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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Desde o mestrado, venho pesquisando questões ligadas à regularização 

fundiária, história urbana e teoria do direito. Em minha dissertação, também defendida 

neste Programa de Pós Graduação sob a orientação do Professor Ricardo Nery Falbo, 

analisei o Projeto Rio, plano de urbanização do final da década de 1970 que, dentre 

várias medidas, previa a regularização fundiária de algumas favelas do Rio de Janeiro, 

em especial a Maré. Agora, no doutorado, busco compreender os circuitos pelos quais 

as leis nacionais, regionais e locais passam a nomear as favelas a partir da 

noção/conceito de informalidade1. Farei isso, especificamente, através da análise da 

recente lei 13.465/2017, novo marco regulatório sobre regularização fundiária urbana.  

A informalidade, enquanto conceito, na década de 1970, a partir da tentativa de 

descrever e explicar as formas de obtenção de renda e emprego que não eram 

regulamentadas pelo Estado (BRANDÃO, 2015). Assim, ela pressupunha, conforme 

dispõe Machado da Silva, dentre outros fatores: a centralidade da indústria na 

organização do trabalho nas cidades, a ideia de que o trabalho assalariado, nos moldes 

dos países centrais, tenderia a se universalizar como forma de produção de riqueza, e o 

estabelecimento do pleno emprego como tendência ou meta a ser alcançada 

(MACHADO DA SILVA, 2002). A informalidade seria assim um conceito a dar conta 

das realidades residuais e desviantes que transbordavam o modelo de atividades 

produtivas estabelecido a partir da experiência européia. 

Não por acaso, um dos trabalhos considerados pioneiros na formulação deste 

conceito, chamado Informal Income opportunities and urban employment in Ghana, de 

Keith Hart, publicado em 1973, tinha como principal objetivo analisar as atividades 

                                                           
1 A ausência de um consenso em torno da definição de informalidade faz com que Brandão o nomeie 
como um “conceito em busca de uma teoria” ( BRANDÃO, 2015). Utilizo com frequência o termo 
conceito/noção na tentativa de dar conta desta imprecisão.  
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econômicas realizadas pela população imigrante de baixa renda localizada na cidade de 

Acra, capital de Gana. Na América Latina, a origem do conceito se relaciona com as 

discussões realizas pela Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) 

durante a década de 1960 e, neste caso, nasceu profundamente ancorada na ideia de 

marginalidade, incorporando-se à trama narrativa das ciências sociais latino- americanas 

para dar conta do problema da “inserção incompleta de amplos setores da população nos 

espaços de integração social, política, econômica e territorial em meados do séc.XX” 

(BAUTÉS & MANEIRO, 2017, p. 303).   

Longe de ser um debate com reverberações apenas no campo acadêmico, a 

leitura que aponta para o problema da integração, produzida não somente pelas ciências 

sociais, mas também por outras áreas do conhecimento a partir da década de 1960, vai 

embalar a produção de políticas públicas destinadas à habitação popular neste período. 

É importante notar que tanto a elaboração quanto a execução de tais políticas 

não se darão somente através dos arranjos locais, mas a partir de seu entrelaçamento 

com uma rede transnacional, responsável por arregimentar, por exemplo, tanto espaços 

de reflexão que reunirão pesquisadores, arquitetos, planejadores urbanos, fundações 

filantrópicas e membros da elite política para pensar saídas para a questão da moradia, 

quanto programas de cooperação entre os países, dentre os quais se destaca a Aliança 

para o Progresso que, no caso do então chamado estado da Guanabara, será responsável 

pelo repasse de 4.5 milhões de dólares por parte dos Estados Unidos, viabilizando a 

construção de vultuosos empreendimentos de habitação popular tais como Vila Aliança, 

Vila Kennedy, Cidade de Deus e Vila Esperança, pari passu com uma intensa política 

de remoções de favelas no início dos anos 1960 (BENMERGUI, 2009)2. 

