem inferiores à base de preço de casas 

e apartamentos com a mesma dimensão na Rocinha”. 

 

Meses após a publicação dessa matéria – na edição de 31 de outubro –, o jornal O 

Globo aponta quem seriam “Os grandes donos das favelas”: “Apenas oito famílias 

têm mais de 500 imóveis – entre lojas, casa, apartamentos e quartos de aluguel – 
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em quatro das principais favelas do Rio: Rocinha, Rio das Pedras, Vidigal e 

Jacarezinho.(...) É um mercado sobre o qual não existe qualquer controle legal”.   

 

Para o contador Ricardo Dias – que administra três prédios do cearense José 

Edvard de Souza, com 47 apartamentos e duas lojas –, no mercado imobiliário da 

Rocinha, a oferta supera, em determinados momentos, a demanda: “Como tem 

muita gente construindo, chega a não ter mercado para tanto imóvel e os preços 

diminuem”.  Há, no entanto, quem esteja disposto a investir nesse mercado e um 

dos “maiores investidores” é o motorista Antônio Bahia Rosa, mineiro de 47 anos, 

que “construiu um prédio (com 14 imóveis de aluguel) na Estrada da Gávea” e, num 

terreno próximo, “está construindo o maior prédio na encosta da Rocinha, com sete 

andares e 50 conjugados para alugar”.  Nesse prédio, que se encontrava em 

construção quando foi feita a reportagem, “nos três primeiros andares prontos, 22 

apartamentos já estão alugados por R$ 200, enquanto outros 18 já têm 

pretendentes”.  Apesar da situação irregular do imóvel, seu proprietário não tem 

dúvidas quanto à estabilidade da edificação, afirmando, com convicção: “Por 

problema de segurança, esse prédio não cai”.  Os herdeiros de Francisco Gonçalves 

Marinho – o Chicão – estão, por sua vez, entre os “maiores locadores da Rocinha”.  

Os 12 irmãos da família Marinho administram cinco prédios, com cerca de 200 

quartos e 16 lojas.  Um dos herdeiros entrevistados aponta as diferenças entre o 

mercado de locação de imóveis na favela e o praticado na cidade oficial: “Dá para 

viver de aluguel, mas aqui as regras são outras.  Tem de ser compreensivo com 

alguns inquilinos que não podem pagar”. 

 

O mercado imobiliário da Rocinha começa a atrair os investimentos até mesmo 

daqueles que não vivem na favela, como afirma o corretor de imóveis Edvaldo 

Roberto Ramos, que administra imóveis na Rocinha desde 1966, sendo, atualmente, 

responsável pela cobrança de mais de 300 aluguéis.  Nos últimos anos, ele tem um 

novo cliente na sua administradora, como relata Paiva (2002):  

 

“Um amigo, morador de um prédio em frente ao mar de São 

Conrado – o bairro de luxo onde se situa a Rocinha – comprou 

uma pequena quitinete na favela. Ele tinha dinheiro na 

poupança e chegou à conclusão de que poderia ganhar bem 
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mais se usasse o capital para comprar imóveis aqui e alugar 

(...).  A quitinete custou R$ 7.800 e está rendendo ao 

proprietário R$ 200 por mês. 

 

Uma outra característica do mercado imobiliário da Rocinha seria revelada na edição 

de O Globo, de 10 de agosto de 2002: a venda de lajes para construção de novas 

moradias.  De acordo com a reportagem, “a falta de áreas livres para construir fez 

crescer a tendência nos últimos anos de verticalização das favelas. Com isso, as 

próprias lajes das casas acabam virando objeto de negócio”. A trajetória da 

paraibana Natilda Moizinho  – 46 anos, há vinte na Rocinha – é, portanto, cada vez 

menos provável na favela do início do século XXI:  

 

Do terreno recebido de graça da associação de moradores, 

[Natilda] fez brotar 12 imóveis – um bar, casas para si e os três 

filhos e sete quitinetes, pelas quais cobra aluguéis de R$ 150 a 

R$ 200.  A evolução de Natilda, de invasora [sic] a empresária 

de imóveis, ilustra bem a transformação das favelas cariocas. 

