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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como proposta realizar um estudo acerca do tema de aglomerados subnormais no contexto 

brasileiro, além de esboçar a relação que a população que vive nessa forma de habitação no município de Campinas 

possui com os centros de saúde próximos. Ademais, tem-se como objetivo identificar a prevalência de casos de 

Covid-19 em alguns aglomerados subnormais do município paulista.  

A forma com a qual uma população se distribui pelo território leva em consideração fatores sociais, 

históricos, econômicos, culturais e políticos1, o que faz com que o acesso à terra seja realizado de maneira desigual. 

Dessa forma, a população mais abastada ocupa regiões centrais, enquanto áreas periféricas passam a ser ocupadas 

pela parcela mais carente, em ocupações conhecidas como aglomerados subnormais, representando uma clara 

segregação espacial. Aglomerados subnormais podem ser entendidos como uma forma de ocupação de territórios 

de maneira irregular no contexto urbano. Essa forma de habitação é representada por favelas, comunidades, 

invasões, loteamentos irregulares, palafitas, entre outros.  

No Brasil, a quantidade de aglomerados subnormais, segundo resultados preliminares do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), pode ultrapassar o número de treze mil2.  Por se tratar de um país com dimensões 

continentais, é possível notar diferenças tanto na forma como essas ocupações precárias estão distribuídas pelo 

território como também no modo como esses assentamentos são realizados3.  

Compostos majoritariamente por população de baixa renda, os aglomerados subnormais representam um 

aspecto palpável da intensa desigualdade social presente no contexto brasileiro, fazendo com que os moradores 

desse tipo de habitação sejam excluídos do acesso a direitos básicos, como saneamento básico, moradia, educação 

e saúde. Para a urbanista Raquel Rolnik4:  

Evidentemente para quem mora ali essa é a melhor maneira de conseguir morar em uma cidade cara e 

segregada. Isto implica ter de assumir a condição de não-cidadão, estigmatizado por se desviar da norma. A 

estigmatização destes ‘focos’ de desvio faz parte do mecanismo poderoso de reprodução do modelo de cidade 

e cidadão - é a maioria integrada e ‘normal’ que se identifica com a norma nesta operação de produção de 

significados. 

Com relação à infecção causada pelo novo coronavírus, Sars-Cov-2, ela teve seus primeiros casos 

notificados em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Em março de 2020, foi 

caracterizada como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS)5, e, naquele momento, a Covid-19 

já havia feito mais de quatro mil mortes e infectado mais de 100 mil pessoas ao redor do globo.  

A propagação do vírus pelo mundo gerou respostas diversas na tentativa de conter o espalhamento da 

doença, como a adoção de medidas de isolamento social. O Brasil, que teve seu primeiro caso confirmado em 26 

de fevereiro de 20206, sofre com os efeitos que a crise pandêmica trouxe, com mais de 600 mil mortes pela doença 

e número de casos confirmados que já ultrapassa os 33 milhões7. Além disso, é perceptível também que a Covid-

19, como muitas outras questões de saúde, impactam a sociedade de maneira heterogênea, uma vez que o acesso à 
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infraestrutura e a direitos básicos é feito de forma desigual8. Dessa forma, como o acesso à saúde para as populações 

mais pobres já não é realizado de maneira efetiva em situações normais, a vulnerabilidade a que essa população está 

sujeita em tempos de crise é maior ainda9.  

Jardim e Buckeridge10, em análise realizada no município de São Paulo no ano de 2020, notaram que o fato 

de a localidade estar dividida em “cidades” dentro da cidade, com realidades muito distintas entre as regiões, fez 

com que o Covid-19 se espalhasse de maneira desigual pelo território, com maior letalidade em regiões condizentes 

com padrões de renda e escolaridade mais baixas, deslocamento a trabalho maior e maiores falhas no abastecimento 

de água. Ainda, Figueiredo Santos11 teoriza as relações sociais estabelecidas entre classe, território e o adoecimento 

e morte pela infecção por Covid-19 no cenário brasileiro, mostrando que, a hierarquização existente na estrutura de 

classes, além de determinar o local em que a população menos abastada ocupa no contexto espacial, também indica 

o acesso que essa população terá aos serviços de saúde, impactando, também no número de afetados pela doença.   

