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Esta dissertação se propõe a refletir sobre a atual política pública de urbanização de favelas, entre-

laçando a política nacional e as políticas locais e buscando, a partir delas, compreender seus alcances 

como garantia do acesso e permanência da população ao território urbanizado. A pesquisa constrói um 

breve histórico apresentando as diferentes ideologias retratadas através das políticas promovidas pelo 

Estado. O histórico da política circunscreve-se em, numa ponta, políticas que buscavam erradicar fave-

las através de sua remoção e, na outra ponta, intervenções para melhoria do território ocupado, imple-

mentadas através da participação popular. Entre essas duas pontas, há diferentes gradações de interven-

ções, em diferentes instâncias de governo, até se chegar no atual contexto, quando ganha destaque para 

a nova política federal, a partir do governo Lula, quando ocorre a criação do Ministério das Cidades e 

investimentos jamais vistos no âmbito da política habitacional. Presente nesse mesmo contexto, a pes-

quisa se aprofunda na análise das políticas públicas desenvolvidas em dois municípios: Taboão da Serra 

e São Paulo, entre os anos de 2005 a 2012, contrapondo suas formas de urbanizar favelas. Em Taboão 

prevaleceu a urbanização sobre o tecido autoconstruído, dispondo de melhorias de infraestrutura, sa-

neamento e melhorias habitacionais, substituindo moradias precárias por novas unidades com objetivo 

de universalizar o atendimento sustentado pela participação popular. Enquanto no município de São 

Paulo apostou-se na transformação parcial ou total do tecido existente de suas favelas, substituindo as 

moradias precárias por edifícios de boa arquitetura, sem almejar a abrangência do atendimento e impri-

mindo velocidade nas urbanizações propostas. Essas formas de urbanizar foram retratadas a partir das 

experiências realizadas nesses municípios e, mais pormenorizadas, nas urbanizações das favelas do Jd 

Santo Onofre e Real Parque, respectivamente, cuja análise percorreu um movimento de vai e vem para 

identificar os efeitos da política habitacional municipal sobre o território ocupado; da política nacional 

sobre a municipal; e da política nacional sobre o território, verificando o quanto elas se colam ou desco-

lam uma na outra a partir da autonomia ou dependência dos recursos disponibilizados, da inserção de 

novos agentes e novos interesses na processo produtivo da urbanização, e ainda o quanto a política para 

favelas desenhada constrói possibilidades de fixação e permanência das famílias nos territórios urbani-

zados. A partir desta análise, verificou-se um caminho construído para a padronização dos programas 

públicos, voltando-se, predominantemente, para substituição do tecido construído por novas unidades 

habitacionais. 

resumo

Palavras-chave: Políticas Habitacionais, Urbanização de Favelas, Favelas, São Paulo, Favela 
do Real Parque, Taboão da Serra, Favela do Jd Santo Onofre, Participação Popular



This dissertation proposes a discussion of public policies for the urbanization of squatter settlements 

related to national and local levels, questioning the degree in which they assure the access and settlement 

of the dwellers on urbanized land. It presents a brief historical report on different ideologies disseminated 

through the implementation of public policies promoted by the State. These policies have been swinging 

between two extremes: removal/eradication or gradual intervention to fix the population to the area, 

with different emphases on intervention between them in different governments. New federal policies, 

after Lula’s entry as president, and the creation of the Ministry of the Cities with huge investments for 

housing policies, are highlighted throughout the analysis of public policies on housing in two 

municipalities, Taboão da Serra and São Paulo, between 2005 and 2012, comparing their approach in 

urbanization work. In Taboão da Serra prevailed the respect for the previous self built territory, 

introducing improvements in infrastructure, housing, sanitation, with the purpose to reach universal 

provision, supported by popular participation.  São Paulo, in its turn, worked with partial or total 

transformation of the previous territory, replacing it with buildings with good design, with no intention 

of generalized provision, but working in high speed.These different urbanization processes where shown 

in detail in two favelas, Santo Onofre and Real Parque, in a to and fro movement to identify the effects of 

municipal housing policies on their territories; the effects of  national policies on the local policies, and 

verifying how they work together or part ways depending on the autonomy or dependence of available 

resources, participation of new interests and agents of the productive process of urbanization, and if the 

new policies for squatter settlements offer possibilities to fix the dwellers in the newly urbanized 

territories.

abstract
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introdução

“ Lá se vão os últimos barracos ...  Lembro ainda das cores 
de alguns quintais: da casa colorida da dona Maria do seu 
bigode, da quitanda do Ari, do bar da Jô que lá cima vimos 
as noites caírem. Do forró na rua de baixo, aos cortejos de 
Morte Vida Severina, olhando para Marginal e gritando: 
“Somos todos Severinos!” 
A Lú subindo a rua com uma sacola na mão , encenando a 
chegada da Dona Maria na favela. As leituras na viela São 
Luiz, as correntes de balde para apagar os incêndios, o 
som estridente do bar da Ednalva e os cantos dos praiás.
Ah, essa favela.... É por essas e tantas outras histórias que 
ritualizaremos.  
Ritualizaremos 
Ritualizaremos as saídas das casas artesanais 
Ritualizaremos 
Ritualizaremos as muda-danças desses cenários 
Ritualizaremos  
Ritualizaremos e cantaremos nossa passagem pelos 
terreiros.  
Ritualizaremos”

FOTO E POESIA: DIANA DE SOUSA SALES (MORADORA DO REAL PARQUE)

12      FORMAREFORMADESFORMA
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Numa noite em 2008, na favela do Real Parque, fui encontrar três 

amigas na casa da moradora K, uma das entrevistadas da pesquisa. Es-

tavam preocupadas com a proposta e a forma como a prefeitura preten-

dia urbanizar a favela. Na época, a proposta que estava sendo discutida 

era um projeto com torres de doze andares, com elevadores,  que não 

incorporava 500 das 1200 famílias moradoras. 

Nas reuniões com a prefeitura, elas vinham reivindicando  a in-

serção de todos os moradores no projeto e que a possibilidade de ele-

vadores fosse repensada, porque acreditavam que muitas famílias não 

teriam condições de arcar com seus custos.

Elas já conheciam a experiência do Mutirão Paulo Freire, cons-

truído por famílias do movimento social em defesa pela moradia, da 

Leste 1, na Cidade Tiradentes, em parceria com a Usina - Centro de Tra-

balhos para o Ambiente Habitado, assessoria na qual eu trabalhava na 

época, dividindo turno com a Secretaria de Habitação de Taboão da Ser-

ra. Elas queriam minha opinião a respeito da proposta que estava sendo 

apresentada e sobre a existência de uma alternativa àquela urbanização.

Nesse período, a Prefeitura de Taboão havia contratado o projeto 

de urbanização da Favela Jd Santo Onofre, que estava em desenvolvi-

mento. Falei a elas que se tratava de um projeto que partia do tecido 

construído pelos moradores, discutido com os moradores e propunha-

se melhorias urbanísticas e habitacionais, ou seja, fora e dentro da casa, 

e um trabalho social que envolvia a participação das famílias. Portanto, 

para mim, em contraponto à abordagem impositiva que a Prefeitura de 

São Paulo vinha delineando o projeto, no caso de Taboão havia um pro-

cesso mais respeitoso tanto no trato com as famílias como com o espaço 

construído ao longo de anos pelos moradores. Elas me devolveram, em 

consequência dessa conversa, duas perguntas:

‘O que você acha que seria melhor aqui: reformar as casas e as 

ruas, como na Urbanização do Jardim Santo Onofre ou construir pré-

dio, como no Mutirão Paulo Freire?’

‘Você conhece alguma experiência parecida com o Jd Santo Ono-

fre que tenha sido executada para gente poder visitar?’
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Fazia pouco mais de um ano que estava trabalhando com urba-

nizações de favelas em um município, como se verá adiante, que estava 

estruturando sua política para favelas, quase todas em fase de projeto. 

Na época, não conhecia nenhuma experiência executada com o alcance 

e processo proposto do Jardim Santo Onofre. Ao mesmo tempo,  por 

ter participado da obra do mutirão, sabia que aquele modelo exigia um 

nível de organização social que aquelas famílias da favela não tinham. 

Frustrei-me ao não poder oferecer nenhuma resposta positiva, tendo 

em vista a velocidade com que o processo estava se dando por lá.

As duas questões, reformar ou reconstruir, passaram a acompa-

nhar a partir de então a minha trajetória profissional. Daquele momen-

to em diante, comecei a reparar que a minha formação na faculdade 

havia se restringido a alguns poucos exercícios em favelas, em discipli-

nas optativas, sendo que as demais trabalharam toda a sorte de projetos 

públicos e privados em terrenos vazios. Depois de formada, desenvolvi 

projetos e obras de praça, casas, apartamentos, predominantemente, 

em terrenos vazios; e as situações de reforma se limitaram em edifica-

ções para um público de classe média. 

Quando a favela passou a ser parte de minha atividade profissio-

nal, como projeto, como estudo, as urbanizações começaram a ser pes-

quisadas e debatidas a partir da reforma do espaço, mas a justificativa 

para tal amarrava-se, em geral, à falta de recursos para obras de outra 

natureza. Mas qual seria o tipo de urbanização caso houvesse mais re-

cursos disponíveis?

Em Taboão da Serra, a favela passou a ser parte de minha rotina ao 

trabalhar dentro do Programa de Urbanização de Favelas (PUF) de uma 

secretaria, que tinha como ação no território muita presença em campo. 

Portanto, as estreitas vielas desse debate passaram a se ampliar para mim. 

Os números abstratos do déficit habitacional em favelas tomaram 

corpo e ganharam cara, nome e, principalmente, lugar.  Mergulhar no 

dia a dia da favela, dos moradores e da máquina pública, que me trazia 

ali, foi determinante para a compreensão das possibilidades e limites de 

agir sobre o território ocupado. 

Se por um lado, essa experiência fez com que eu me aproximas-

se da precariedade do território, dos riscos de desabamento, do ala-

gamento do rio escondido dentro da casa, de casas sem esgoto, vielas 

na penumbra, casas-porão com cortinas sem janelas, cicatrizes nas 

paredes sem respiros que traziam doenças; por outro, me possibilitou 

conhecer histórias dos lugares, das vidas das famílias, as conversas nas 
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vielas, o corre-corre sem aviso, a gritaria do vizinho, o ‘bico’ que sus-

tentava, o cimento das paredes, a casa em construção, o casamento, 

o cimbramento, o bater da laje, o nascimento do filho, a ‘espera’ da 

ampliação, as brincadeiras das crianças, a morte repentina, os arranjos 

espaciais construídos, apropriados, ricos em possibilidades, ocupados 

em dia de quermesse, na festa do dia das crianças, no churrasco, no 

samba, no pagode, no funk. Tudo junto.

Passando a compreender que havia muitas possibilidades de traba-

lhar, de projetar, de representar aquele espaço além da folha branca, uma 

implantação preenchida que não dava conta e precisava de mais uma, duas 

ou três camadas para representar, para compreender, interligar, abrir, 

deslocar, melhorar. Forma fomentada por aquela administração, que 

pleiteava promover a qualificação urbana, ambiental, habitacional, atra-

vés da manutenção da dinâmica e práticas cotidianas de seus moradores. 

Enquanto isso, no município de São Paulo, com investimentos de 

muitos recursos figurando a pasta da habitação, o índice de remoção foi 

se ampliando. Se antes era 20%, passou a 30%, a 40%, a 50%, as cama-

das estavam sendo desmontadas, três, duas, uma, chegando ao zero, fo-

lha branca, tudo novo, num chão vazio, à espera de novas paredes e no-

vas histórias. Na favela do Real Parque se conformou essa nova história.

Essas diferentes trajetórias em municípios vizinhos suscitaram 

em mim o questionamento sobre as  condicionantes que determinam 

esses diferentes caminhos para o tecido ocupado. Embora o estudo 

nesta pesquisa tenha sido motivado, inicialmente, pela discussão entre 

reformar e reconstruir territórios ocupados por favelas, a pesquisa foi se 

desdobrando em muitos aspectos. 

Esses desdobramentos foram construídos a partir da pesquisa bi-

bliográfica realizada, a pesquisa de campo e as entrevistas. 

A pesquisa de campo dividiu-se em dois blocos. O primeiro em 

favelas, onde realizei visitas, com maior presença na favela do Real Par-

que, além de assembleias e reuniões de moradores; e o segundo sobre 

projetos e projetistas, com participação em seminários, debates e ex-

posições de projetistas e projetos de urbanização de favelas. 

As entrevistas também foram divididas em grupos, sendo 1) com 

moradores de favelas urbanizadas e 2) com técnicos / gestores públicos 

que trabalham (ou trabalharam) com urbanização de favelas. Na disserta-

ção, os entrevistados estão identificados por letras, sendo que do grupo 1 

participaram os moradores da favela do Real Parque: A, K, Ma, W e o mo-

rador da favela da Vila Prudente e liderança: An; enquanto no grupo 2 fo-
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ram entrevistadas as assistentes sociais de SEHAB/ São Paulo: AC, M e L; a 

arquiteta de SEHAB/ São Paulo G; e a arquiteta da SEMUDUH/ Taboão da 

Serra AA. Na dissertação, as entrevistas estão apresentadas em trechos, 

enquanto são disponibilizadas integralmente  no CD nela anexado. 

Foi necessário também construir o percurso histórico da política 

pública de favelas em diversas instâncias de governo, e seu diálogo, li-

gação e oposição na forma de intervir sobre a desigualdade territorial, 

bem como a análise do alcance do formato da política pública como 

garantidor do acesso ao direito à cidade e à moradia digna. 

Para tanto, o trabalho se organizou em três capítulos.

No capítulo 1 retratamos brevemente a evolução na construção 

do ideário sobre favelas, desde como se materializou em políticas de 

estado até o período atual. Nesse percurso, figuraram diferentes abor-

dagens de políticas de favelas, mas nos detivemos particularmente em 

dois períodos emblemáticos desse processo: 1) no fim dos anos 1980, 

quando os municípios protagonizaram, embora com recursos escassos, 

um resgate ao ‘passivo urbano’1, refletido nas formas de intervir so-

bre favelas e na priorização da participação social em todos os níveis 

(MARICATO, 2014) em resposta às mobilizações populares do período, 

configurando assim o ‘modo petista de governar’ ou ainda denominado 

‘democrático e popular’ (MAGALHÃES et al., 1999 apud MARICATO, 

2014); e 2) os anos 2000, pautado no fortalecimento da política habita-

cional nacional, no governo do presidente Lula, com a reestruturação 

de suas políticas urbanas através da criação do Ministério das Cidades 

e dos altos investimentos direcionados à urbanização de favelas, jamais 

antes realizados na história do país.  