(...) Natilda, por exemplo, até hoje não emboçou e pintou o 

exterior da sua casa.  ‘Preferi usar o dinheiro para fazer as 

quitinetes’.   

 

Em 2015, o mercado imobiliário da Rocinha continua a crescer, girando um grande 

volume de capital, ainda que seus instrumentos de compra, venda e locação sejam 

precários. Situando-se à margem das normas do mercado imobiliário formal, esses 

instrumentos, no entanto, parecem ser o suficiente para organizar uma área que, por 

si só, já conformaria uma cidade de médio porte. De acordo com os técnicos da 

XXVII Região Administrativa, a Rocinha já abrigaria em torno de 140 mil habitantes 

em 25 mil unidades residenciais. Ainda que esteja andamento um processo de 

regularização fundiária, promovida pelo ITERJ – Instituto de Terras e Cartografia do 

Estado do Rio de Janeiro -, a grande maioria dessas unidades não possuiu um 

registro formal de propriedade.  

 

Como na maioria das regiões, os valores praticados variam enormemente em função 

de critérios como qualidade da moradia, tamanho e localização, com particular 



 
 

8 
 

destaque à proximidade de comércio e transporte, além das características da 

vizinhança. O corretor imobiliário Sr. Lima, comenta sobre as especificidades do 

mercado imobiliário da Rocinha. Registrado no Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis/CRECI-RJ, Lima administra uma corretora no Bairro Barcelos, parte baixa 

da Rocinha, focando nesta e em outras favelas, como Tijuquinha e Muzema, ambas 

no Itanhangá. Ele é um dos quatros corretores registrados no CRECI/RJ com 

escritórios situados na Rocinha, mas relata que há diversos outros atuando sem 

esse registro. 

 

Para Lima, os valores dos imóveis variam entre “poucos mil reais”, para barracos 

precários, até 250 mil Reais, para casas de alto padrão construtivo. Ele relata casos 

de residências cujos valores alcançam até mesmo meio milhão de Reais, porém 

considera esses valores “fora do mercado”. Como a grande maioria dos imóveis não 

é inscrita no Registro Geral de Imóveis, o instrumento mais utilizado para as 

transações imobiliárias é um termo de compra e venda assinado por ambas as 

partes e registrado em cartório. Caso o comprador prefira, o termo pode ser 

“registrado”, também, na associação de moradores onde o imóvel está localizado. 

Na percepção de Lima, o instrumento é amplamente respeitado na favela, e o único 

risco envolvido é o de imóvel não ser, realmente, do suposto proprietário. Por isso, 

para ele, um corretor imobiliário que conheça e seja conhecido na favela é 

fundamental, pois será capaz de realizar uma pesquisa junto à vizinhança sobre a 

real propriedade do imóvel.  
 

Grande parte da população da Rocinha, no entanto, aluga o imóvel onde vive – 

quadro bastante diferente se comparado às favelas mais antigas ou mais precárias. 

De acordo com Lima, alguns proprietários chegam a possuir uma carteira de mais de 

200 imóveis alugados com uma expressiva rentabilidade, que varia de 1 a 3% do 

valor de imóvel, ao mês. Soma-se a essa rentabilidade a informalidade do negócio, 

com os aluguéis sendo pagos em espécie, e sem que haja qualquer tributação do 

poder público. 

 

Como em qualquer área da cidade, a retomada do imóvel habitado por um inquilino 

inadimplente é uma tarefa difícil, mas, de acordo com Lima, essa é uma situação 

bastante rara na Rocinha. Para ele, encontrar um imóvel para alugar na comunidade 
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é tão difícil que, caso o inquilino tenha que ser despejado, ele terá grandes 

dificuldades de encontrar outro imóvel, principalmente com a perda de sua 

credibilidade. Vale destacar que não há a prática de seguro por fiança na Rocinha, 

apenas a credibilidade do inquilino e um depósito caução de três meses. O 

engenheiro José Airton Evangelista, da XXVII Região Administrativa, sugere que a 

baixa inadimplência se deveria, também, a um “sentimento de medo”, sem entrar em 

maiores detalhes sobre as motivações desse “sentimento”. 