No que diz respeito ao município de Campinas, este está localizado no interior do estado de São Paulo, 

conta com uma área de 796,4 km2 e uma população de 1.223.237 habitantes12. Representa o segundo maior 

aglomerado industrial do país e tem grande importância para sua região metropolitana. Com relação a infecção 

causada pela Covid-19, o município apresenta um número de óbitos que ultrapassa os cinco mil e mais de 246 mil 

casos confirmados na cidade, com incidência distribuída de forma desigual pelos centros de saúde do município13.   

METODOLOGIA 

Desenho do estudo: pesquisa exploratória, transversal, com método misto: quantitativo e qualitativo, envolvendo 

bancos de dados públicos e seres humanos.  

Etapa 1: Coleta de dados: Dividida em duas fases, a coleta de dados foi realizada de maneira quantitativa, a partir 

da busca de informações, disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pela 

Secretaria de Saúde de Campinas e pelo Ministério da Saúde. Foram coletados dados referentes ao número de 

aglomerados subnormais em cada unidade da federação e referentes a informações demográficas desse tipo de 

habitação: número de moradores, distribuição por sexo e grupo etário. Na segunda fase, qualitativa, foram realizadas 

entrevistas com lideranças de ocupações do município de Campinas. Os participantes foram convidados por 

mensagem eletrônica. O instrumento para coleta de dados foi um gravador de voz, sem a gravação de imagens, e as 

entrevistas seguiram um roteiro de entrevista semiestruturada. Não foi feita nenhuma atividade com os trabalhadores 

das unidades de saúde do município de Campinas. As entrevistas foram realizadas presencialmente em local e 

horário mais adequados aos participantes da pesquisa. Cada entrevista teve duração de cerca de trinta minutos.  

Etapa 2: Análise de dados: a partir dos dados coletados nos bancos de dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Secretaria de Saúde de Campinas e Ministério da Saúde, foi realizada análise estatística 

descritiva. Já no que tange ao aspecto qualitativo da pesquisa, realizou-se uma análise temática de conteúdo, 

explorando os processos comunicativos dos entrevistados, de forma que foi possível a interpretação do que foi 

manifestado explicitamente, mas também dos conteúdos latentes que podem ser inferidos a partir da análise de 

conteúdo, levando em conta também o contexto histórico e geográfico em que tais declarações foram realizadas.  

Seleção de participantes que são coordenadores ou lideranças de aglomerados subnormais de Campinas: a 

seleção dos aglomerados subnormais se deu de forma intencional a partir de aglomerados já conhecidos dos 

pesquisadores. Foram realizadas três entrevistas com lideranças de Campinas. Os participantes da pesquisa 

cumpriram os requisitos de serem maiores de 18 anos e serem ou terem sido coordenadores ou lideranças dos 

aglomerados subnormais escolhidos para a pesquisa.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação aos dados quantitativos analisados, eles se basearam, em um primeiro momento, em 

informações retiradas do Censo Demográfico do IBGE de 201014. Encontrou-se que a porcentagem de pessoas que 

moram em aglomerados subnormais no Brasil é de 6,01%, o que representa mais de 11 milhões de pessoas vivendo 

em 3.224.529 domicílios, localizados em 6.329 aglomerados subnormais no território nacional. Ainda, é possível 

notar que, em valores percentuais, a região Nordeste ocupa o topo no que tange à quantidade de pessoas vivendo 
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nesse tipo de habitação, com 11,69% de sua população em aglomerados subnormais, enquanto a região Centro-

Oeste ocupa a última posição, com apenas 1,48%. Com relação à unidade da federação, o estado do Pará, com mais 

de 16% de sua população vivendo em aglomerados subnormais é o com maior percentual de pessoas nesse tipo de 

habitação. Já Goiás, apresenta apenas 0,15%, ocupando a última posição. 

No que tange ao município de Campinas, ele ocupa a 16ª posição no ranking de municípios com mais 

pessoas vivendo em aglomerados subnormais em números absolutos, com 148.278 pessoas vivendo em 40.099 

domicílios, em um universo de 113 aglomerados subnormais na cidade - o que representa 13,8% da população 

campineira. Com relação às características da população residente nesse tipo de habitação no município, tem-se que 

a distribuição entre os sexos é semelhante, com 73.875 homens e 74.403 mulheres. Ainda, observa-se que 58,3% 

dos moradores são pretos e pardos e que aproximadamente 73% da população residente em aglomerados subnormais 

tem entre 0 e 44 anos, demonstrando que o perfil populacional predominante nos aglomerados subnormais de 

Campinas é de pessoas em situação de vulnerabilidade social, jovens, negras e pardas. 