No capítulo 2, apresentamos a contraposição de formas de ur-

banizar favelas, a partir de dois estudos de casos contemporâneos, 

em dois municípios, Taboão da Serra e São Paulo, entre os anos 2005 

e 2012, que foram beneficiados de diferentes formas pela política na-

cional, o primeiro mais dependente dela pela escassez de recursos e o 

segundo mais autônomo pela abundância e diversificação de fontes or-

çamentárias locais.

A apresentação das políticas para favelas relacionadas no capí-

tulo 1 colaboraram para apontar as influências históricas das políticas 

implementadas atualmente em cada município pesquisado. 

1.  Maricato conceitua o passivo 
urbano como sendo a parte da 
cidade que é ilegal, autocons-
truída e precariamente urbani-
zada (MARICATO, 2014).
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Taboão da Serra teve sua política habitacional influenciada pela 

forma de fazer dos anos 1990, período emblemático (1) acima descrito, 

a partir da combinação de programas que buscavam atender de forma 

generalizada o território precário, com urbanizações que tinham como 

ponto de partida o tecido autoconstruído e a melhoria de habitabilidade, 

implementados através de diversas instâncias de participação popular. 

Política que tomou corpo por dialogar com o SNHIS, sustentando-se nos 

recursos disponibilizados pelo governo federal, alcançando interven-

ções diversificadas, ampliando melhorias de forma gradativa no territó-

rio, construindo uma política com propósitos de atendimento universal.

São Paulo teve seu percurso histórico de políticas para favelas re-

presentado por diferentes formas e gradações, da erradicação violenta à 

urbanização com participação. Em contraposição à Taboão da Serra, teve 

sua política atual apoiada em largos recursos em urbanizações que priori-

zaram a construção de prédios de boa arquitetura em substituição parcial 

ou total de tecidos ocupados, auxiliadas pelo aporte de recursos munici-

pais. As intervenções deram-se em um menor número de favelas, no en-

tanto, apresentaram grande impacto urbano, alterando completamente a 

‘cara’ do lugar. E, muito embora tivesse o município construído, ao longo 

de sua história, um sólido espaço de participação dos diferentes segmen-

tos da sociedade civil, a administração municipal do período ignorou as 

instâncias de participação popular, dentre elas o Conselho Municipal de 

Habitação - CMH (WHITAKER, 20142), apoiando-se, sobremaneira, nos 

novos agentes do mercado de urbanização: incorporadores, construtoras, 

projetistas, gerenciadoras etc., conforme verificado na pesquisa.

A entrada de recursos para o desenvolvimento da política urbana 

trouxe consigo uma nova reconfiguração dos agentes que participavam 

da cadeia produtiva da habitação popular. Anteriormente, boa parte da 

política habitacional desenvolvida no âmbito de governos progressistas 

se deu em parceria com a população, não só na construção da política, 

mas também na forma de produzir, de forma autogestionária. A políti-

ca, tanto para favelas quanto para provisão habitacional, apoiou-se na 

participação da população, inclusive como composição de mão de obra, 

em regime de mutirão, justificada pela falta de recursos. Os projetos 

eram realizados em conjunto com projetistas organizados, na maioria 

das vezes, em assessorias técnicas e/ou associações não governamen-

tais, envolvidos politicamente com os movimentos sociais na luta pelo 

direito à moradia, o que resultou em projetos escolhidos, definidos e 

empreitados a partir dessa parceria.

2.  Cf. WHITAKER, João Sette. 
Um natal de luto para as cidades 
brasileiras. In: Cidades para 
que(m)?. 31 dez. 2014. Disponí-
vel em:  <http://cidadespara-
quem.org/blog/2014/12/31/
um-natal-de-luto-para-as-cida-
des-brasileiras>. Acesso em: 15 
fev. 2015.
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Taboão da Serra, tendo sua política fundamentada pelo tripé es-

tado-movimento social – assessorias técnicas/projetistas militantes, 

trabalhou na contracorrente dessa nova restruturação da cadeia da 

produção habitacional, aplicando recursos e programas para responder 

à sua demanda local. No entanto, à medida que essa restruturação foi 

tomando força nacional, principalmente após o PMCMV, a política mu-

nicipal foi perdendo força, principalmente pela falta de interesse dos 

agentes privados em executar as propostas nesses moldes. 

Já na política habitacional do município de São Paulo verifi-

cou-se o contrário, por sustentar-se nos novos agentes de mercado da 

produção habitacional: construtoras, gerenciadoras, projetistas etc., 

prescrevendo projetos e obras que respondessem a seus interesses, im-

primindo velocidade ao combate ao déficit habitacional, promovendo-

se por sua eficiência e qualidade e não incorporando, porém, o tempo 

social necessário à participação da população, que assume, nesse novo 

ambiente, o papel de beneficiária (MOTTA, 2012).  

Se por um lado são inegáveis os avanços promovidos pela política 

nacional ao investir recursos massivos no campo da habitação popular, 

por outro, ela vem afunilando as modalidades dos programas habita-

cionais ao priorizar a produção de novas moradias, através de um pro-

grama que se impõe como dominante. 

Como resultado disso, verificou-se no município de Taboão da 

Serra que os avanços da política foram atropelados pela necessidade 

de enquadramento de seus projetos e programas às formas e normas 

da política nacional. Enquanto no município de São Paulo, com maior 

capacidade financeira, apostou-se, por um lado,  na qualidade dos pro-

jetos de urbanização de favelas, - em contraposição à padronização 

tipológica fomentada – mas, por outro, adotou-se soluções de maior 

agilidade como a construção sobre as áreas vazias de população remo-

vida,  de acordo com os interesses dos agentes envolvidos localmente.

No capítulo 3 são complementadas as análises realizadas no de-

correr dos capítulos 1 e 2 e apresentadas novas questões, configuran-

do um percurso de avanços e contradições na conformação da política 

pública atual. Ela se dá num formato de diálogo, no qual ‘falam’, além 

de mim, autores pesquisados entremeados por ‘vozes’ dos moradores 

de favelas e técnicos envolvidos em urbanizações de favelas, a fim de 

construir e desconstruir diferentes visões que organizam o formato da 

nova política pública de favelas. 





1.
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O caminho da construção de políticas públicas se dá a partir de 

propostas, tentativas, experiências e críticas que apontam para seus li-

mites e colaboram para novas formulações. Esse processo pode confi-

gurar caminhos contraditórios, dado que a sociedade não é um corpo 

homogêneo e que a implementação dessas propostas realiza-se a partir 

de disputas políticas que definirão a importância e prioridade para re-

solução de problemas da esfera nacional a local.

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o contexto atual da 

política pública de favelas, em especial a partir do governo Lula, que, 

em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, direcionou investi-

mentos de maior porte para resoluções dos problemas da precariedade 

urbana. Essa nova estrutura renovou os agentes e interesses envolvidos 

Brasil afora, agregando, em cada canto, suas particularidades.

Mais à frente, nos estudos de casos, serão apresentados os des-

dobramentos locais em dois municípios e as disputas que envolvem o 

campo da reforma urbana. Por ora, vamos nos ater em apresentar a 

atual política federal, sem descontextualizá-la das políticas anteriores, 

para clarearmos o percurso e os esforços alcançados e, posteriormente, 

verificarmos quais foram os seus limites, sob o nosso ponto de vista. 

A política habitacional para as favelas ao longo da história se deu 

em um movimento de vai e vem, com a presença de ações que preten-

diam erradicar as favelas mesmo que de forma truculenta e violenta 

numa ponta e, na ponta oposta, com ações que passaram a urbanizá-las 

através da participação da população. Entre esses dois polos, no entan-

to, houve muitas gradações nas formas de intervir sobre as favelas. 
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Até a primeira metade do século XX, as favelas passaram do des-

conhecimento à repressão, através da construção da ideia social de 

que era o lugar de vagabundos, malandros, marginais, preguiçosos, da 

classe perigosa, lepra da estética (VALLADARES, 2005). Para sanar esse 

problema, as ações do Estado se dirigiam para erradicação, clientelis-

mo, moralismo, combinando discurso médico-higienista para embe-

lezamento das cidades (BONDUKI, 1998; VALLADARES, 2005).

 Ainda presente a idéia de que os moradores das favelas eram 

pré-civilizados, iniciou-se, na década de 1960, um processo de insti-

tucionalização das intervenções, através de pequenas ações diversas e 

programas estruturados pontuais. Esse processo ocorreu em paralelo 

à prática principal, que era a erradicação total das favelas por meio de 

ações violentas para conjuntos habitacionais distantes, o que colabora-

va para o espraiamento das cidades (DENALDI, 2003; PULHEZ, 2007; 

CARVALHO et al., 2014a). Foi nessa mesma época que se criou o Banco 

Nacional de Habitação (BNH), órgão responsável por desenvolver a po-

lítica nacional de habitação difundindo a idéia da casa própria para o 

trabalhador urbano, durante o período do golpe militar, caracterizado 

por um forte centralismo estatal. 

Não tendo mais como ignorar as favelas como um problema ur-

bano, no fim da década de 1970 e início dos anos 1980, no âmbito dos 

programas do BNH, passaram a ser desenvolvidos programas alternati-

vos de pequena abrangência, tais como o Programa de Financiamento 

de Lotes Urbanizados (Profilurb) e o Programa João de Barro e o Pro-

grama de Erradicação de Habitação Subintegrada (PROMORAR). Des-

tacou-se este último por instituir o início de práticas que buscavam 

manter a população em seus locais de origem, através da substituição 

dos barracos de madeira por casas embriões em alvenaria, construção 

de infraestrutura e de acesso a serviços e ao solo urbano (PULHEZ e 

REZENDE, 2012; DENALDI et al., 2014; CARVALHO et al., 2014a).

A década de 1980 foi marcada por um período de forte mobi-

lização reivindicatória por direitos sociais, ocasião de luta pela rede-

mocratização do país e pela construção da constituinte. Nas favelas, as 

intervenções concentravam-se no saneamento e na possibilidade de 

consolidação de ações que se deram mais ao fim da década, por meio 

do protagonismo dos municípios firmado pela Constituição Federal de 

1988 (DENALDI, 2003), como resultado da pressão dos movimentos so-

ciais a favor da descentralização das políticas públicas e da maior pro-

ximidade com os processos decisórios (PULHEZ, 2007).
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Como fruto desse marco regulatório, coube ao governo federal se 

reestruturar e construir programas para colaborar com os municípios, 

para que esses tivessem condições de atuarem localmente em suas fa-

velas. Para tanto, foram criados no período do governo Itamar Franco 

(1992- 94) os programas Habitar Brasil e o Morar em Pequenas Comu-

nidades, que alcançaram cerca de 50 mil famílias. 

Com a entrada do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

também passaram a funcionar o Programa de Ação Social e Saneamento 

(PASS), Pró-Moradia e Pró-Saneamento. Os investimentos realizados 

no período de 1995 a 1999 corresponderam a R$773 milhões no progra-

ma Pró-Moradia, R$2,664 milhões no Pró- Saneamento, R$695,1 mi-

lhões no Habitar Brasil e R$803 milhões no PASS (DENALDI et al., 2014).

Em 1999, com a reeleição de FHC, o governo financiou recursos 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reestruturando 

o programa anterior que passou a ser denominado Habitar Brasil Bid 

(HBB) (DENALDI et al., 2014). O HBB foi um programa padronizado 

para ser operacionalizado em todo país, através de regras e critérios es-

tabelecidos por esse agente internacional e tendo como foco o sanea-

mento, a substituição de moradias precárias por moradias-embriões de 

até 32m2 e o desenvolvimento institucional dos municípios, dispondo 

de recursos para instrumentalização dos técnicos e aquisição de equi-

pamentos (USINA, 2006). 

A estruturação desse programa vem de encontro à ideologia 

construída a partir da década de 1970. Em decorrência da crise do 

petróleo, as agências internacionais defendiam que, para combinar o 

enxugamento das intervenções estatais e melhoria das condições ur-

banas, seria necessário dispor da autoconstrução em substituição aos 

programas de erradicação e transferência das famílias para conjuntos 

habitacionais.  Essa ideologia influenciou as políticas desenvolvidas nas 

décadas seguintes, em especial nos países que dependiam dos financia-

mentos promovidos por esses órgãos. A pauta da urbanização de favelas 

se consolidou na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 

Humanos, Habitat II, em 1996. A urbanização passou a ser vista como 

um importante componente das políticas habitacionais, sendo parte de 

um plano internacional de ações pela busca do desenvolvimento social 

e erradicação da pobreza (COELHO, 2014).

A política para favelas foi se fortalecendo pelo caminho de sua 

consolidação e, paulatinamente, foram se aprimorando as tecnologias 

de intervenção e ampliando escopos para além de ações pontuais (PU-
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LHEZ, 2007). Nesse contexto, destacaram-se  os Programas Guarapi-

ranga, em 1992, e o Favela-Bairro, em 1993, ambos viabilizados por 

financiamentos do BID.

Se por um lado os programas  federais colaboravam para a imple-

mentação das políticas locais, até os anos 2000, foram os municípios os 

verdadeiros responsáveis pela inflexão da política pública habitacional 

ao construir novos marcos na garantia do acesso à terra urbanizada.

Na esteira das lutas sociais e sindicais contra o regime militar, os 

anos 1980 foram marcados por sucessivas vitórias de partidos progres-

sistas em governos municipais, destacando-se, no sudeste, os municí-

pios de São Paulo e os da região do ABC.

A guinada da política habitacional no município de São Paulo foi 

possibilitada pela eleição da prefeita Luiza Erundina (1989-92). Até en-

tão, a política do município era apoiada  no desfavelamento e nas re-

moções em casos de situações de risco, com ofertas de ajuda de custos 

para a volta ao lugar de origem, para compra de um novo barraco ou 

para alojamentos na periferia. Essa forma de atendimento provisório 

era decorrente da visão assistencialista da época, quando o departa-

mento responsável por cuidar de favelas,  a Superintendência de Ha-

bitação Popular (HABI)1, estava alocada dentro da Secretaria de Bem 

Estar Social (BUENO, 2000; SAMORA, 2009).