Contudo, a partir dos anos 1980, a globalização instaura um regime de redução 

do Estado e de retração da economia acompanhado do crescimento do desemprego que, 

                                                           
2 Neste trabalho, Benmergui analisa os efeitos da cooperação entre Estados Unidos e as esferas de 
governo das cidades do Rio de Janeiro e de Buenos Aires. Ele examina como as ideologias 
desenvolvimentistas e modernizadoras estavam no cerne destas políticas públicas preocupadas não só 
com a mudança da moradia- das favelas, no caso do Rio de Janeiro ou villas miseria, no caso de Buenos 
Aires, para os novos conjuntos habitacionais- mas também com a transformação da maneira de se 
experienciar estas novas formas de moradia. O autor também sustenta que, com a explosão demográfica 
nas cidades dos chamados países de terceiro mundo, em um cenário já marcado pela Guerra Fria, o 
interesse pela questão da moradia para as populações de baixa renda torna-se um assunto crucial para a 
política externa norte americana como um importante mecanismo de gestão da pobreza e, por tabela, dos 
conflitos sociais.  
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ao impactar brutalmente o mundo do trabalho, implode os pressupostos nos quais se 

assentavam o conceito de informalidade, tornando-o vazio, já que, o que antes se 

considerava residual e característico do processo produtivo dos países periféricos, 

expande-se e passa a ocorrer também nos países centrais do capitalismo (MACHADO 

DA SILVA, 2002).  Diante deste cenário, estrutura-se uma vertente teórica que tentará 

reabilitar este conceito não mais para explicar as realidades ditas específicas ou 

particulares dos países periféricos, mas a partir da compreensão das fronteiras entre o 

formal e o informal nas suas interações com as dinâmicas urbanas (BRANDÃO, 2015).  

Olhando para esta fronteira, uma série de autoras e autores ligados a esta 

vertente teórica, vai chamar atenção para a dimensão política contida na noção de 

informalidade. Nesta abordagem, como aponta Gonçalves, a informalidade não é lida 

como um quadro marginal ou fora do escopo do Estado sendo este, em muitos casos, 

um dos atores principais no próprio processo de produção da informalidade                          

(GONÇALVES, 2017). Neste sentido, Vera Telles, por exemplo, começa a pensá-la 

enquanto expressão do exercício da soberania, ou seja, deste poder de dizer onde 

começa e termina a esfera do formal e do informal (TELLES, 2015).   

Desta perspectiva, sugerimos então que a informalidade não se trata de uma 

realidade ontológica para a qual cabe às ciências sociais analisar e descrever e ao direito 

intervir sendo ela, ao contrário, a própria expressão destes mecanismos de nomeação. 

Assim, partindo desta reflexão, a tese buscará enfrentar a seguinte indagação: qual o 

lugar desempenhado especificamente pela norma jurídica, sobretudo no que tange ao 

controle da moradia no espaço urbano, no andamento desta engrenagem? Reformulando 

a pergunta em outros termos, podemos dizer: tendo em vista que a regulação da ordem 

urbana se dá pelo exercício do poder soberano de continuamente suspender e definir as 

fronteiras entre o informal e o formal, qual o lugar, especificamente, da norma jurídica 

neste arranjo?  

Esta indagação nos traz alguns desdobramentos: o primeiro, de fundo histórico, 

nos remete a questão do quando, ou seja, a tese se propõe a investigar a partir de que 

momento a gramática da informalidade é acionada pela norma jurídica como um 

discurso que busca organizar a paisagem urbana. O segundo, de fundo epistemológico, 

nos remete a questão do como, portanto da necessidade de investigar o estatuto da 

relação que se trava entre o conceito de informalidade e a norma jurídica.  
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Porém, ao incorporarmos este marco teórico que relaciona a questão da 

delimitação da fronteira entre o formal e o informal com o exercício do poder soberano, 

emerge ainda um terceiro problema para o qual a pesquisa deseja olhar.  