No entanto, uma vez que, por conta da pandemia de Covid-19, o censo demográfico previsto para ser feito 

em 2020 pelo IBGE não foi realizado e os dados utilizados datam do ano de 2010, infere-se que, hoje, esses números 

podem ter alcançado patamares maiores ainda. Uma amostra disso pode ser vista no resultado preliminar do 

mapeamento de aglomerados subnormais15, divulgada em 2020 para auxiliar no enfrentamento da Covid-19 e na 

elaboração de políticas públicas de saúde para essas regiões marginalizadas. Nessa publicação, identificou-se 13.151 

aglomerados subnormais no território nacional, com 5.127.747 domicílios, o que representa um aumento de mais 

de 100% no número de aglomerados subnormais e de 59% no de domicílios nessa tipologia de habitação, em um 

período de aproximadamente 10 anos. No entanto, apenas com a realização do próximo censo, previsto para o ano 

de 2022, informações mais precisas sobre as atualizações no perfil demográfico brasileiro poderão ser identificadas.  

 Dessa forma, apesar de o direito à moradia e à assistência aos desamparados serem assegurados pela 

Constituição Federal de 198816, a realidade brasileira revela outra situação, que ficou ainda mais exposta com a 

pandemia de Covid-19. Oliveira17 traz à tona que o projeto político neoliberal, como o visto no Brasil, acirra ainda 

mais as desigualdades, e a crise sanitária enfrentada pelo planeta com a emergência do Sars-Cov-2 escancara a 

impossibilidade de populações vulneráveis aderirem a recomendações da Organização Mundial da Saúde.    

Sobre a parte qualitativa da pesquisa, foram realizadas três entrevistas com lideranças de diferentes 

aglomerados subnormais no município de Campinas, com o objetivo de investigar a relação que essas comunidades 

estabeleciam com o centro de saúde mais próximo e quais foram os impactos da pandemia de Covid-19 nessas 

ocupações. As entrevistas tiveram duração média de 30 minutos e foram realizadas no território dos aglomerados 

subnormais. Não foram encontradas dificuldades na realização das entrevistas, todas as pessoas responderam 

satisfatoriamente às 12 perguntas previstas no roteiro semiestruturado e às questões que surgiram no momento da 

entrevista. Com relação à análise temática de conteúdo realizada com base nas transcrições das entrevistas, pode-se 

chegar a três categorias principais de análise, sendo elas: as características da ocupação, a relação com o centro de 

saúde e também como foi o enfrentamento da Covid-19.  

No que tange à categoria de características de cada ocupação, pode-se notar que, apesar de estarem sob a 

mesma denominação de aglomerados subnormais, elas são muito distintas entre si. Seja com relação ao tipo de 

liderança, a forma de organização, o senso de comunidade existente - que foi apreendido durante as entrevistas -, a 

dinâmica das relações, o modo de formação do aglomerado subnormal, entre outros. No entanto, também podem 

ser encontradas semelhanças, como por exemplo, o perfil de moradores dessas ocupações, que em sua maioria é 

composta por pessoas jovens, negras e com baixa escolaridade.   

Sobre a categoria de análise da relação com o centro de saúde, nota-se que todos os aglomerados subnormais 

estão distantes da unidade de saúde, mesmo um deles localizado geograficamente próximo da unidade. Todas as 

lideranças entrevistadas relatam dificuldades, em diferentes graus, de conseguir atendimento nos centros de saúde 

e algum tipo de preconceito por serem moradores de comunidades. Na primeira ocupação entrevistada, há uma 

relação baseada em representantes do centro de saúde utilizarem a liderança como meio de contato com os 

moradores, o que acaba por sobrecarregar a líder, que fica responsável por passar recados sobre consultas e exames 

agendados no posto de saúde para o restante dos moradores. Na segunda, pode-se notar que a relação com o centro 

de saúde se dá principalmente por meio da pesagem das crianças para programas sociais. Já no terceiro aglomerado 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

subnormal, foi possível perceber que a relação com o centro de saúde é quase inexistente, sendo que os problemas 

de saúde dos moradores do local normalmente são auxiliados por profissionais que se dispõe a ajudá-los 

voluntariamente, por realização de videochamadas ou visitas presenciais. Uma questão abordada nas entrevistas 

também diz respeito ao fato de as unidades de saúde não visitarem o território, sendo que nenhuma das lideranças 

sabia sequer informar o nome dos agentes comunitários de saúde (ACS) que deveriam realizar visitas. No entanto, 

como exposto por Giovanella et al18, em pesquisa abrangendo o período de 2013 a 2019, houve uma redução na 

proporção de visitas por ACS no Brasil como um todo, não sendo, assim, um fenômeno exclusivo de ocupações.  

