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Resumo
Este projeto propõe efetuar busca por dados e realizar mapeamento das favelas de Campos dos
Goytacazes/RJ e identificar comunidades com demandas prioritárias de projeto e de trabalhos de
extensão e pesquisa acadêmica. Também se pretende estabelecer contanto com associações de
moradores e/ou movimentos sociais inseridos nas comunidades que serão objeto dos levantamentos,
para ser feito a identificação, o mapeamento, pesquisas de campo e reconhecimento das comunidades
para que possa ser traçado um panorama socioeconômico das populações residentes nas favelas de
Campos. Assim como, é objetivo do projeto constituir parcerias com outras instituições de ensino, bem
como Igrejas, Centros comunitários ou órgãos que atuem em beneficio da defesa e garantia dos direitos
dos moradores das favelas e realizar atividades com os moradores, visando o entendimento deles sobre
a própria comunidade. Para gerar resultados, serão aplicados questionários socioeconômicos nas
comunidades envolvidas e serão realizados levantamentos por meio de mapas cadastrais, fotos aéreas,
softwares de mapeamento urbano e outras ferramentas semelhantes. Junto a isso, serão feitas
pesquisas documentais e de relatos em busca do contexto histórico da formação de cada comunidade.
Neste momento, ainda não temos informação suficiente para estimar o número de moradores das
comunidades. Desde que adentramos no projeto procuramos a Secretaria de Habitação e Interesse
Social e executamos uma entrevista onde o tema principal era o Morar Feliz (programa municipal de
habitação social) e o Plano Local de Habitação e Interesse Social (PLHIS) que está sendo executado
pelo Instituto Mais, bem como participamos da audiência pública da terceira fase do PLHIS, onde
ocorreu uma apresentação do plano de ação. Agora estamos no aguardo da finalização da quarta etapa
e a apresentação do PLHIS oficial. Também entramos em parceria com algumas professoras e
pesquisadoras da Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF, participando de um seminário
onde pudemos fazer visitas comentadas em algumas favelas: conjuntos Lapa-Parque Califórnia,
Conjunto Morar Feliz no bairro do Jockey, Margem da Linha e Conjunto morar feliz Tapera e Ururai, o
que nos trouxe muitos conhecimentos sobre as comunidades e remanejamentos do Morar Feliz.
Atualmente estamos trabalhando em parceria com o Escritório Colaborativo de Arquitetura e Urbanismo
Social – ECAUS – na construção de uma área de lazer situada na comunidade Margem da Linha.
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