 

Os imóveis comerciais apresentam valores ainda mais elevados, já que a procura é 

muito grande. Bancos como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú e 

Bradesco, por exemplo, mantêm agências dentro da favela. De acordo com Airton, 

os valores podem chegar a “alguns milhões de reais, para imóveis de grande porte 

no Bairro Barcelos” – certamente a área mais valorizada da Rocinha, seguida pelo 

entorno da Estrada da Gávea. À semelhança do que ocorre na cidade “oficial”, na 

locação de alguns imóveis, de valores mais elevados, pratica-se o pagamento de 

uma “luva” – um valor que o futuro inquilino deve pagar antecipadamente, e que não 

será devolvido posteriormente. Airton relata, como exemplo, o caso de uma loja de 

100m² na Via Ápia, uma das principais ruas do Bairro Barcelos, em que o valor 

dessa “luva” alcançou 300 mil reais.  

 

Airton e Lima reconhecem a alta lucratividade do setor imobiliário na Rocinha, se 

comparado àquela existente na cidade “oficial”, o que justificaria, segundo eles, os 

riscos envolvidos em investimentos feitos sem as garantias legais existentes no 

mercado formal. Por isso, é comum que investidores – moradores ou não da 

Rocinha – e mesmo estrangeiros, construam imóveis para venda ou locação na 

favela. Alguns fatores são fundamentais para essa lucratividade: o baixo valor dos 

terrenos, o padrão construtivo dos imóveis – a maioria é entregue no “osso”, sem 

revestimentos internos -, a ausência de responsáveis técnicos, e o não pagamento 

de impostos e taxas. Os únicos fatores que onerariam o valor dessas construções, 

de acordo com Airton, é o frequente superdimensionamento de elementos 

estruturais, causado justamente pela ausência de maior apuro técnico, e o custo do 

transporte de materiais para terrenos localizados nas partes mais altas da 

comunidade. Por último, deve ser ressaltado que essas edificações não cumprem 



 
 

10 
 

parâmetros edilícios mínimos, previstos pela legislação municipal, o que, quase 

sempre, possibilita a construção de um maior número de unidades. 

 

Contribui, ainda, para essa valorização dos imóveis na Rocinha a localização dessa 

comunidade: a poucos minutos na Barra da Tijuca e da Zona Sul, onde há melhores 

ofertas de postos de trabalho, e o acesso à praia de São Conrado, principal espaço 

de lazer de seus moradores. Como em outras comunidades faveladas, a rede de 

relações sociais – inexistente na cidade “oficial” – assegura, por sua vez, um suporte 

para necessidades cotidianas. Também como em outras favelas, o não pagamento 

do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), além de ligações irregulares em 

serviços de abastecimento de água e de energia elétrica, contribuem para a 

atratividade que esses imóveis de locação possuem para uma população de menor 

renda.  Nesse sentido, Airton descreve a situação de famílias que, removidas de 

áreas de risco na zona oeste do município, optam por adquirir ou alugar imóveis na 

Rocinha, com os recursos oriundos das indenizações feitas pelo poder público. 

 

No que diz respeito aos esforços da Prefeitura Municipal, no sentido de ordenar 

minimamente o processo de uso e ocupação do solo na comunidade, foi instalado o 

Posto de Orientação Urbanística e Social (POUSO), situado na sede da XXVII 

Região Administrativa. Pretende-se com a ação do POUSO, orientar e fiscalizar 

novas construções na comunidade, de modo a fazer valer decretos municipais de 

2007 e 2011, que restringem o surgimento de novas edificações com número de 

pavimentos superior aos limites estabelecidos para cada área da Rocinha, além da 

ocupação de áreas de risco. Desse modo, caso todos os parâmetros sejam 

respeitados, concede-se uma licença de obra e, caso a edificação construída estiver 

em conformidade com o projeto aprovado, outorga-se o “habite-se” à edificação. 