Com a nova gestão, a HABI foi transferida para Secretaria de Ha-

bitação (SEHAB), ampliando assim essa estrutura administrativa, que 

anteriormente lidava apenas com a cidade formal (BUENO, 2000).  A 

superintendência foi ainda descentralizada através da ampliação dos 

escritórios regionais e de suas equipes técnicas, e se criou o Grupo Exe-

cutivo de Urbanização de Favelas (GEU Favelas), que ficou responsável 

por elaborar e gerir a política para assentamentos precários (BUENO, 

2000;  D’ALESSANDRO, 1999 apud SAMORA, 2009).

A política para favelas direcionou-se à consolidação das favelas 

existentes.

Eram obras para permitir permanência. Era um pouco parecido 
com o que é hoje, mas com menos recursos, um processo 
bem mais moroso, com pouca possibilidade de remoção, até 
porque não tinha muito recurso pra construir novas unidades. 
Faziam urbanizações olhando pra ter menos possibilidades 
de remoções, era feita infra por construtora contratada pelo 
poder público e com trabalho social acompanhando a 
intervenção. Chamavam-se pequenas melhorias, construir 

1. Na gestão Haddad (2013-
16), a HAbi passou a se de-
nominar departamento de 
Ações regionalizadas (deAr), 
conforme será visto no capítu-
lo 2.3.
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umas pinguelas. (As favelas) não eram como são hoje tão 
consolidadas, faziam algumas vielas, passagens de famílias, 
intervenções pontuais, com objetivo de segurar um tempo 
pra uma futura intervenção. Fazia-se melhorias pontuais pra 
evitar que acontecesse situações mais drásticas, monitoramento 
de risco, pra todas as áreas de risco da cidade e isso norteava 
as remoções que naquela época iam pra alojamento provisório. 
(TÉCNICA L, informação verbal2)

A política habitacional apoiou-se em obras de grande porte, de-

senvolvidas por empreiteiras, e em obras em regime de mutirão, através 

do Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação Sub-

normal (FUNAPS), direcionadas a associações organizadas de morado-

res de favelas para construção de infraestrutura, melhorias de peque-

no porte e novas unidades habitacionais resultantes das urbanizações 

(SILVA, 1994 apud SAMORA, 2009). Embora com poucos recursos, fo-

ram implantadas as primeiras experiências de verticalização de mora-

dias, a fim de evitar remoções de grandes contingentes populacionais, 

remover moradias em risco e promover um equilíbrio no adensamento 

dos núcleos (PULHEZ, 2007).

A política inovou-se por não estabelecer padrões de interven-

ções, adaptando-se à realidade e à diversidade de cada local, como 

resultado de uma estruturação sustentada pela participação popular 

em processos autogestionários, presentes desde a administração dos 

recursos e definição de projetos e obras, até a construção da política 

em fóruns regionais de habitação. Isso abriu um campo bastante amplo 

para o desenvolvimento de formas autônomas de organização popular 

(LOPES; KAPP; BALTAZAR, 2010).

O alcance da política para favelas na gestão Erundina se reali-

zou com obras em 91 favelas, que abrangiam 28.600 famílias,  sendo 

que 22 dessas favelas tiveram suas obras concluídas. Além disso, foram 

iniciados processos de regularização fundiária em 245 favelas em áreas 

públicas (MARQUES; SARAIVA apud SAMORA, 2009).

Um pouco antes da política habitacional da capital paulistana ser 

implementada, o cenário já vinha se transformando na região do ABC. 

Em 1983, a cidade de Diadema despontou por enfrentar os problemas de 

suas favelas, não mais como intervenção pontual ou programa alterna-

tivo (DENALDI et al., 2014), mas sim com um processo de “urbanização 

sem remoção” (PULHEZ, 2007), que incluía intervenções mais abran-

gentes, cujo objetivo era prover as favelas de infraestrutura, estabele-

2. informações fornecidas 
pelos moradores do real 
parque e técnicos em são 
paulo, em 2013. cf.: entrevista 
(2013). entrevistador: Heloisa 
diniz de rezende. são paulo, 
2013. 1 cd-rom.
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cendo, assim, padrões mínimos de urbanização e ampliação do acesso 

aos serviços públicos e aos equipamentos sociais. Esse processo foi im-

plementado a partir da parceria entre o poder público e a população, 

que fomentou a organização de associações de luta por moradia, resul-

tando em experiências autogestionárias, fóruns de habitação da cidade, 

plenárias do Orçamento Participativo (OP) e conselhos municipais, que 

se refletiram na decisão da aplicação dos recursos da pasta habitacional 

(COELHO, 2014). O município também inovou ao criar instrumentos 

de acesso à terra urbanizada e à regularização fundiária, as Áreas de 

Especial Interesse Social (AEIS), que, associados a uma continuidade 

político-administrativa de três gestões3, possibilitaram a consolidação 

e o aprimoramento das ações propostas (DENALDI et al., 2014).

Essa forma de trabalhar sobre o território influenciou os muni-

cípios vizinhos, São Bernardo e Santo André, que, juntamente com São 

Paulo, tiveram administrações progressistas contemporâneas, a partir de 

1989, implementando políticas que visavam à garantia do direito à mo-

radia sobre o território ocupado, através da participação da população. 

Santo André destacou-se particularmente por construir uma 

política habitacional integradora, articulando ações e instâncias do 

governo, ampliando intervenções para além da habitação, que envol-

viam também a Saúde, Educação e Trabalho, mesclando intervenções 

de saneamento, drenagem, pavimentação, contenções de encostas, 

assistência técnica à autoconstrução, com programas setoriais como o 

Renda-Mínima (programa de transferência e complementação de ren-

da), o Banco do Povo (programa de microcrédito popular), o Criança 

Cidadã (programa socioeducativo complementar para crianças e ado-

lescentes de apoio familiar), o Programa Saúde da Família- PSF (pro-

grama de acompanhamento e prevenção à saúde familiar) e a Incuba-

dora de Cooperativas e Unidade de Negócios (programa de fomento a 

geração de trabalho e renda) (DENALDI, 2003). Na primeira gestão, 

essas ações foram reunidas pelo Programa de Urbanização Integral e, 

posteriormente, na segunda gestão, em 1997, pelo Programa Integrado 

de Inclusão Social(PIIS) (PULHEZ, 2007).  Apoiada em uma forte ges-

tão democrática, a escolha das favelas que seriam contempladas por 

esses programas, ou por outros de ações mais pontuais, era feita atra-

vés das assembleias deliberativas do Orçamento Participativo. O exe-

cutivo apresentava a proposta e os recursos disponíveis, e a população 

votava, definindo assim a prioridade das intervenções. Isso exigia das 

famílias a serem beneficiadas organização e articulação política, para 

3. o município de diadema 
foi administrado entre 1983-
1988 por Gilson menezes, entre 
1989- 1992 por José Augusto 
da silva ramos e entre 1993-
1996 por José filippi Júnior, 
todos do partido dos tra-
balhadores (pt).
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convencerem os moradores das demais áreas de suas necessidades a 

ponto de se solidarizarem e votarem a favor da melhoria para o bairro, 

num amplo processo de conhecimento e resolução dos problemas da 

cidade. Os limites de recursos e a alternância de poder foram barreiras 

para maior amplitude do programa (DENALDI et al., 2014), que, muito 

embora tenha sido um dos mais completos e complexos programas de 

intervenção de favelas, alcançou de forma integral somente 16 de suas 

140 favelas à época. 

Esses limites não eram exclusividade de Santo André. Os progra-

mas de intervenção em favelas foram promovidos, em grande medi-

da, com recursos municipais próprios, uma vez que eram irrisórios os 

recursos destinados pelas esferas estadual e federal para intervenções 

dessa natureza até os anos 2000 (DENALDI et al., 2014). Com a exceção 

do município de Diadema, cujo governo perdurou de 1983 a 1996, nos 

demais municípios verificaram-se processos de intermitência política, 

que intercalaram intervenções que buscavam a garantia de direitos e a 

permanência da população em seu território de origem com processos 

de desmontes desses programas, realizados com atitudes extremadas 

de retomada de políticas conservadoras de expulsão da população de 

suas áreas, ou urbanizações de assentamentos revestidas por promo-

ção do saneamento da paisagem em localizações de visibilidade. Um 

exemplo disso pode ser verificado  no município de São Paulo, entre as 

gestões de Paulo Maluf e Celso Pitta, entre 1993 a 2000, como Programa 

de Verticalização de Favelas  (PROVER) ou Cingapura. 

A pArtir de 2003: Governos LuLA e diLmA

Embora a narrativa aqui construída concentre-se na região sudes-

te, mais propriamente sobre São Paulo e sua Região Metropolitana, vinha 

se desenhando Brasil afora uma série de experiências de fortalecimento 

institucional e de lutas pela promoção de políticas públicas de enfren-

tamento do problema habitacional. Em decorrência desse percurso, em 

2001, concretizou-se importante avanço normativo com a regulamenta-

ção dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que tratavam 

sobre os temas da reforma urbana e do direito à cidade e à moradia digna, 

estabelecendo princípios básicos como a função social da propriedade e 

o planejamento participativo. O Estatuto da Cidade4 estabeleceu que os 

planos diretores seriam o instrumento articulador da política urbana e 

obrigatórios nos municípios com mais de vinte mil habitantes. Além dis-

4. brAsil. lei federal N. 
10.257, de 10 de julho de 2001. 
regulamenta os arts. 182 e 
183 da constituição federal, 
estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá out-
ras providências. disponível 
em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/leis_2001/
l10257.htm>. Acesso em: 23 
fev. 2014.
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so, o estatuto detalhou diretrizes e instrumentos a serem adotadas pelos 

entes públicos, dentre os quais as concessões para regularização fundiá-

ria de áreas públicas, o parcelamento, a edificação e a utilização compul-

sórias de imóveis que não cumprissem a função social da propriedade, o 

direito de preempção, de outorga onerosa ou de transferência do direito 

de construir, o direito de alterar onerosamente o uso do solo e as opera-

ções urbanas consorciadas (REZENDE; TAQUEDA, 2014).

No campo institucional, entretanto, a inflexão se deu a partir de 

2003, no governo do presidente Lula5, quando se criou o Ministério das 

Cidades6, que centralizou as políticas das áreas de habitação, sanea-

mento, transporte público e ordenamento territorial7, e foram instituí-

das instâncias de participação e controle social (DENALDI et  al., 2014). 

Dessa forma, foi atribuída uma nova importância ao executivo federa-

tivo como viabilizador de políticas públicas para desenvolvimento das 

questões urbanas, assim como foram marcos normativos significativos, 

como o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e seu 

Fundo (FNHIS), em 2005; o Plano Nacional de Habitação (PlanHab) e o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007; a Lei 11.977, 

conhecida como Lei do Minha Casa Minha Vida (MCMV)8, em 2009, e 

sua atualização, a Lei 12.424, em 2011. 

O SNHIS equivalia a uma espécie de Sistema Único de Saúde 

(SUS) (CARVALHO, 2013) para as resoluções das precariedades habi-

tacionais e urbanas das cidades brasileiras. A adesão dos municípios ao 

sistema estava condicionada à criação de Fundos Locais de Habitação 

de Interesse Social, geridos por conselhos gestores com representati-

vidade de segmentos da sociedade na área de habitação, construção de 

políticas e planos locais, em consonância com o PlanHab. Dessa forma, 

estabeleceu-se a ideia da necessidade de articulação entre as políticas 

habitacionais dos demais entes federativos, que, através de seus fundos 

de natureza contábil, acessariam recursos de maneira transparente e 

com controle social9 (REZENDE; TAQUEDA, 2014). 

Através do SNHIS, foram ampliadas e criadas novas modalida-

des de programas e financiamentos federais para lidar com o território 

ocupado e sanar os problemas de infraestrutura, saneamento, situações 

de riscos, melhorias à habitabilidade e provisão habitacional em fave-

las dos municípios e estados. Além disso, foram facilitados o processo 

de comprovação de renda e o acesso aos financiamentos pelas famílias 

mais pobres, barreiras que antes condicionavam o atendimento habita-

cional às famílias de maior renda e com melhor estrutura. 

5. o presidente lula, do par-
tido dos trabalhadores-pt, 
governou o país entre os anos 
de 2003 a 2006, sendo ree-
leito a governar entre 2007 a 
2010.

6. A criação de um ministério 
dedicado às cidades era resul-
tado de sugestão do projeto 
moradia, documento elabora-
do por personalidades profis-
sionais, acadêmicas e políticas, 
iniciativa de luiz inácio lula 
da silva no âmbito do instituto 
cidadania para colaborar com 
o governo brasileiro no ano 
2000. (mAricAto, 2014)

7. A centralização da políti-
ca decorreu no âmbito do 
ministério das cidades com 
a criação de quatro secretar-
ias nacionais: a secretaria de 
Habitação, secretaria de san-
eamento Ambiental, secretaria 
de transporte e mobilidade e 
secretaria de programas Ur-
banos (cidade.gov.br). esta 
última secretaria tinha ob-
jetivo de fornecer diretrizes 
e orientação para governos 
municipais e metropolitanos 
para por em prática programas 
urbanísticos integrados que 
respondessem a problemas es-
pecíficos, comuns e frequentes 
nas cidades de todo o território 
nacional, em que pese a grande 
diversidade regional, ambiental 
e social (mAricAto, 2014).

8. A lei federal n. 
11.977/2009, embora conheci-
da por criar o programa minha 
casa minha vida, amadurece 
a questão habitacional, pois 
além de regulamentar ações 
relativas à maciça produção 
habitacional, tem artigos com-
plementares que tratam de di-
retrizes mais específicas para a 
regularização fundiária de as-
sentamentos de interesse so-
cial, tendo como carros chefes 
a ferramenta da demarcação 
Urbanística e a possibilidade 
de licenciamento ambiental 
excepcionalizado em casos 
de interesse social (reZeNde; 
tAQUedA, 2014).

9. esse modelo de sistema 
se deu a partir do projeto de 
lei de iniciativa popular apre-
sentado por entidades da 
reforma Urbana (cArvAlHo, 
2013; sAUle Jr.; UZZo apud 
reZeNde; tAQUedA, 2014).



capítulo 1      A formAção dAs políticAs públicAs pArA fAvelAs      29

No entanto, até 2007, esses programas eram de pequeno valor e 

sem critérios claros nos processos de seleção das propostas. O reflexo dis-

so será visto mais à frente no capítulo 2, no qual identificamos a fragmen-

tação de ações ou a necessidade de composição de diversas modalidades 

de programas para alcançar um mesmo território de um município. 