Achille Mbembe lembra-nos que a constituição deste poder soberano se deu a 

partir do processo de domesticação da guerra e de criação de uma ordem jurídica 

fundada, por um lado, no principio da igualdade jurídica dos Estados, a partir da qual a 

aplicação do direito de guerra e, portanto, matar ou acordar a paz, tornam-se as suas 

principais funções; e, por outro, na territorialização das fronteiras a partir da qual se 

distingue as regiões do planeta abertas à apropriação colonial e se determina os espaços 

aonde por excelência a lei e as garantias da ordem judicial poderiam ser suspensas 

aonde, portanto, a dualidade guerra/paz não tem pertinência e nem aplicação                 

(MBEMBE, 2016).  

Cindindo a conclusão de Mbembe, segundo a qual as hierarquias raciais são 

elementos estruturantes para o despontar do poder soberano, com a de Vera Telles 

(2015), que identifica o seu exercício com o estabelecimento da fronteira entre o formal 

e o informal, indagamos o que significa pensar sobre sentido político da noção de 

informalidade, tendo em vista o advento do regime colonial- escravocrata, sobretudo no 

Brasil. A pergunta ganha maior relevância se levamos em conta a relação existente entre 

a expansão das favelas na cidade do Rio de Janeiro no início do séc.XX e a erradicação 

dos espaços destinados ao morar3 da população negra seja ainda no período escravocrata 

ou no pós abolição4.  

São essas as três indagações centrais que sustentam o desenvolvimento da 

pesquisa. A partir delas, a tese buscará contribuir com os estudos sobre informalidade 

da moradia urbana ao trazer novos paradigmas que sejam capazes de superar tanto as 

perspectivas que parecem olhar para o direito- enquanto norma jurídica- como solução 

                                                           
3 Ynaê Lopes, em estudo sobre como viviam as escravizadas e os escravizados na cidade do Rio de 
Janeiro no séc. XIX, amplia a limitada noção de moradia para trabalhar com a ideia do morar, buscando 
assim captar os múltiplos significados atribuídos por esta população a estes espaços: lugar de moradia, 
mas também lugar de passagem de escravizados em fuga, lugar de festejos, lugar de eventos religiosos 
como o candomblé, lugar de organização das lutas abolicionistas, dentre outros ( DOS SANTOS, 2010).  
4 Entre as diversas autoras e autores que tem trabalhado esta temática, destacamos, por ora, Chalhoub que 
conecta a expansão das favelas com as ações de erradicação dos cortiços a partir da metade do séc.XIX 
(CHALHOUB, 1996) e Campos que através dos estudos desenvolvidos pelo historiador Flávio Gomes, 
reivindica serem as favelas cariocas reminiscências dos quilombos periurbanos na cidade do Rio de 
Janeiro (CAMPOS, 2005). 
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ou antídoto para a informalidade urbana, quanto aquelas que a percebem como objeto de 

conhecimento, sem atentar para o papel do próprio direito na produção da 

informalidade. 

A tese almeja, assim, alinhar as reflexões mais contemporâneas que, como 

apontamos anteriormente, chamam atenção para o fato da informalidade urbana não ser 

objeto da regulação estatal, mas resultado deste processo, com os estudos sobre o papel 

do direito neste arranjo, principalmente quando aplicado no controle da moradia urbana 

de caráter popular na cidade do Rio de Janeiro.  

2. OBJETIVOS  

Os objetivos da tese, alinhados ao escopo de pesquisa já apresentado na 

introdução, podem ser sumariamente organizados da seguinte forma: 

2.1. Objetivos gerais 

a. Identificar com precisão o contexto de emergência do conceito/noção de 

informalidade.  

b. Refletir sobre o sentido político da informalidade, levando em consideração a 

hierarquização racial como eixo fundamental da estruturação do poder soberano 

e marca da organização das cidades no Brasil, em especial o Rio de Janeiro.  

c. Identificar o momento no qual as normas jurídicas passam a utilizar a gramática 

da informalidade para a regulação da moradia urbana na cidade do Rio de 

Janeiro;  

d. Refletir sobre como a norma jurídica incorpora a noção de informalidade para 

fabricar um novo tipo de regulação da moradia no espaço urbano carioca. 