Essa outorga, no entanto, ocorre apenas em função das características físicas da 

edificação – como a observância de áreas mínimas para os compartimentos e vãos 

de iluminação e ventilação –, independentemente da situação fundiária do terreno, 

diferentemente do que ocorre na cidade na cidade oficial – o corretor Lima destaca 

que esse “habite-se”, ainda que raro, contribuiu significativamente para a valorização 

dos imóveis. Contudo, o próprio administrador regional reconhece as dificuldades 

existentes em promover esse trabalho de orientação/fiscalização, considerando o 

porte da comunidade e a equipe disponível para o cumprimento dessa tarefa. Na 
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Rocinha do século XXI, até mesmo nas áreas de ocupação mais recente e 

praticamente desprovidas de qualquer infraestrutura, compra-se o acesso à terra: vai 

longe o tempo em que numa “terra sem dono”, era possível “chegar e construir um 

barraco” para “começar a vida”. 

 

Considerações sobre as características do mercado imobiliário em 
assentamentos informais 
 

As mudanças observadas, a partir do início da década de 1980, na relação 

Estado/Favelas – que haviam dado à população favelada a certeza de que a política 

de remoções havia chegado ao fim – podem explicar, em parte, a expansão do 

mercado imobiliário informal.  Com a consolidação das favelas, afirma Cavallieri 

(2003: 294), estas “se auto-regularam, estruturaram mercados de compra, venda e 

aluguel de imóveis sem que fossem necessários títulos legais de propriedade” – um 

processo definido por Francisco Rocha Lagoa, jurista e Procurador do Estado do Rio 

de Janeiro, como “legalidade favelada”.  Desse modo, são realizadas transações 

imobiliárias, por meio de contratos verbais ou através de registros em associações 

de moradores, que acabam por cumprir o papel de “cartórios” (Cavallieri, 2003: 294). 

 

Ao analisar as características desse mercado imobiliário informal, Abramo e Faria 

(2000) afirmam que este constitui, atualmente, um dos principais mecanismos de 

acesso à favela.  Há, ainda, evidências empíricas de que, muitas vezes, os preços 

alcançados por esses imóveis são elevados, quando comparados aos praticados no 

mercado imobiliário da cidade oficial.  Nesse sentido, uma pergunta está presente, 

explícita ou implicitamente, em todas as reportagens publicadas sobre o crescimento 

e a expressão do mercado imobiliário informal, citadas anteriormente: quais as 

razões que levariam alguém a pagar um preço tão elevado por um imóvel localizado 

em uma favela? 

 

Ao responder a essa pergunta, Abramo (2003: 189) chama atenção, inicialmente, 

para o fato de que uma das possíveis razões “para explicar os preços elevados da 

moradia em favela explora o nexo entre o mercado de trabalho e o mercado 

imobiliário onde a informalidade no primeiro impede a entrada no mercado formal do 

segundo”. A proximidade do local de trabalho e as relações de vizinhança 
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constituídas no interior da favela seriam outras justificativas: ao adquirir um imóvel 

na favela, revelam Abramo e Faria (2000: 16), a família tem a possibilidade de 

“redefinir a composição dos seus gastos e garantir uma estratégia de estabilidade 

residencial relacionada à proximidade do trabalho (permanente ou esporádico) e a 

externalidades de vizinhança indispensáveis à sua reprodução”.  Esse autor 

destaca, ainda, como fator que diferencia o mercado imobiliário informal do formal, a 

importância das “relações de vizinhança” como parte das estratégias de 

sobrevivência de uma família que vive na favela.  Geralmente, essas relações 

possibilitam a redução dos gastos familiares, como no caso, descrito pelos autores 

(2000: 17):  

 

Em nossa pesquisa, encontramos um número expressivo de 

mães solteiras proprietárias de imóveis na favela. O emprego 

dessas chefes de família é viabilizado pela existência de 

relações de solidariedade entre vizinhos e parentes na favela 

em relação ao cuidado diário de seus filhos o que permite a 

sua ausência do lar durante a jornada e/ou semana de 

trabalho.   

 

Nesse sentido, Abramo e Faria (2000: 17) citam, ainda, os estudos realizados em 

favelas mexicanas por Lomnitz (1975), nas quais essas redes “são consideradas 

como o elemento da estrutura social mais significativo”, permitindo “explicar o 

processo de migração, os padrões de assentamentos, a mobilidade residencial etc.”, 

sendo uma de suas formas mais expressivas a autoconstrução das moradias.  