A criação do PAC, em 2007,  iniciou uma nova lógica por sua am-

plitude de recursos e escala de intervenção. Através do slogan ‘vencer 

barreiras e superar limites’, buscou incentivar o investimento privado, 

aumentar o investimento público em infraestrutura e remover obstá-

culos institucionais ao crescimento do país, através de dois blocos de 

medidas institucionais e de investimentos que tinham como objetivo 

o estímulo ao crédito e ao financiamento; a melhoria do ambiente de 

investimento; a desoneração tributária; o aperfeiçoamento do sistema 

tributário; as medidas fiscais de longo prazo, medidas de gestão; e os 

investimentos em infraestrutura para os eixos de logística, energia, so-

cial e urbano10(CALDAS; VALE, 2014).

No período de 2003 a 2010, os investimentos do governo federal 

em Habitação11 saltaram de R$7,9 bilhões para R$187,57 bilhões, aten-

dendo cerca de 4,9 milhões de famílias, e os investimentos nas faixas 

de renda de zero a três salários mínimos passaram de 32%, em 2002 a 

66%, em 2010 (DENALDI et al, 2014). Para a modalidade Urbanização 

Integrada de Assentamentos Precários (UAP), destinaram-se R$11,6 

bilhões, ampliando, posteriormente, a previsão orçamentária para 

R$23,3 bilhões. O restante foi direcionado a subsidiar construção de 

novas moradias (CALDAS; VALE, 2014).A modalidade UAP apoiava- se 

nas melhorias das condições de habitabilidade, na provisão habitacio-

nal de interesse social e na elaboração de Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS). 

A seleção das áreas passou a ser realizada em conjunto com os 

entes públicos proponentes e, pelo montante de recursos disponibili-

zados para urbanização de favelas, ampliou-se o alcance das áreas. Fo-

ram priorizadas as ações de intervenções de grande impacto, capazes 

de reestruturar o território; recuperar ambientalmente bacias hidro-

gráficas; atuar em áreas com elevada mortalidade infantil, entre outros 

critérios (CALDAS; VALE, 2014).

Com o lançamento do PAC 2, para o quadriênio 2011-14, foram 

praticamente dobrados os recursos em relação ao PAC112 para o eixo da 

Habitação, correspondendo a 278,2 bilhões, dos quais R$18,2 bilhões 

foram destinados para modalidade UAP (CALDAS; VALE, 2014).

10. o pAc previa destinar para 
estes eixos r$503,9 bilhões, 
entre os anos de 2007-10, com 
42mil km de estradas e 2.518 
km de ferrovias construídas, 
adequadas, duplicadas e recu-
peradas; ampliação e melhoria 
de 12 portos e 20 aeroportos; 
geração de mais 12.386 mW 
de energia elétrica; implan-
tação de 13.286 km de linhas 
de transmissão; instalação de 
4 novas unidades de refino 
ou petroquímicas; construção 
de 4.526 km de gasoduto; e 
instalação de 46 novas usinas 
de produção de biodiesel e 
de 77 usinas de etanol. para o 
eixo de infraestrutura urbana 
e social, esperava-se melhores 
condições de moradia para 
4 milhões de famílias; levar o 
abastecimento de água e a co-
leta de esgoto a 22,5 milhões 
de domicílios; proporcionar 
infraestrutura hídrica para 23,8 
milhões de pessoas; e garantir 
a construção de metrôs em 
quatro grandes cidades (cAl-
dAs e vAle, 2014).

11. o subeixo de Habitação 
compunha o eixo de infraestru-
tura social e Urbano.

12. com o lançamento do 
pAc2, o programa anterior, 
lançado em 2007, passou a 
denominar-se pAc1.
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Desde 2007, foram contratados R$33 bilhões em urbanização 

de favelas, sendo R$20,2 bilhões no PAC1 e R$12,9 bilhões no PAC2. 

O que representou um total de 3.654 empreendimentos (DENALDI et 

al., 2014), e contribuiu, através desse programa, para o crescimento do 

país, tanto com relação ao PIB quanto à geração de empregos formais 

(MARICATO, 2014).

Uma nova guinada da política nacional de habitação com refle-

xos na política de favelas se deu com o lançamento do Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV), em 2009. Esse programa, embora focasse 

a construção de unidades habitacionais de interesse social, teve em si 

o objetivo de alavancar o setor da construção civil como medida anti-

cíclica à crise econômica internacional13, atribuindo aos entes privados  

a produção habitacional.14 O programa desenvolvido fora do Ministério 

das Cidades não incorporou as projeções programáticas do PlanHab, 

tampouco se vinculou ao SNHIS, contrapondo-se em certa medida à 

própria política nacional construída até aquele momento, justificada, 

em boa medida, pela necessidade de fazer a roda girar. 

 A primeira fase do programa teve como meta a contratação de 

um milhão de unidades habitacionais, com subsídios da ordem de R$34 

bilhões, destinadas a famílias de até cinco salários mínimos. Essa meta 

foi alcançada no fim de 2010, o que possibilitou o lançamento de sua 

segunda fase no ano de 2011, com ampliação para dois milhões de uni-

dades, chegando, posteriormente, a previsão de 2,75 milhões de mora-

dias, com subsídios previstos em mais de R$102 bilhões. (DENALDI et 

al., 2014; CALDAS; VALE, 2014).

O PAC e o PMCMV passaram a ser os principais programas do go-

verno federal. O aporte de recursos destinados a esses dois programas, 

incluindo os demais eixos de logística e energia do PAC, movimentou a 

cadeia da construção civil em todo país, atraindo empresas, constru-

toras, incorporadores e projetistas interessados em fazer a roda desse 

novo mercado girar. 

A adesão foi tamanha que, para o PAC 2, o governo federal alterou 

as regras do programa, vinculando a construção das novas unidades ha-

bitacionais das urbanizações de favelas às do PMCMV, o que implicou em 

um novo rumo a ser seguido. O balanço dos recursos referentes ao PAC1 

apontava que cerca de 10% dos valores provisionados não haviam sido 

contratados por deficiência técnica ou documental dos proponentes, ou 

mesmo por não cumprimento de prazos estabelecidos. Havia uma mé-

dia de execução de 65% dos valores contratados amarrados a revisões 

13. em 2008, diante do  
cenário de crise internacion-
al, o ibGe apontava retração 
na oferta de emprego ao fim 
daquele ano (mAricAto, 
2014).

14. o pmcmv foi elaborado 
dentro da casa civil em par-
ceria com setores privados da 
construção civil e a incorpo-
ração imobiliária (mAricAto, 
2014).
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de projetos, reprogramações e recursos adicionais, parecendo apontar, 

dessa forma, para os limites de operacionalização. Os contratos concluí-

dos até 2014 representavam apenas 12% do total (CALDAS; VALE, 2014).

Diante desse cenário, o PAC 2 buscou, por um lado, reduzir as 

exigências ao eliminar ou diminuir contrapartidas, disponibilizar re-

cursos para elaboração de projetos e simplificar as comprovações de 

adimplência dos municípios. Por outro, passou a condicionar o início 

das obras a aprovações de projetos e licenciamentos ambientais e, em 

decorrência da vinculação ao PMCMV, tornou obrigatório a comprova-

ção de titularidade das áreas de provisão para os municípios e estados. 

Essas medidas asseguravam ao governo federal e aos entes privados en-

volvidos a garantia da viabilidade e agilidade dos empreendimentos. 

Além disso, equiparou os valores de repasse das unidades verticalizadas 

que antes, para o PAC 1, correspondiam a R$27.600 por unidade, e ago-

ra passavam a R$76mil, conforme regra do PMCMV, com possibilidades 

de complementações dos entes estaduais de mais R$20mil15. 

Se o PAC1 com a modalidade UAP disponibilizou recursos mas-

sivos, possibilitando ações mais complexas para trabalhar sobre o ter-

ritório ocupado, o PAC2 (vinculado ao PMCMV), ao injetar proporcio-

nalmente mais investimentos para a construção de novas moradias, 

incorporou uma nova questão dentro das urbanizações de favelas re-

lacionada aos critérios para consolidação ou remoção do tecido urbano 

existente, tendo em vista que havia maior disponibilização de recursos 

para fazer o novo do que para se manter o ocupado. Concomitantemen-

te, com o fortalecimento do PMCMV, não foram mais disponibilizados 

pleitos do PAC ou outras modalidades de recursos voltados para urba-

nizar favelas, estando, portanto, a política habitacional federal direcio-

nando-se mais para a produção de novas moradias.

A política nacional em construção vem assumindo uma nova 

centralidade, sustentada pelos entes privados como novos agentes da 

produção. Se a constituição federal delegou aos municípios a atribui-

ção de promover a política urbana local, parece que esse caminho vem 

tomando novos contornos, principalmente para os entes públicos com 

menor estrutura institucional e disponibilidade orçamentária, que, ao 

dependerem estritamente das verbas federais, passam a cumprir a fun-

ção de operacionalizadores das iniciativas federais (CARVALHO, 2014a), 

o que fragiliza as políticas locais com o escanteamento do SNHIS.

É nesse movimento de vai e vem da história da política pública 

para favelas, da remoção, erradicação, aceitação, mobilização e legiti-

15. valores válidos para 
regiões metropolitanas.
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mação, com intervenções pontuais, ampliadas, integradoras, institucio-

nalizadas, e o envolvimento de diversos agentes em cenários de recursos, 

que vão da escassez a abundância, que se chega ao contexto atual. 

Um contexto de governo em continuidade político-administra-

tiva, cuja pauta da política urbana para as favelas foi tomando diferen-

tes rumos. Inicialmente direcionados pelas demandas dos movimentos 

sociais envolvidos na luta pela reforma urbana, construiu-se o Minis-

tério das Cidades e um Sistema que garantisse o acesso das famílias de 

baixa renda à cidade através da gestão democrática e controle social. 

Acesso esse garantido em especial pelos programas direcionados à ur-

banização de favelas. Com a entrada de maiores investimentos, novos 

agentes e interesses foram incorporados e alteraram a pauta habitacio-

nal, priorizando a produção de novas unidades como carro-chefe da 

administração em detrimento das modalidades de urbanização. 

Esse movimento de reestruturação da política habitacional pro-

tagonizado pelo governo federal teve diferentes impactos no âmbito 

local. E, muito embora o reflexo da política nacional decorra das espe-

cificidades da estrutura institucional e da política construída em cada 

localidade, os municípios foram impulsionados, em grande medida, 

pelo massivo investimento proporcionado pelo governo federal, que 

mobilizou em cada região a cadeia da construção civil para a transfor-

mação do território para as famílias de menor renda. 

Tendo em vista esse novo contexto, no qual a falta de recursos e 

a inexistência de instrumentos de controle social e urbanísticos não são 

mais os limitadores dos avanços da política para favelas, e em que há 

uma renovação dos agentes e dos interesses, apresentaremos os desdo-

bramentos e os reflexos na política local de favelas em dois municípios: 

Taboão da Serra e São Paulo.





2.

10 ou 1000?

os estudos de casos
urbanizações do Município de Taboão da serra 

urbanizações do Município de são paulo

“ O homem anda em linha reta  
porque tem um objetivo, sabe aonde 
vai. O asno anda em zigue-zague.” 

le corbusier
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2.1- Introdução

São inegáveis os avanços no território das cidades e estados bra-

sileiros a partir do ano de 2003, com a criação do Ministério das Cida-

des, devido ao fluxo de investimentos que passaram a ser direcionados 

às cidades para ampliar o acesso e o direito à moradia das famílias mais 

pobres. As políticas habitacionais, antes restritas aos municípios com 

arrecadação orçamentária e compromisso político para enfrentar os 

problemas urbanos, foram invertidas e dinamizadas. No caso das fa-

velas, conforme apresentado no capítulo anterior, essa inflexão trans-

formou o cenário e as formas de intervir nos territórios, ampliando os 

escopos das ações através da oferta dos diversos programas federais, 

alavancados sobremaneira, em 2007, pelo PAC, com a modalidade Ur-

banização de Assentamentos Precários (UAP). 

Este capítulo buscará entrelaçar o contexto histórico nacional 

e os desdobramentos nos municípios de Taboão da Serra e São Paulo, 

através dos estudos de caso pesquisados, para percorrer diferentes for-

mas de implementação de políticas públicas locais, perscrutando seus 

limites e avanços, bem como o alcance dessas políticas na garantia do 

acesso e permanência de sua população no território formalizado, du-

rante o período de 2005 a 2012.
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Conforme será apresentado a seguir, Taboão da Serra, municí-

pio que compõe a RMSP, ao dispor de poucos recursos em comparação 

ao município de São Paulo, apresentou grande dependência de inves-

timentos exteriores, quase exclusivamente oriundos de fontes federais, 

para implementação de sua política habitacional. São Paulo, por sua 

vez, capital do estado, dispunha de variada composição orçamentária 

na pasta da habitação, o que permitiu a implementação de uma política 

mais autônoma, sem, no entanto, prescindir de recursos exteriores, de 

origem diversificada.

A política de habitação da capital paulistana se desenvolveu 

institucionalmente, no âmbito de Secretaria de Habitação (SEHAB), a 

partir de uma estrutura forte e consolidada, enquanto no município vi-

zinho a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ur-

bano e Habitação (SEMUDUH) conformava uma estrutura em desen-

volvimento. Dessa forma, foi estabelecida como diretriz de sua política 

para favelas propostas menos intervencionistas, influenciadas pelas 

políticas municipais da região metropolitana desenvolvidas nos anos 

1990, com diversificação de atendimentos e tipologias habitacionais em 

reposta à demanda existente. O Programa de Urbanização de Favelas de 

São Paulo, por sua vez, propôs para suas favelas intervenções de maior 

porte, com maior número de remoções, padronização do atendimento 

em unidades verticalizadas, linha de menor interface com a população, 

atraindo novos agentes que imprimiram ritmo às obras. 

Enquanto em São Paulo as ações foram direcionadas a um me-

nor número de favelas, mas com grande aporte de investimentos, em  

Taboão da Serra os recursos investidos - que nem sempre estancaram 

por completo os problemas identificados nas áreas -, buscaram gene-

ralizar melhorias, elevando proporcionalmente o nível de urbanização 

das áreas pobres da cidade. Alegoricamente, na política habitacional de 

Taboão buscou-se investir R$10,00 em 1000 assentamentos, enquanto 

que na do município de São Paulo foram R$ 1000,00 em 10, ao optar-se 

por concentrar muitos recursos em poucas áreas. 
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A implementação dessas políticas municipais e desdobramen-

tos locais serão apresentados a partir de dois estudos de casos: a fa-

vela do Jardim Santo Onofre, em paralelo com outras experiências do 

município de Taboão da Serra; e, a favela do Real Parque, na cidade de 

São Paulo. 