2.2. Objetivos específicos 

a. Revisão bibliográfica das obras que tratem sobre a emergência do conceito/ 

noção de informalidade; 
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b. Análise teórica sobre a gênese da noção/conceito de informalidade enquanto 

exercício do poder soberano em sua relação com as hierarquias raciais que 

estruturam este mesmo poder; 

c. Levantamento, catalogação e análise das recentes leis que buscam definir a 

informalidade urbana; 

d. Análise teórica sobre o imbricamento entre a noção/conceito de informalidade 

(campo epistêmico) e a norma jurídica (campo normativo). 

3. METODOLOGIA 

Ananya Roy aponta que o atual cenário, marcado pelo aprofundamento do 

processo de globalização, tem levado a uma interpretação na qual o global é visto como 

desempoderador enquanto as comunidades locais são vistas como uma potente força de 

mudança. Segundo ela, este paradigma incorpora uma falsa dicotomia a partir da qual o 

global e o local apresentam-se como categorias mutuamente excludentes. Buscando 

superar esta chave, a autora propõe que a compreensão tanto de ação quanto agência 

seja feita a partir de uma perspectiva multiescalar, potente o bastante para operar 

naquilo que Harvey (2000) chama de jump scale, ou seja, capaz de responder aos 

múltiplos níveis nos quais a soberania é exercida (ROY, 2013).  

Ainda que Roy mobilize a ideia de jump scale para pensar formas de 

emancipação que respondam aos violentos projetos de urbanização nas cidades do sul 

global, entendemos que a perspectiva multiescalar deve ser também utilizada como 

ponto de partida metodológico para a compreensão da noção de informalidade e sua 

relação com o direito na regulação das formas do morar na cidade do Rio de Janeiro. 

Esta opção metodológica se justifica pelas razões que seguem. 

Em primeiro lugar, como já apontado na introdução, ao menos desde os anos 

1960 que o urbano e, especialmente a questão da moradia, passam a ser 

problematizados enquanto uma questão transnacional para a qual são elaboradas e 

executadas respostas também em nível transnacional.  

Em segundo lugar, ainda que as histórias locais preencham o significado da 

noção de informalidade em cada contexto específico, trata-se de um conceito forjado, 

como já colocado anteriormente, a partir das dinâmicas globais, sobretudo no que tange 
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ao eixo norte-sul, já que sua formulação se deu justamente para descrever e explicar 

tudo aquilo ligado ao universo dos processos produtivos que se desviavam do modelo 

europeu, desde o trabalho à moradia.  

Em terceiro lugar, a globalização implicou em duas importantes consequências: 

por um lado, ela fez com que a gestão daquilo que tradicionalmente caracteriza a 

informalidade urbana, por exemplo, o inchaço e a explosão demográfica, passasse a ser 

um problema não somente das cidades dos chamados países periféricos, como também 

daquelas situadas no coração da economia capitalista. Por outro lado, a globalização 

também dita uma nova ordem na qual o exercício do poder soberano não será mais 

realizado somente pelo Estado que, tradicionalmente, o faz de maneira territorializada, 

passando a ser mobilizado também por múltiplos atores de caráter internacional, tais 

como bancos e empresas multinacionais (ROY, 2013).  

Todas estas razões apontam para a imprecisão de considerar a informalidade 

urbana apenas como um problema local e trazem para nós o desafio de repensá-la a 

partir de sua fricção com o global. Neste sentido, enfatizamos que mais do que ser um 

estudo de caso específico sobre como, na cidade do Rio de Janeiro, a norma jurídica 

passa a regular espaços de moradia popular urbana a partir da gramática da 

informalidade, trata-se de uma importante chave para problematizar as próprias bases 

fundantes do que entendemos como modernidade e ocidente, tais como soberania, 

Estado e globalização. 
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