 

Abramo destaca, contudo, que estudos recentes sobre a localização do emprego de 

moradores de favelas no Rio e em São Paulo, revelam que uma parcela significativa 

dessa população trabalhava na própria favela.  Desse modo, conclui esse autor, é 

possível caracterizar a favela “como um local de concentração de atividades de 

serviço e comércio (informais) que geram um fluxo de recursos que constituem um 

“circuito econômico” interno (...) que alimenta o mercado imobiliário local” (2001: 

1566).  A expansão desse mercado imobiliário informal pode ser também atribuída 

aos deslocamentos residenciais de um setor da favela para outro, motivado por 

razões diversas: da melhoria das condições de renda à procura de uma moradia 
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com melhor padrão construtivo e melhor localizada, passando pelo aumento do 

aluguel do imóvel ocupado (Baltrusis, 2003). 

 

Ao longo das últimas três décadas, afirma Abramo (2003: 208), “o acesso a moradia 

nas favelas da cidade do Rio de Janeiro se alterou de forma substantiva”.  Nesse 

sentido, é possível afirmar que, atualmente, a forma principal de acesso à moradia 

na favela carioca seria através do mercado de compra e venda de lotes, lajes e 

imóveis, que configuram a existência de um mercado imobiliário informal, “na 

medida em que essas transações não são regularizadas nos fóruns legais (registro 

de imóveis) e/ou governamentais (administrações locais e federais)”, conclui Abramo 

(2003: 209).  Essa forma de acesso à moradia na favela se contrapõe, portanto, ao 

processo “clássico, na seguinte sequência sistematizada por Abramo (2003: 209): 

inicialmente, a “ocupação individual e/ou coletiva de um lote urbano”; em seguida, a 

“rápida construção de uma moradia precária (em madeira ou “pau a pique”); tem 

início um “longo investimento familiar na melhoria da residência”; e o consequente 

“desmembramento da unidade residencial em “frações” familiares”. Para Abramo, o 

surgimento desse expressivo mercado imobiliário informal na favela estaria 

associado, também, ao “esgotamento da ‘fronteira de expansão’ territorial das 

ocupações residenciais dos pobres urbanos nas grandes metrópoles nacionais” 

(2003: 210), determinando, assim, uma redefinição das estratégias de acesso à 

moradia. 

 

Na análise do mercado imobiliário informal, Baltrusis (2003), destaca, a partir de 

seus estudos na favela de Paraisópolis – comunidade localizada na zona sul da 

cidade de São Paulo – a semelhança entre os agentes que atuam neste mercado e 

aqueles que atuam na cidade oficial.  Para esse autor, “o mercado imobiliário 

informal”, na favela analisada, “funciona como uma extensão do mercado imobiliário 

formal, um mercado com suas características próprias” (2003: 226).  Enfatizando as 

semelhanças entre esses dois mercados, Baltrusis (2003) cita o depoimento da dona 

de uma imobiliária, que, na favela de Paraisópolis, dispunha de uma estrutura 

característica de uma “imobiliária normal”, com corretores, divulgação, 

administração, compra, venda e locação de diferentes tipos de imóveis. 
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Por sua vez, a realização de obras públicas envolvendo melhorias no entorno de 

uma comunidade favelada – como a “abertura de uma avenida, a canalização de um 

córrego ou a implantação de uma estação de metrô” – originaria um quadro de 

especulação nesse mercado imobiliário informal, aponta Sampaio (1988: 139).  Essa 

autora cita como exemplo o impacto gerado pela divulgação de um projeto de 

urbanização, no mercado imobiliário de uma favela na cidade de São Paulo – 

Higienópolis.  A simples divulgação da existência desse projeto “fez com que as 

vendas de imóveis se acelerassem e os preços aumentassem”(1988: 139), tendo o 

mesmo ocorrido por ocasião da notícia da implantação de uma estação do metrô – 

estação Sacomã – nas imediações da mesma favela.  Observa-se, desse modo, 

mais uma semelhança entre os mercados imobiliários formal e informal, como afirma 

Sampaio (1988: 139): “A valorização que ocorre no bairro tem repercussões também 

no mercado imobiliário da favela, elevando o preço das casas de alvenaria e 

barracos”.   