A favela do Jardim Santo Onofre era uma área ocupada há mais 

de trinta anos por cerca de 200 famílias, em um terreno caracterizado 

por encostas, adensado pelas moradias e com presença de situações de 

risco alto em menos de 15% do território. Localizava-se em área com 

boa oferta de serviços públicos, na região sul do município, a mais po-

bre da cidade. Teve sua proposta urbanística delineada a partir das di-

retrizes da política do município, apoiada na participação da população 

nos processos de decisão, resultando em uma proposta que buscaria a 

reforma do território existente. 

A favela do Real Parque era uma área ocupada há mais de cin-

quenta anos por cerca de 1500 famílias, em um terreno caracterizado 

por encostas, adensado pelas moradias e presença de situações de risco 

alto em menos de 15% do território. Localizava-se em área com boa 

oferta de serviços públicos, na região sudoeste de São Paulo, uma das 

mais valorizadas do município. A proposta urbanística da área se de-

senhou a partir da combinação da pressão imobiliária dos vizinhos da 

favela e de recursos da Operação Urbana (OUC) Faria Lima, que possi-

bilitaram a remoção completa das moradias e a reconstrução em uni-

dades verticalizadas, característica da política do município. No Real 

Parque o projeto se desenvolveu entre 2007 e 2010 e, até 2014, a obra de 

urbanização foi quase concluída. Já no Jardim Santo Onofre, o projeto 

se desenvolveu no mesmo período, com a diferença que não avançou 

para além dessa etapa. 

Através dessas experiências, buscaremos compreender mais de 

perto as possibilidades desenhadas localmente pela política habitacio-

nal para favelas, assim como as formas de intervir de um e outro muni-

cípio, os seus limites e os seus avanços. 



2.2.

10,00 em 1000:

Urbanizações do MUnicípio  
de Taboão da serra 1

1. parte deste texto foi apresentada como artigo no i seminário nacional de Urbanização de Favelas 2014: rezende, H.d. e TaQUeda, 
J.c. do centro à ponta: desdobramentos da política Habitacional no Município de Taboão da serra- 2005-12. in: i seMinÁrio nacionaL 
de Urbanização de FaVeLas, 2014, são bernardo do campo. anais do i seminário nacional de Urbanização de Favelas 1., 2014,  são 
bernardo do campo. disponível em: <http://www.sisgeenco.com.br/sistema/urbfavelas/anais/arQUiVos/GT1-106-88-20140815033718.
pdf>. acesso em: 17 fev. 2015.

“ (...) o asno anda em zigue-zague.”  

Le CORBUSIeR
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Em janeiro de 2007, no lançamento do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) do Governo Federal, com alguns poucos projetos 

prontos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habita-

cional (SEMUDUH) da Prefeitura de Taboão da Serra se organizava para 

apresentar mais propostas a tempo da concorrência ao pleito.  Investir 

em projetos não era um hábito do município, cuja produção habitacio-

nal predominante, até 2005, deu-se através de doação de lotes em áreas 

públicas, sem infraestrutura e materiais para construção de moradias, 

promovidas por vereadores e lideranças políticas para, posteriormente, 

num formato de autoconstrução institucional, ir dotando as áreas de 

infraestrutura a partir de mobilizações e vinculações políticas, prática 

de favores comuns nas periferias e municípios brasileiros. Portanto, era 

necessário os gestores da secretaria convencer o governo municipal do 

uso do erário público para contratação de projetos que acabavam, em 

geral, internalizados e elaborados pelos próprios funcionários. 

A partir da estruturação do Sistema Nacional de Habitação de In-

teresse Social (SNHIS) do Governo Federal, os municípios foram condi-

cionados a uma lógica de planejamento das políticas públicas em con-

sonância com a Plano Nacional de Habitação (PlanHab)2, dentre elas 

apresentação de projetos consistentes para acessar os recursos do Fun-

do Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). A lógica consistia 

em priorizar municípios com projetos mais estruturados, ou seja, 

quanto mais preparado o município mais recursos dos programas habi-

tacionais seriam disponibilizados.

O ano de 2007 marcava o terceiro ano da primeira da gestão do 

prefeito Evilásio Cavalcante Farias no Governo Municipal de Taboão da 

Serra, e o ano seguinte seria o “termômetro” da gestão com a realização 

2. o planHab era uma fer-
ramenta de planejamento da 
política nacional de Habitação 
que diagnosticou e construiu 
metas para vencer a inadequa-
ção Habitacional e o déficit 
por novas moradias, estabele-
cendo responsabilidades entre 
os entes federativos e parce-
rias privadas. 
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das eleições municipais em que o então prefeito se candidataria à ree-

leição3. Dessa forma, captar recursos elevava sua popularidade por de-

monstrar preocupação quanto à política habitacional da cidade. Do 

ponto de vista da política urbana e habitacional, sua gestão destacou-se 

como um governo forte que se estruturou para enfrentar o déficit habi-

tacional, a partir de 2005, com a criação da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Habitação, que anterior-

mente era um departamento subordinado à Secretaria de Obras, tendo 

à frente da pasta a secretária Ângela Amaral4.

Embora com bons indicadores médios5 de oferta de infraestrutu-

ra em relação a outros municípios, Taboão enfrentava um déficit habi-

tacional típico dos problemas urbanos de uma metrópole, pressionado 

ainda mais por sua localização na região sudoeste, caracterizada como 

um dos principais vetores de expansão urbana da metrópole paulista-

na6. A precariedade do município se concentrava mais fortemente em 

sua porção sudoeste, com 81 assentamentos precários, totalizando 

20.861 domicílios, sendo que 61 áreas - 16.333 domicílios - apresenta-

vam precariedades urbanísticas e fundiárias e 20 áreas, com aproxima-

damente 4.528 domicílios, foram apontadas com precariedade somen-

te fundiária (PMTS, 2010), como mostra o mapa a seguir.

3.  evilásio Farias, do partido 
socialista brasileiro (psb), foi 
eleito prefeito do Município 
de Taboão da serra por duas 
gestões. a primeira durante 
os anos de 2005 a 2008 e, re-
eleito, governou o município 
de 2009 a 2012. na eleição 
seguinte não deixou sucessor, 
vencendo o atual prefeito Fer-
nando Fernandes, do partido 
da social democracia brasilei-
ra (psdb).

4. a secretária Ângela am-
aral é arquiteta e urbanista, 
trabalhou na prefeitura de 
são paulo, na administração 
de Luiza erundina, gestão 
1989-1992, no programa Fu-
naps comunitário, programa 
de habitação por autogestão, 
concentrando aí os Mutirões 
autogeridos por entidades e 
Movimentos sociais. Mais tar-
de, trabalhou na prefeitura de 
diadema na gestão de José de 
Filippi Júnior, no período de 
1993 a 1996. Também participa 
do Movimento pela reforma 
Urbana, que integra diversos 
segmentos progressistas da 
sociedade civil organizada e 
que ganhou força na década 
de 1960, inicialmente reivindi-
cando reformas fundiárias es-
truturais, e a seguir politizando  
as questões urbanas. a reunião 
desses movimentos foi deci-
siva na formulação de pautas 
urbanas em marcos legais, 
como a constituição brasileira 
de 1988 e o estatuto da cidade 
aprovado em 2001 (saULe 
Jr. e Uzzo, 2011). assumiu a 
seMUdUH por decorrência da 
coligação partidária da época 
entre o partido do prefeito e 
o partido dos Trabalhadores 
(pT) e a partir de seu histórico 
levou para o município as in-
fluências das gestões petistas 
que participou.

5.  o índice de desenvolvi-
mento Humano (idH)  da ci-
dade era de 0,769, um pouco 
inferior à média do estado de 
são paulo (0,783). a coleta de 
lixo abrangia 99,94% dos do-
micílios em 2010, enquanto a 
rede de água atingia 99,63% e 
a coleta de esgotos sanitários 
90,82% dos domicílios (e, pos-
sivelmente, os assentamentos 
mais precários eram os locais 
em que os quase 10% de ca-
rência estavam concentrados). 
(rezende e TaQUeda, 2014).

6.  o município de Taboão 
da serra faz divisa com os mu-
nicípios de embu e são paulo, 
neste com os bairros do bu-
tantã, Vila sônia, Morumbi e 
campo Limpo. Fonte: PMTS, 2010 

1
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O município assinou a adesão pública ao SNHIS em 2007, mas já 

vinha acessando recursos do governo federal desde 2005. Com o SNHIS 

se deu maior transparência à disponibilização de recursos aos municí-

pios, no entanto, à época, não estava estruturado claramente um pro-

grama com critérios para a priorização das escolhas e para a construção 

de propostas. Nas experiências dos pleitos com recursos de menor va-

lor, a prefeitura apresentava toda sorte de projetos e demandas, caben-

do ao ministério, a partir de seus critérios, selecionar as propostas 

apresentadas, o que resultou em convênios em áreas não prioritárias, 

ações fracionadas, composição de mais modalidades de programas para 

abranger demandas locais e maior aporte municipal de recursos, exi-

gindo da administração uma maior capacidade para gerenciar diferen-

tes modalidades de contratos. 

Já o PAC prometia maior aporte de recursos e ampliação da esca-

la de intervenção para urbanização de favelas através da modalidade 

Urbanização Integrada de Assentamentos Precários. 

Para concorrer ao PAC, o município contratou, então, quatro 

projetos para diferentes assentamentos, que deveriam ser desenvolvi-

dos em cerca de 40 dias, tendo em vista o prazo para envio das cartas-

consultas7 ao Ministério das Cidades. Uma dessas áreas foi o Jardim 

Santo Onofre, cujo Estudo Preliminar foi desenvolvido dentro do pe-

ríodo estabelecido, a partir de informações cedidas pela prefeitura, re-

sultando num projeto que pudesse planejar obras, cronograma e orça-

mento, informações necessárias à concorrência do pleito. 

A Prefeitura Municipal apresentou, além dos quatro projetos re-

cém-contratados8, os projetos desenvolvidos anteriormente com re-

cursos do PAT-PROSANEAR9 e complementações de ações não execu-

tadas de obras em andamento, através de recursos do Programa Habitar 

Brasil Bid (HBB)10.

Diferentemente dos outros pleitos em que cabia estritamente ao 

Governo Federal os critérios de seleção das áreas, para o PAC foi solicitado 

que os municípios estabelecessem suas prioridades, ficando o Jd Santo 

Onofre como área de menor prioridade para aquele ano, tendo em vista 

que as demais áreas tinham maiores precariedades e também prazos es-

tabelecidos para que suas obras fossem iniciadas ou continuadas. A partir 

dessa definição, o projeto do Jd Santo Onofre foi reiniciado, tomando ou-

tro curso, outro prazo e outra metodologia, conforme será apresentado a 

seguir. Essa mudança de rumo acabou por levar a uma forma de trabalho 

que possibilitou maior conhecimento dos problemas e do histórico da 

7. carta-consulta era a pri-
meira etapa de documentos 
que os municípios proponen-
tes enviavam ao Ministério 
das cidades, descrevendo as 
ações e custos dos projetos 
propostos, e apresentando vi-
abilidade e interesse no pleito. 

8. os projetos apresentados 
eram para as favelas do Jd 
santo onofre, arraial paulista, 
Morro do sabão e são Judas, 
desenvolvidos pelo escritório 
de arquitetura bnd arquitetos 
e pelas assessorias técnicas 
Grão, peabiru e ambiente ar-
quitetura, respectivamente.

9. com recursos do paT- 
prosanear foram desen-
volvidos projetos para ur-
banizações das favelas do Jd 
comunitário, Jd Margarida, 
irati-córrego, irati-antena, 
Jd Méier saporito e Jd Freit-
as Junior. os recursos desse 
programa foram obtidos em 
2003 e tinham como uma de 
suas contrapartidas que o mu-
nicípio iniciasse suas obras até 
o ano de 2008, exigência que 
colocou as áreas atendidas por 
esse programa como uma das 
prioridades à seleção do pac.

10.  as urbanizações das áreas 
do Jd Trianon, irati, acampa-
mento e reassentamento se 
realizaram através de recursos 
do programa Hbb, captados 
no ano de 2001. o montante 
de recursos, no entanto, não 
foi suficiente para conclusão 
das obras previstas. por estar 
em andamento e evitando pre-
juízo das ações executadas, a 
complementação de recursos 
pelo pac tornou-se prioridade 
para o município, para assegu-
rar a continuidade das obras.  
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área, aprofundando estudos sobre as moradias existentes, tarefa pouco 

explorada em projetos de urbanização de favelas que se concentram em 

substituir precariedade extrema por novas unidades e construir redes e 

acesso à infraestrutura, responsabilizando o morador pela benfeitoria de 

suas casas que consolidadas legitimam a autoconstrução sem assistência.

Tendo o Jd Santo Onofre como principal estudo de caso do municí-

pio de Taboão da Serra, apresentaremos a construção da política pública 

para as favelas da cidade. Entremearemos, para essa compreensão, outras 

experiências realizadas concomitantemente ao Jd Santo Onofre, para ilus-

trar que uma se deu em decorrência da outra, em um vai e vem de tenta-

tivas, experimentações, desafios e limites, retroalimentando-se e bus-

cando alcançar em maior ou menor medida melhorias para as áreas mais 

precárias da cidade de forma a universalizar o atendimento habitacional. 

esTUdo de caso 1: a 
Urbanização da FaVeLa 
JardiM sanTo onoFre

O Jd. Santo Onofre fica na região sul do município de Taboão, 

quase na divisa com Embu, em lugar bem localizado com oferta de co-

mércio e próximo a zonas industriais. É uma área de aproximadamente 

10,5 milm2, onde moram cerca de 200 famílias em terreno de proprie-

dade mista, ocupado há mais de 25 anos. A área foi demarcada no Plano 

Diretor do município, em 2006, como Zeis 111 e no Plano Municipal de Ha-

bitação de Interesse Social, em 2010, como nível 412 de precariedade urba-

nística e fundiária, tendo como meta de atendimento habitacional o perío-

do de 2010-2013. 