 Já com relação à categoria referente ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no território das ocupações, 

foi possível notar que a única ação promovida pelos centros de saúde diz respeito à vacinação da população, que 

ocorreu em apenas um dos aglomerados subnormais entrevistados. Nos outros, o processo para a vacinação contra 

a Covid-19 foi por meio de agendamento pela internet, não sendo realizada uma ação específica no território para 

vacinar aqueles moradores. Ainda, nenhuma liderança citou a realização de ações de educação em saúde nas 

ocupações durante o período pandêmico. No que tange à questão do número de casos e óbitos de Covid-19 nas 

ocupações, encontrou-se um número baixo, sendo relatados na primeira ocupação entrevistada um número 

aproximado de 20 casos positivos e um óbito, na segunda, cinco casos e nenhuma morte e, na última ocupação, dois 

casos que resultaram em óbito. Também se apreendeu que o uso de máscara de proteção e a realização de isolamento 

social foi visto com mais intensidade em uma das ocupações entrevistadas, sendo pouco visto nas outras duas.  

Dessa forma, pode-se inferir que não há uma única maneira de se formar um aglomerado subnormal e que 

a maneira como elas são formadas inicialmente pode explicar um pouco como elas se comportam com o decorrer 

dos anos, principalmente no que tange à força e visibilidade que a liderança da ocupação possui. Isso também 

influencia no modo de organização e no senso de comunidade presente entre os moradores. Assim, locais em que 

pessoas se firmaram desde o início como lideranças e em que os moradores têm mais ideais e características em 

comum, tendem a formar ocupações mais coesas e organizadas, como foi visto em uma das entrevistas realizadas.  

 Além disso, uma vez que aglomerados subnormais são regiões mais carentes e fragilizadas, seria 

interessante que os centros de saúde investissem em uma maior atenção para esses territórios, guiando-se 

principalmente pelo princípio da equidade, um dos regentes do Sistema Único de Saúde. Por isso, políticas públicas 

poderiam ser planejadas visando a um melhor atendimento dessas pessoas que são excluídas dos serviços de saúde.  

 Outro ponto importante a se destacar diz respeito ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 pelas 

populações de aglomerados subnormais. Os achados nas entrevistas demonstraram que o número de casos e óbitos 

nas ocupações estudadas foi menor do que se esperava, mas as consequências da crise sanitária nessas comunidades 

não podem ser apenas quantificadas em números de casos. Aumento do desemprego, da procura por uma moradia 

em aglomerados subnormais e necessidade de doações de alimentos e produtos de higiene foram mencionados nas 

entrevistas realizadas. Dessa forma, é possível perceber que essas populações, já vulneráveis, encontram ainda mais 

dificuldades em momentos de crise. Em consonância a isso, em seu livro “A cruel pedagogia do vírus”, Santos19, 

expõe que as mortes causadas pelas pandemias não acontecem sem distinção, como se assume erroneamente, pois 

discriminam quem não possui condições de se prevenir (seja por falta de espaço para realizar um isolamento 

adequado, seja por falta de sabão e água potável, por exemplo). 

CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados nessa pesquisa demonstram que há uma parcela considerável da população 

brasileira vivendo em aglomerados subnormais, de modo que muitos dos direitos sociais estabelecidos 

constitucionalmente não alcançam todas as pessoas do território nacional. Para essas mais de onze milhões de 

pessoas que vivem em aglomerados subnormais, expostas a intensas desigualdades e vulnerabilidades, a pandemia 

de Covid-19 deixou sequelas não apenas relativas à saúde, mas também econômicas, como o aumento do número 

de desempregados e de pessoas sem condições de arcar com o valor dos aluguéis e que precisaram procurar moradia 

em ocupações.  

Ainda, pode-se concluir que a relação entre os centros de saúde e os aglomerados subnormais não se dá da 

forma como deveria, deixando essa parcela da população frequentemente desassistida. Assim, é imperativo que 

sejam pensadas políticas públicas que visem a uma maior inclusão do território dos aglomerados subnormais nas 
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ações de saúde da atenção primária, para essas pessoas consigam ter acesso ao seu direto à saúde como garantido 

pela lei. 
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