 

Ainda sobre as semelhanças existentes entre o mercado imobiliário da cidade oficial 

e aquele praticado nas favelas, Abramo e Faria (2000: 17) apontam que as 

transformações ocorridas no interior das comunidades faveladas, decorrentes não 

apenas de sua expansão horizontal e/ou vertical, como também dos investimentos 

realizados na urbanização – promovida pelos próprios moradores ou pelo poder 

público – e na melhoria das edificações, deram origem à “uma valorização do 

espaço, promovendo uma disputa pela aquisição de um imóvel dentro dessas 

comunidades “valorizadas”.  Para os autores, essa disputa acabaria por gerar “um 

mercado imobiliário concorrencial, tal qual o mercado formal de imóveis”, que faz 

com que a favela deixe de ser uma solução de moradia para a população mais 

pobre, que não dispõem dos recursos necessários para ingressar até mesmo nesse 

mercado informal de habitação. 

 

Considerações finais 
 
O expressivo mercado imobiliário informal praticado na Rocinha – e nas 

comunidades faveladas cariocas – não pode ser ignorado. Os valores praticados 

nesse mercado surpreendem pela proximidade com aqueles do mercado imobiliário 

da cidade “oficial” – sendo que, em alguns casos, chegam a ultrapassar os valores 
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de locação em bairros da zona sul carioca. O acesso a esse mercado imobiliário 

informal – considerando suas particularidades – não é para qualquer um. É 

necessário conhecer, e, mais do que conhecer, acreditar em um conjunto de regras 

e normas não escritas, porém consagradas, que norteiam essas transações de 

compra, venda e locação – não por acaso, aqueles que investem na produção 

imobiliária para o atendimento dessa demanda informal moram, ou moraram, na 

favela. Conhecem e compartilham seus códigos. 

 

Observa-se, a partir da análise dos depoimentos de agentes do poder público e de 

profissionais que atuam na locação/compra/venda de imóveis na Rocinha, a 

existência de semelhanças e de distinções, quando se compara o mercado 

imobiliário “oficial” com aquele existente na favela.  Ao mesmo tempo que, à 

semelhança do que acontece na cidade produzida de acordo com os parâmetros 

legais, a valorização imobiliária está associada às vantagens locacionais – como 

acessibilidade, infraestrutura, equipamentos sociais e amenidades –, há lógicas 

particulares no mercado imobiliário da favela, que o tornam uma alternativa atraente 

para os setores de menor renda da população: a inexistência de taxas e de 

impostos, a possibilidade de ligações irregulares na infraestrutura disponível, além 

do acesso à uma rede de relações sociais que asseguram ações de ajuda mútua 

nas práticas cotidianas.  

 

Há um desafio posto, portanto, para o Estado: como reconhecer – e abordar – esse 

expressivo mercado imobiliário informal, promovendo sua regulamentação, sem, 

contudo, reproduzir os mecanismos vigentes na cidade “oficial”, reconhecidamente 

impróprios para contemplar a complexa dinâmica dos assentamentos habitacionais 

informais.  Há que destacar, inicialmente, nesse desafio, a questão da regularização 

fundiária e as dificuldades enfrentadas pelo poder público – financeiras e 

burocráticas, particularmente – para promover ações que assegurem o acesso legal 

ao solo e, consequentemente, a reprodução de instrumentos vigentes na cidade 

“oficial”.  Por outro lado, o quadro de violência presente – em graus diferenciados – 

na maioria das favelas cariocas, dificulta a ação do Poder Público no sentido de 

promover ações de controle e fiscalização do uso e ocupação do solo, mesmo 

quando existe uma legislação que busca contemplar as particularidades da dinâmica 

local de estruturação do espaço, em comunidades objeto de intervenções 
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urbanísticas. Contudo, não há como ignorar a necessidade de que esse mercado 

imobiliário informal seja objeto de uma adequada regulamentação pelo poder 

público, não para inibir essa prática, responsável pela oferta de moradia em 

comunidades faveladas, mas para assegurar padrões de habitabilidade 

minimamente satisfatórios, em uma parte da cidade cujas características particulares 

não impediram seu reconhecimento pelo Poder Público como parte integrante da 

cidade. 
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