11.  o art. 6 da Lei do plano 
diretor de Taboão da serra (Lei 
complementar no 132/2006) 
define que as zeis 1 são classi-
ficadas como áreas públicas ou 
privadas, ocupadas predomi-
nantemente por população de 
baixa renda, de interesse pú-
blico na promoção da regular-
ização urbanística e fundiária. 

12.  a caracterização de nível 
4 estabelecida pelo pMHis de 
Taboão da serra corresponde 
aos assentamentos de ocu-
pação caótica, sem malha 
viária estruturada ou delimi-
tação de lotes definida. apre-
sentam carência de infraestru-
tura e, em geral, é aqui que se 
concentra a ocorrência de ris-
co físico. a urbanização desses 
núcleos são mais complexas, 
com alta taxa de remoções 
tanto devido aos riscos físicos 
quanto à abertura de sistema 
viário e implementação de in-
fraestrutura. (pMTs, 2010)
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Acima: Área do Jd. Santo Onofre com destaque, em amarelo, da área apontada como R3 no PMRR. 
Abaixo: Favela disposta em encosta. Fonte: PMTS, 2010

2

3
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A elaboração do projeto urbanístico da favela Jd Santo Onofre foi 

realizada entre os anos de 2007 e 2009 pelo escritório BND Arquitetos, 

contratado pela prefeitura e, em paralelo, o cadastro socioeconômico 

das famílias foi desenvolvido pela empresa Labour Consult.

A partir de dados oficiais e não oficiais - vistorias a campo, con-

versas com moradores e reuniões diversas - foram reunidas informa-

ções cruzando as condições geomorfológicas e ambientais com as de 

infraestrutura, habitabilidade com o histórico de ocupação, a fim de 

orientar o desenvolvimento do projeto. Com terreno de topografia em 

encosta com 40% de inclinação, a área já havia apresentado casos de 

deslizamentos no passado e foi apontada, pelo Plano Municipal de Re-

dução de Riscos (PMRR) de 2007/08, a presença de setores de risco R1 

e R313 (com risco de escorregamento de talude de corte). Na opinião dos 

moradores, essa ameaça foi mitigada com a maior ocupação da área, e 

segundo eles: “Hoje, uma casa segura a outra” (PMTS,2010-c).

Embora parcialmente atendida pela Sabesp, predominavam na 

área ligações de esgoto e também de drenagem realizadas pelos pró-

prios moradores. A ligação ao sistema oficial se dava por servidões de 

acesso que atravessavam terrenos particulares - conforme ilustra o es-

quema da imagem 4 - e a manutenção dessas tubulações ficava sob res-

ponsabilidade dos moradores, que em casos extremos chegavam a or-

ganizar “vaquinhas” para manter a rede.

Além de avaliar a infraestrutura urbana, o diagnóstico, que sub-

sidiou o projeto, apontava aspectos de habitabilidade através de croquis 

e levantamentos individualizados das casas. O levantamento em cam-

po individualizado das 200 moradias do Jd Santo Onofre foi realizado 

por equipe de dois arquitetos e três estagiários em uma semana de tra-

balho, o que permitiu classificar as diversas patologias construtivas e 

agrupá-las para orientar projetos específicos.  A classificação se deu do 

menos ao mais precário, através de conceitos A, B, C e D14, segundo as 

condições de iluminação e ventilação (1), as condições de umidade (2) 

e a qualidade construtiva (3) (PMTS, 2010-c). A soma desses quesitos 

resultava numa classificação geral da moradia, conforme apontado na 

Imagem 16.

  

13.  a caracterização da 
Fundação instituto de pesqui-
sas Tecnológicas (ipT) para 
o pMrr de Taboão da serra 
para os níveis de riscos são r1, 
considerado risco baixo, cujo 
nível de intervenção no setor 
é de baixa potencialidade de 
processos de escorregamen-
tos e solapamentos. É uma 
condição menos crítica que 
exige acompanhamento da 
área; e r3, caracterizado como 
alto com alta potencialidade 
para o desenvolvimento de 
processos de escorregamen-
tos e solapamentos, observan-
do-se a presença evidências 
de instabilidade (trincas no 
solo, degraus de abatimento 
em taludes etc.) e, se manti-
das as condições existentes, 
seria possível a ocorrência de 
eventos destrutivos durante 
episódios de chuvas intensas 
e prolongadas, no período de 
um ano.

14.  o conceito de gradação 
estabelecido pelos projetistas 
seguiam os seguintes critérios: 
(1) condições de iluminação e 
ventilação: d - ambiente sem 
janelas e sem possibilidade 
de remediação; c -  ambiente 
com iluminação e ventilação 
indireta ou janela obstruída 
por paredes vizinhas, e com 
chances de melhoria de difícil 
execução; b – ambiente com 
iluminação e ventilação direta, 
mas insuficiente, ou sem ven-
tilação, mas de fácil correção; 
a – ambiente com janelas de 
boa insolação e ventilação. (2) 
Umidade: d - ambiente com 
umidades em quase todas as 
paredes, presença de muitos 
fungos, forte odor e difícil de 
respirar, sem possibilidade de 
remediação; c – ambiente com 
as mesmas condições anteri-
ores, mas com possibilidade 
de melhoria, ainda que de 
difícil execução; b – ambiente 
úmido com boas condições 
para eliminação do problema; 
a – ambiente que não apre-
sentava umidade. (3) Quali-
dade construtiva: d - estado 
da construção precário e sua 
recuperação inviável por mo-
tivos técnicos ou econômicos; 
c - construção com problemas 
construtivos em condições 
técnicas de recuperação, mas 
de grandes proporções; b - 
construção com problemas 
construtivos de fácil solução; e 
a - construção em bom estado 
(pMTs-bnd, 2010).
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Acima: Setas em vermelho indicam os caminhos das ligações de esgoto e, salvo exceções, isso é também válido para o sistema de 
drenagem. Fonte: PMTS, 2010-c

Dificuldades de acesso, com escadarias estreitas e sem 
padrão. Proximidade de caixas de esgoto às casas – 
recorrentes casos de infiltração e casas com soleira 
negativa – frequentes alagamentos. Fonte: PMTS, 2010-c

4
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Levantamentos individualizados das casas com elaboração de croquis e diagnóstico apontando a condição de habitabilidade 
segundo condições de umidade, qualidade construtiva, iluminação e ventilação- apresentação por pavimento. Estão classificadas 
por cores: em branco (boa condição da casa), em amarelo (necessidade de pequenos reparos), em verde (reparos estruturais), em 
vermelho (a demolir) e em cinza (morador ausente). Fonte: acervo PMTS/BND Arquitetos

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

3º e 4º PAVIMENTOS (quando existissem)

8

9

10
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Problemas identificados na área: casas com iluminação e ventilação precárias, 
umidade, infiltração e inadequação construtiva. Fonte: PMTS, 2010-c.

Levantamento Planialtimétrico Cadastral, identificada pela selagem das moradias. A hachura em roxo são as moradias apontadas 
para serem removidas pelo projeto urbanístico. Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos.

Fonte: PMTS, 2010-c
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Implantação do Projeto urbanístico da área do Jd. Sto Onofre. Fonte: PMTS, 2010-c.   

Implantação representada com espaços vazios decorrentes das moradias removidas. Em roxo são as casas que serão retificadas  
em decorrência de melhorias urbanísticas para a área. Com o estudo fundiário se verificou que alguns terrenos particulares  
da Rua Sérgio Cardoso tinham invadido área pública. A proposta incorporava essas famílias à demanda do projeto cujo novo 
parcelamento do solo restituía as áreas invadidas, conforme demarcado pelo tracejado em vermelho. Fonte: PMTS, 2010-c

19

20
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O projeto mantinha as características do conjunto edificado pe-

los moradores, ora substituindo-o, ora propondo novas soluções para 

eliminar precariedades, incorporando em grande medida alternativas 

similares às realizadas pela própria população e potencializando-as, 

como, por exemplo, o projeto para a laje de cobertura de um dos edifí-

cios (bloco 4), em alusão às lajes de coberturas das casas que, através do 

conceito de “solo criado”, constroem áreas alternativas aos quintais 

que possibilitam usos privativos variados. A proposta criava também 

nessa laje um salão comunitário associado à praça pública (Praça 1), que 

confluía acessos de todas as vielas no centro do assentamento, interli-

gando parte baixa à parte alta através do acesso por escadarias e pelo 

elevador do prédio, ambos de caráter público, e cumpria assim uma 

importante função urbanística e de acessibilidade ao levar os morado-

res para cota intermediária do assentamento. E, conjugado à servidão 

de infraestrutura de todo núcleo, oficializava-se e transferia sua manu-

tenção às concessionárias responsáveis. 

Para viabilizar a urbanização, dois terrenos seriam desapropria-

dos e um seria doado, em contrapartida à implantação de um lotea-

mento industrial vizinho. Um dos terrenos, na Rua Sérgio Cardoso (n. 

239), possibilitaria essa interligação das infraestruturas e a construção 

do edifício (Bloco 4), no outro terreno, na Rua Monteiro Lobato15, se-

riam executadas obras de contenção que permitiriam o acesso dessa 

rua à viela. E, no terreno doado, seriam implantadas provisões habita-

cionais e uma Unidade Básica de Saúde (UBS).  Por serem terrenos não 

ocupados, a obra teria a possibilidade de ser iniciada pela construção 

das novas moradias, assegurando às famílias sua realização e a redução 

do período em atendimento pelo Auxílio Aluguel16. 

Para as provisões habitacionais, a proposta diversificava tipolo-

gias com construção de unidades habitacionais assobradadas, sobre-

postas e verticalizadas com e sem elevador em terrenos de pequenas e 

médias proporções. No interior do núcleo foram dispostas as mais hori-

zontais - assobradadas e sobrepostas – sugeridas para instalação das 

famílias mais numerosas e de menor renda, por possibilitar adaptações 

e ampliações e por não acarretarem, posteriormente, taxas condomi-

niais. Nas bordas do núcleo, em que havia terrenos maiores e de dimen-

são suficiente para implantação de unidades mais verticalizadas - cinco 

a nove pavimentos - foram propostas tipologias com paredes reversí-

veis, que garantiriam a flexibilização dos usos no apartamento, e uma 

implantação com áreas condominiais reduzidas e praças públicas nas 

15. esse terreno foi classifi-
cado como r3 pelo pMrr e o 
projeto proposto previa a re-
moção das moradias.

16. a lei n. 1575, que institu-
iu o programa auxílio-aluguel 
no município, vigorava desde 
2005. ela foi sancionada a par-
tir de uma grande enchente que 
ocorreu na cidade, assim que o 
prefeito evilásio Farias tomou 
posse, deixando muitas famílias 
desalojadas. a lei, no entanto, 
teve caráter mais amplo inclu-
indo além das famílias em situ-
ações de emergência, aquelas 
que estivessem em áreas com 
intervenção da prefeitura. o val-
or  estipulado, à época, era de 
r$ 250 podendo chegar a r$ 
300 para famílias numerosas.
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proximidades, cujo objetivo era ao mesmo tempo não onerar as famílias 

com despesas extras e ampliar a oferta de áreas públicas, com respon-

sabilidade pública de manutenção.

Para as casas que seriam consolidadas pelo projeto, estavam pre-

vistas melhorias habitacionais e retificações17. Para os casos de fácil so-

lução, seriam realizadas orientações aos moradores para que esses fi-

zessem os reparos necessários, e para os de maior complexidade, 

estavam previstos recursos e assistência técnica no escopo do projeto 

para realização de detalhamento e soluções específicas, como, por 

exemplo, a proposta de substituição do pavimento térreo em condição 

de extrema insalubridade de uma moradia por pilotis, bem como uma 

escada de acesso para o segundo andar. Se o programa arquitetônico 

remanescente não fosse suficiente para aquela família, ela poderia ser 

transferida para uma nova moradia e a moradia reformada poderia ser 

permutada18 com outra família menor.  

17.  para as casas que seriam 
consolidadas pelo projeto, es-
tavam previstas 58 melhorias 
habitacionais diagnosticadas 
por precariedade habitacion-
al e 22 retificações, essas por 
precisarem de alguma refor-
ma para garantir melhoria ur-
banística da área, em geral, as-
sociada à ampliação de vielas e 
à passagem de infraestrutura.

18.  permuta ou xadrez é um 
processo presente dentro do 
Trabalho social em favelas que 
amplia as opções de atendi-
mento às famílias que serão 
removidas por processos de 
urbanização ao se propor para 
as que não querem morar em 
unidades verticalizadas a tro-
ca de casas com famílias cujas 
moradias serão consolidadas.

Melhoria Habitacional- proposta para casas com infiltração e sem ventilação suficiente. Fonte: PMTS, 2010-c21
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Tipologia Habitacional
Casas sobrepostas – uH tipo A
Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos. 

Tipologia Habitacional
Casas sobrepostas –uH tipo B
Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos. 

22

23
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Tipologia Habitacional- Bloco 4 - 
com Centro Comunitário na cobertura, 
escadaria e elevador público. 
Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos. 

24
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Tipologia habitacional – Bloco 6
Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos. 

Tipologia habitacional – Bloco 7 
Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos

 Com o objetivo de remover o mínimo de habitações, a circulação 

do conjunto foi pensada para que se mantivesse o acesso por vielas e esca-

darias, propondo a sua ampliação, dispondo de corrimãos e padronizando 

degraus e patamares, o que permitiria melhor acessibilidade aos morado-

res e vias adequadas para a acomodação das redes de serviços públicos. 

Antigamente, as vielas Hamilton Fernandes e Sérgio Cardoso se 

ligavam e cruzavam a área de ponta a ponta (conforme mostra a seta 

rosa da Imagem 27). Mais recentemente, durante o desenvolvimento do 

projeto pela prefeitura, essa passagem encontrava-se impedida por 

construções (circuladas na Imagem 27), mas a tendência do projeto, por 

estarem praticamente em mesma cota, seria religá-las, para melhorar 

26

26
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seu acesso. No entanto, o bloqueio construído impedia constantes en-

tradas ostensivas da polícia e confl itos com o tráfi co, o que fez com que 

os moradores se sentissem mais protegidos. Respeitando ao desejo des-

ses moradores, a divisão foi mantida, com acessos ampliados, conforme 

mostra a Imagem 28. 

No projeto urbanístico proposto, a Viela Hamilton Fernandes permanece bloqueada, conforme reivindicação dos moradores, mas os 
acessos são ampliados.  Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos. 

27

28

A imagem acima representa a Viela Hamilton Fernandes, no miolo do assentamento, interrompida por moradias, 
conforme circulado.  Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos. 
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À esq., Assembleias e reuniões para 
discussão do projeto com a população. 
Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos. 

Acima, detalhamento da ligação de acessos transversal proposta para o miolo do assentamento.
Fonte: acervo PMTS/ BND Arquitetos. 

29
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A participação dos moradores foi estabelecida desde a contrata-

ção do projeto urbanístico, em 2008, e realizada em diversos formatos: 

através de visitas a campo, para entender a área; em assembleias, para 

discutir as propostas em suas diversas etapas; em reuniões em menor 

escala, para apresentar propostas por ruas, vizinhanças e moradias in-

dividualizadas, e através de uma comissão de moradores eleita, a fim de 

criar uma interlocução mais próxima com os técnicos.

Esse tipo de proposta urbanística exigiria um trabalho social 

muito presente e o estabelecimento um diálogo contínuo entre as famí-

lias para possibilitar acordos em diversas escalas, desde situações caso 

a caso, como anteriormente exemplificadas, até a definição de critérios 

para escolha das unidades habitacionais a serem construídas, que 

abrangiam questões de gestão e convenção condominial de cada novo 

prédio; permutas possíveis, para quem não desejasse ir para a nova 

unidade; assistência técnica às reformas das moradias; gestão e uso das 

praças (algumas com usos mais públicos e outras com usos de vizi-

nhança); definição do uso e manutenção das escadarias e do elevador 

públicos, sendo que estes últimos exigiriam interlocução intersetorial 

junto ao governo, para incorporação desse novo serviço à administração. 

Por outro lado, a permanência das famílias no assentamento du-

rante a realização da obra exigiria do trabalho social maior interface 

com arquitetos, engenheiros e empreiteiras responsáveis, para estabe-

lecer conjuntamente as ruas a serem interditadas pelo cronograma de 

obras, fluxos e caminhos alternativos para os moradores, redes que te-

riam seu uso interrompido, como também orientação para a segurança 

das famílias ao longo da obra até as etapas de remoção, para as que de-

veriam deixar suas moradias temporariamente até seu reassentamento.

A natureza desse tipo de obra é suscetível a maiores imprevistos 

do que uma obra em terreno vazio, não somente pelas interações e pac-

tos necessários entre os agentes envolvidos, mas também em seu as-

pecto físico. Mesmo que minimizadas por um bom diagnóstico, não se 

eliminariam surpresas como a remoção de casas além das previstas 

(seja por suas características estruturais ou pelo fato de uma se apoiar 

na outra), fundações de casas avançando sobre locais onde se previam 

redes novas de infraestrutura, e as surpresas próprias das retificações a 

que as casas seriam submetidas para adequação ao urbanismo propos-

to. Além disso, a manutenção do tecido urbano com vielas mais estrei-

tas que aquelas da cidade formal exigiriam para essas obras um maqui-



capítulo 2      os esTUdos de casos      57

nário de menor porte e muito serviço manual, acarretando uma obra 

com maior tempo de execução. Esse tipo de proposta necessitaria dos 

agentes proponentes, promotores e executores - prefeituras, órgãos fi-

nanciadores, concessionárias, empreiteiras – além de continuidade no 

tempo, planejamento, capacidade técnica e operacional para responder 

aos imprevistos, rever e flexibilizar soluções, adequar contratos para 

que a obra não fosse interrompida e, principalmente, estar presente e 

dialogar com a população para que essa estivesse informada sobre no-

vos cursos da obra e repactuações necessárias.  

No Jd Santo Onofre, construiu-se essa parceria com a população. 

A compreensão e expectativa da população pela viabilidade do projeto 

se deram ao ponto da comissão acompanhar o processo de captação de 

recursos por um determinado período junto aos técnicos da prefeitura, 

ao mesmo tempo em que os moradores solicitavam orientações de 

obras de suas moradias que não inviabilizassem a execução do projeto. 

Em 2010, o Ministério das Cidades disponibilizou aditivos aos 

contratos do PAC1 em vigência e assim foi possível incorporar parte da 

urbanização do Jd Santo Onofre ao contrato do PAC-HBB. Foram ade-

quadas documentações para envio e aprovação do Governo Federal 

através de seu agente operador, a Caixa Econômica Federal-CEF. A 

proposta foi fragmentada em duas partes: uma delas (1) – para o con-

trato com o PAC – que se referia à Urbanização do núcleo propriamente, 

contemplaria a construção da infraestrutura, sistema de lazer, cons-

trução de 20 unidades (blocos 1 ao 5), melhorias habitacionais e retifi-

cações; e a outra (2) contemplaria as demais 41 unidades, distribuídas 

entre os blocos 6 e 7, em que seriam pleiteados recursos do Programa 

Minha Casa Minha Vida- PMCMV, recém lançado à época. 

O projeto do Jd Santo Onofre é emblemático para este estudo 

uma vez que o período de seu desenvolvimento coincidiu com um pro-

cesso intenso de trocas de experiências entre os técnicos envolvidos 

nos diversos projetos e obras da SEMUDUH, impulsionados pelas di-

versas modalidades de financiamentos do Governo Federal, retroali-

mentando-se de alternativas e soluções para as demandas locais por 

habitação, e de mecanismos que extrapolassem a participação da po-

pulação enquanto mero caráter informativo, desenvolvendo através e a 

partir dela os projetos, os programas e a política, concentrando no pro-

jeto para essa área proporções mais ampliadas e integradoras das dire-

trizes da política construída até aquele momento para o município. 
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eM escaLa aMpLiada: oUTras 
experiências do MUnicípio

As diretrizes para a política habitacional de assentamentos precá-

rios em Taboão da Serra foram estabelecidas de forma articulada ao Pro-

grama de Regularização Fundiária. As ações nesse âmbito buscavam ga-

rantir a segurança na posse da terra, junto à qualificação e à consolidação 

do espaço habitado, através de abertura e consolidação de sistema viário 

e de espaços públicos conectados com as vias do entorno; implantação 

de infraestrutura completa; reparcelamento do solo para viabilização da 

regularização das unidades habitacionais; obras de consolidação geotéc-

nica (principalmente nos casos de risco); implantação, quando possível e 

necessária, de equipamentos sociais básicos, em especial de lazer, saúde 

e educação; construção de unidades novas no próprio local ou em áreas 

próximas, para desadensamento dos núcleos ou por necessidade de pro-

jeto (PMTS, 2010-a); e participação de moradores organizados em co-

missões ou assembleias em todas as ações desenvolvidas. 

Os projetos de urbanização priorizaram as áreas em que se veri-

ficou maior incidência de riscos (de diversas naturezas), irregularidade 

fundiária, precariedade urbana e edilícia e população majoritariamente 

de baixa renda (até seis salários mínimos), localizados nas manchas de-

finidas pelo Plano Diretor do Município19 como Zonas Especiais de In-

teresse Social (ZEIS), tipo 1 (ZEIS 1, áreas ocupadas e consolidadas, 

como as favelas e loteamentos irregulares, correspondiam a 15% da ci-

dade) (REZENDE; TAQUEDA, 2014). As ações propostas estavam orga-

nizadas institucionalmente no âmbito do Programa de Urbanização de 

Favelas (PUF), um dos departamentos da Secretaria de Habitação. 

Inicialmente contando com quadro técnico e rubrica orçamen-

tária reduzidos, grande parte do processo foi internalizado à equipe de 

técnicos efetivos, como: identificação das áreas, realização de diagnós-

ticos, reuniões com moradores, confecção de planos e projetos, apro-

vação desses em órgãos competentes, apresentação de propostas para 

captação de recursos em cartas-consultas abertas pelo governo fede-

ral, adequação de propostas e elaboração de peças técnicas para pro-

cessos licitatórios, gestão de contratos e fiscalização de obras, articula-

ção com secretarias em interface com a demanda dos assentamentos e 

estabelecimento de diretrizes das ações da política, entre outros.

 Na medida em que a Secretaria como um todo captava recursos e 

se fortalecia institucionalmente, foram possibilitadas contratações de 

19.  o plano diretor (pd) do 
Município de Taboão da serra, 
Lei n. 79/2006, foi discutido 
com a população ao longo do 
ano de 2006 e aprovado pela 
câmara Municipal, em dezem-
bro de 2006.
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equipe e serviços. Isso colaborou para um salto quantitativo e qualitati-

vo quanto aos Contratos de Repasse e financiamentos para projetos e 

obras públicas em habitação, saneamento, melhorias habitacionais e 

urbanização de favelas, e com a produção de projetos mais consistentes, 

que demonstravam viabilidade de implantação em prazos determina-

dos, o que impunha maior preparo do quadro técnico e maior conheci-

mento da realidade dos municípios, implicando em processos de capa-

citação, que em boa medida foram fomentados pelo governo federal 

através da promoção de cursos à distância (ALMEIDA; BUENO, 2010), e 

encontros em seminários e debates para trocas de experiências.  

A estruturação da política habitacional acompanhou um cres-

cente investimento de recursos da secretaria, como se pode avaliar na 

Tabela 1, que revela aportes predominantemente de convênios com o 

governo federal, divididos em diversas modalidades de recursos, con-

forme Tabela 2.

Entre os anos de 2000 a 2006, o orçamento anual da secretaria 

era de R$ 1.861.093,44, equivalente a 0,76% do orçamento da prefeitu-

ra (PMTS-PLHIS, 2010), em contraposição aos anos seguintes, quando 

a pasta chegou a gerir 10% do orçamento do município, demonstrando 

uma inversão de prioridades no governo e sua política urbana.

PREF T. SERRA

210.822

304.745

371.842

448.185

443.027

650.068

650.260

ANO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FONTE: www.taboaodaserra.sp.gov.br

SEMuDuH

7.954

20.152

38.113

46.698

31.471

43.478

39.047

SEMuDuH / PMTS

4%

7%

10%

10%

7%

7%

6%

TABELA 1: ORçAMENTO DA SEMuDuH x PMTS 2006-2012 
(VALORES POR MIL)
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TABELA 2: CONTRATOS E PROgRAMAS DA SEMuDuH INICIADOS 
E/Ou ADMINISTRADOS NO PERíODO ENTRE 2005-12
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É notável que os avanços alcançados até 2012, período que en-

cerra essa gestão municipal, relativos às rubricas orçamentárias te-

nham se dado – e isso não é exclusivo do município de Taboão da Serra 

– pela institucionalização promovida no nível federal, com alcance às 

políticas locais dos municípios. 

Os diversos programas ofertados criaram uma nova dinâmica no 

município, possibilitando a elaboração de propostas de projeto em 19 

dos 81 assentamentos, conforme mostra a Tabela 2, e em 21 áreas foram 

obtidos recursos mais substantivos para o desenvolvimento de projetos 

e obras. Nesse período, portanto, alcançou-se 25% de atendimento dos 

assentamentos. Sem nos aprofundar na análise, mas tendo em vista que 

se priorizou áreas com maior precariedade e maior população, e consi-

derando ainda que não foram mencionadas as diversas obras pontuais 

realizadas com recursos municipais próprios, podemos nos arriscar a 

dizer que, do ponto de vista do atendimento à população mais pobre da 

cidade, a premissa da universalização do atendimento, bandeira da po-

lítica habitacional, tenha sido efetivada.

Considerando o reduzido estoque de terras20 e o reconhecimento 

do histórico de ocupação dos assentamentos do município, salvo aque-

les classificados como não consolidáveis21, as ações norteadoras das in-

tervenções nas favelas haviam sido direcionadas, predominantemente, 

para reformar o território e não reconstruí-lo.  A partir das especifici-

dades de cada região, a SEMUDUH foi dando “cara” à sua política de 

urbanização de favelas, com avanços significativos no estreitamento do 

diálogo com a população, desde a etapa de projetos e obras, até o pós

-obra; e com avanços na requalificação urbana e habitacional, ao mes-

clar tipos de intervenção conforme necessidade mais premente e re-

cursos disponíveis, tanto em obras pontuais quanto a urbanizações 

simples e complexas. O que abrangeu execução de escadarias, melho-

rias de acessos, reformas edilícias e reparos de infraestrutura; passando 

por construção de redes, contenções e espaços de lazer; e até as pro-

postas mais integradas que envolviam ações físicas, ambientais, jurídi-

cas e sociais do território e compreendiam remoções e reassentamen-

tos, com viabilização de melhorias habitacionais e assistência técnica 

nas áreas consolidadas. 

A seguir, exemplificaremos em imagens algumas dessas ações, 

sem, no entanto, determo-nos em seus detalhes, mas destacando a di-

versidade dos atendimentos propostos a partir das diretrizes da política 

para melhorias das favelas da cidade, apontadas anteriormente.

20.  o município de Taboão 
da serra apresentou a maior 
taxa de urbanização (100%), 
maior densidade demográfica 
(98,82%), com população de 
256.183 habitantes distribuí-
das numa área de 20,39km2, 
segunda maior densidade do 
estado e da região metropoli-
tana, e apresentando, ainda em 
2013, uma taxa de crescimen-
to geométrico da população 
de 1,62%. o estoque de áreas 
vazias que se enquadram nos 
requisitos e que podiam ser 
ofertadas para a construção 
de habitações era extrema-
mente reduzido no município. 
os dados geográficos relativos 
à metragem de estoque para 
Habitação de interesse social, 
conforme pLHis, davam conta 
de que havia, nesse período, 
uma área territorial líquida es-
timada de 642.546,19 m2 , dis-
ponível para a produção His - 
Habitação de interesse social. 
imaginando unidades habita-
cionais com aproximadamente 
50m2, podia-se dizer que seria 
possível construir quase 32 mil 
unidades adensadas no es-
toque de terras e áreas vagas 
dispersas disponíveis. sendo 
assim, a disponibilidade era 
pouco maior do que a deman-
da projetada pelo pLHis do 
déficit, o que era preocupante, 
considerando que essas áreas 
vazias ou disponíveis eram 
disputadas por um mercado 
imobiliário que pressionava 
pela valorização e com o qual 
as instâncias governamentais 
dificilmente podiam competir 
(rezende; TaQUeda, 2014).

21.  conforme dados do 
pLHis - Taboão da serra, os 
assentamentos classificados 
como “não consolidáveis” 
eram núcleos que precisavam 
ser erradicados pela “complex-
idade da ocupação, pela fragil-
idade ambiental ou geotécnica 
da área, ou ainda por questões 
fundiárias que impeçam a per-
manência das famílias na área” 
(pMTs-pLHis, 2010).
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Taboão da serra 
na bUsca da UniVersaLização 
do aTendiMenTo
DeSenvOLvImentO De PROjetOS De URBanIzaçãO

O Jd São Judas e o Morro do Sabão foram projetos contratados no 

mesmo período que o Jd Santo Onofre. Foram desenvolvidos pelas As-

sessorias Técnicas22 Ambiente e Peabiru, respectivamente, para con-

corrência ao pleito do PAC. 

Com metodologia similar ao do Jd Santo Onofre, os projetos para 

as áreas desenvolveram-se originalmente de um diagnóstico construí-

do a partir de vistorias em campo e que apontavam as mais diversas 

precariedades. Para o Morro do Sabão foi construído um Índice de Pre-

cariedade Habitacional (IPHAB) em que se estabeleciam notas para as 

condições de acesso à infraestrutura, condições físicas da moradia e 

ocupacionais que nortearam o desenvolvimento do projeto (CARVA-

LHO et al., 2014-b). No Jd São Judas, a elaboração do diagnóstico se deu 

a partir de croquis individualizados das moradias, que cruzados com 

cadastro socioeconômico e com a avaliação da infraestrutura existente 

estabeleceram as diretrizes do projeto. Em ambos, as propostas diver-

sificaram tipologias e níveis de atendimentos para além de obras de in-

fraestrutura urbana, com projetos que substituíam as moradias mais 

precárias por novas, assobradadas ou verticalizadas; e propunham me-

lhorias para aquelas moradias consolidadas que necessitavam, dialo-

gando, assim, com o contexto espacial e social de cada área.  

22.  assessorias Técnicas 
são grupos interdisciplinares, 
organizados juridicamente 
como organizações sem fina-
lidades lucrativas, formados 
por profissionais, em geral 
das áreas de arquitetura, en-
genharia, ciências sociais, 
serviço social, psicologia etc., 
reconhecidos por desenvolver-
em trabalhos no campo da 
habitação popular, em apoio 
a Movimentos sociais e/ou or-
ganizados na luta pelo direito 
à cidade e à moradia. 

Favela Morro do Sabão
Acima: à esq., IPHAB aplicado para 
remoções. À dir., IPHAB aplicado 
para viários novos. 
Abaixo: Etapas do Plano de Obras. 

Fonte: CARVALHO et al., 2014-b 34
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Acima: Favela Jd. São Judas –
Detalhe do Projeto urbanístico 
do miolo do assentamento com 
propostas de melhorias em etapas. 
Fonte: acervo PMTS/ Ambiente Arquitetura.

Favela Jd. São Judas: Croquis 
individualizados das construções 
existentes, indicando precariedades. 
Fonte: acervo PMTS/ Ambiente Arquitetura.

35 36

37

38

Tipologias habitacionais moduladas 
propostas e seus diferentes arranjos. 
Fonte: acervo PMTS/ Ambiente Arquitetura.
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OBRaS POntUaIS e URBanIzaçõeS SImPLeS

Foram também realizadas obras em áreas mais consolidadas e 

estruturadas, mas que necessitavam, para sua requalificação, reparos 

ou melhorias urbanas mais pontuais como contenções, escadarias, 

áreas de lazer e pequenas infraestruturas, e que se potencializaram ao 

serem associadas a execuções de melhorias habitacionais e/ou ao Pro-

grama de Regularização Fundiária. A execução dessas obras, em geral, 

dava-se com recursos, maquinário e equipe da própria prefeitura. 

Acima e abaixo: Favela Jd. Irapuã – Antes e Depois de obras de drenagem e escadaria 
de acesso. As obras pontuais nesta favela associavam-se ao Programa de Regularização 
Fundiária. Fonte: acervo PMTS

Acima: Favela do Pq. São Joaquim – Antes e Depois de obras de esgoto e drenagem que 
infiltravam em muro de escola. Fonte: acervo PMTS
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Acima: Favela do Jd. Silvio Sampaio/ Leme – Antes e depois de obras de melhorias da praça. 
Fonte: acervo PMTS.

Acima: Favela do Jd. Silvio Sampaio/ Leme: Execução de drenagem e rede de esgoto. As obras estavam associadas à construção de 
novas unidades, a retificação de casas com interferência à infraestrutura e ao Programa de Regularização Fundiária. Fonte: acervo PMTS.
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 PROvISãO HaBItaCIOnaL

Por falta de oferta de terrenos vazios no município, era recorrente 

a dificuldade nas urbanizações em implantar novas unidades necessá-

rias para substituição de moradias ou para desadensamento das áreas. 

Para tanto, apostou-se em projetos em terrenos menores, em geral, li-

berados pelas remoções das moradias mais precárias, implicando em 

áreas comuns mais enxutas e facilitando sua gestão por reduzir o núme-

ro de famílias em um mesmo edifício e também os gastos condominiais. 

Favela do Jd. Silvio 
Sampaio/ Leme: Tipologias 
Habitacionais diversificadas 
em terrenos pequenos. Fonte: 
acervo PMTS/ João Ayer
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meLHORIaS HaBItaCIOnaIS

Das experiências apresentadas, cabe destacar os avanços relati-

vos às melhorias habitacionais inseridas nas ações implementadas pela 

prefeitura. Necessidade reconhecida no âmbito das políticas públicas 

de habitação nacionais e locais - quando classificadas e dimensionada a 

inadequação habitacional na composição de déficits nos Planos de Ha-

bitação; quando assegurado às famílias de baixa renda acesso gratuito 

aos serviços de profissionais para projeto e construção de habitação, 

através da Lei de Assistência Técnica23; e quando associados recursos 

para esse tipo de intervenção nos diversos programas federais –, as me-

lhorias habitacionais, no entanto, praticamente não se desdobraram 

em ações efetivas Brasil afora. Em Taboão da Serra, ainda que as ‘me-

lhorias’ não se configurassem em um programa, é possível dizer que 

sua abrangência alcançou dimensões que ultrapassaram ações-piloto, 

criando um caráter experimental nas diversas modalidades implemen-

tadas, seja em obras pontuais, seja em urbanizações mais complexas, 

ou até mesmo pela qualificação simples das moradias.  

No município, o déficit habitacional qualitativo, aquele que men-

sura as inadequações das moradias - casas com adensamento excessi-

vo, inadequação fundiária, carência de infraestrutura, domicílios em 

alto grau de depreciação ou sem banheiro - representava 28,29% do 

total das moradias (FJP, 2005). O que significava que enfrentar proble-

mas habitacionais para além de seus aspectos ligados à infraestrutura 

urbana e à reposição habitacional seriam condição para o avanço da 

política urbana. Buscou-se ultrapassar o limite entre a casa e a rua, evi-

tando tanto o modelo de intervenção, que centra foco na infraestrutu-

ra, e que chega à incoerência de manter casas em situações muito pre-

cárias enquanto outras, em relativas boas condições, são removidas 

(MOREIRA; TSUKUMO, 2014), como o modelo que considera ser res-

ponsabilidade exclusiva do morador a melhoria de sua casa. Em Ta-

boão, eram comuns situações de casas depreciadas, seja por necessida-

de de obra mais estrutural, seja por manutenção ou por pequenos 

reparos, cujos serviços não eram realizados por falta de condições fi-

nanceiras ou por falta de uma simples assessoria técnica. Embora a re-

gulamentação da Lei de Assistência Técnica no município não tenha 

passado de uma minuta de lei debatida internamente à equipe, as expe-

riências a seguir permitiram reunir diferentes formas de atuação que 

possibilitaram o debate sobre a viabilização do acesso das famílias de 

baixa renda ao projeto e ao acompanhamento da obra em sua moradia.  

23. a Lei Federal n. 
11.888/2008 regulamenta mei-
os para “assegurar o direito 
das famílias de baixa renda 
à assistência técnica pública 
e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de 
interesse social, como parte 
integrante do direito social à 
moradia”. cf. brasiL. Lei n. 
11888, de 24 de dezembro de 
2008. assegura às famílias de 
baixa renda assistência técnica 
pública e gratuita para o proje-
to e a construção de habitação 
de interesse social e altera a 
Lei no 11.124, de 16 de junho de 
2005. disponível em: http://
www.planalto.gov.br/cciv-
il_03/_ato2007-2010/2008/
Lei/L11888.htm. acesso em: 20 
fev. 2015.
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Os assentamentos Saint Moritz I e II e Sítio das Madres I, II, III e 

IV acessaram o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 

(PSH), do Governo Federal, em 2008. A princípio, o programa tinha 

como meta a requalificação de fachadas, a construção de embriões para 

as moradias de extrema precariedade e a regularização fundiária. Con-

siderando os problemas construtivos e de infraestrutura das casas, o 

município propôs um novo arranjo para o programa, estabelecendo no-

vas diretrizes para as obras e ampliando o uso do recurso não só para 

melhorias no exterior da casa, mas também para qualificá-las interna-

mente, avaliando caso a caso, através de recuperação estrutural, elimi-

nação de risco, execução de telhados, impermeabilização de áreas, tro-

ca e instalação de esquadrias, instalações hidráulicas e elétricas, reboco 

e pinturas internas, colocação de pisos e melhorias de acesso. No Saint 

Sitio das Madres: Antes e depois de Requalificação de Fachadas - rua José Rodrigues Filho. Fonte: acervo PMTS.

Sitio das Madres: Antes e depois de Requalificação de Fachadas - rua Luiza Hellmester Jurado. Fonte: acervo PMTS.
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Sitio das Madres: Antes e depois de Revestimento Cerâmico na cozinha. Fonte: acervo PMTS.

Sitio das Madres: Antes e depois de Revestimento Cerâmico no banheiro. Fonte: acervo PMTS.

Moritz, foram requalificadas 342 moradias e no Sítio das Madres, 107, 

além de 18 unidades de moradia embrião que são passíveis de expansão.

Para adequar o programa à demanda local e ampliar as ações nas 

áreas, a prefeitura internalizou serviços e contrapartidas, ficando sob 

sua responsabilidade a construção da infraestrutura urbana - inclusive 

obras de contenção em áreas de risco, complementação de materiais e 

realização de projeto das novas unidades, acompanhamento e fiscaliza-

ção técnica das obras. A mão de obra das melhorias habitacionais era de 

responsabilidade dos moradores, organizada a partir da possibilidade 

de renda de cada família, por empreitada ou por mutirão. 

Ao final do processo, além da regularização fundiária do terreno, 

a SEMUDUH também se responsabilizava por elaborar as plantas para 

regularização da edificação e o Certificado da Regularização do Imóvel.
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Sitio das Madres: Antes e depois de Impermeabilização de Laje e construção de Cobertura. Fonte: acervo PMTS.

Sitio das Madres: Antes e depois de construção de escada de acesso. Fonte: acervo PMTS.

Sitio das Madres: Antes e depois de construção de escada de acesso. Fonte: acervo PMTS.
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Sitio das Madres: Antes e depois de Recuperação Estrutural. Fonte: acervo PMTS.

Sítio das Madres: Antes e depois de abertura de janelas, colocação de piso, pintura, 
instalações hidráulicas e elétricas no banheiro. Fonte: acervo PMTS.
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Sitio das Madres: Antes e depois Contenção de Encostas. Fonte: acervo PMTS.

Na área do CSU, no bairro do Parque Pinheiros, o Trabalho Social de 

apoio às obras de infraestrutura, realizadas com recursos do OGU/FNHIS 

(2006), ocorreu com a contratação de agentes locais para realização de 

pesquisa socioeconômica. Aos agentes locais foi proporcionado treina-

mento que incluía a elaboração de planta baixa, a detecção de patologias 

construtivas das casas e conceitos sobre a legislação de uso e ocupação do 

solo. Esse processo de formação dos agentes teria como objetivo fomentar 

neles o papel de agentes locais do controle urbano, em similaridade aos 

agentes comunitários de saúde do Programa Saúde da Família (PSF). 

Em outra área, na confluência de um sistema de recreio do Jardim 

Silvio Sampaio e do Jardim Leme, ocupada desde a década de 1980 e 

cortada por córrego afluente do Rio Pirajussara, foram previstas obras 

de execução da rede de esgoto e de complementação da rede de drena-

gem. A obra, realizada com recursos combinados do Pró-Moradia 

(2005) e OGU/FNHIS (2006), seria viabilizada com a retificação de 65 

casas, o que garantiria o afastamento mínimo necessário em relação ao 

córrego, exigido pelas normas da concessionária, e com a construção 

de 28 novas unidades, para reassentar famílias que seriam removidas 

nesse processo de adequação das moradias.

76 77 

Sitio das Madres: Antes e depois Construção de unidades Novas – Embriões. Fonte: acervo PMTS.
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Embora os recursos disponibilizados se restringissem às ações 

acima descritas, através do Plantão Social24, instalado em um equipa-

mento público, a população solicitava outros atendimentos, especial-

mente orientações para a realização de melhorias habitacionais.  Os 

trabalhos em campo se concentravam no mapeamento e vistorias das 

casas por interface com a infraestrutura proposta, mas a partir da nova 

demanda ampliava-se a realização de vistorias, pelas quais foi possível 

detectar problemas recorrentes, como trincas, rachaduras, problemas 

de insalubridade, infiltrações etc. 

Para as casas que seriam retificadas, os projetistas, através de de-

senhos tridimensionais individualizados, propunham não a reposição 

de área construída e sim a acomodação do programa de usos da mora-

dia pela família, processo finalizado somente a partir da concordância 

com o projeto dos moradores atendidos.  As reformas das moradias fo-

ram planejadas para serem executadas por uma equipe de trabalhado-

res do local, que seriam envolvidos em atividades de formação em 

construção civil e cooperativismo, e em legislações de uso e ocupação 

do solo e normas de construção, com o objetivo de qualificá-los para 

atuar localmente, orientando a população à regularidade. 

24.  plantão social era uma 
espécie de posto avançado da 
seMUdUH, localizado no in-
terior ou próximo ao canteiro 
de obras, possibilitando maior 
interação entre moradores, 
técnicos e trabalhadores para 
acompanhamento das obras, 
através de reuniões com 
comissões de moradores, ca-
pacitação de lideranças e 
gestão condominial, além do 
desenvolvimento de ativi-
dades permanentes, como ofi-
cinas e atividades recreativas.
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Acima: Favela Jd. Silvio 
Sampaio/ Leme – Antes e depois 
Projeto de retificação das 
moradias com interferência 
na infraestrutura proposta. 
Fonte: acervo PMTS.
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Jd. Silvio Sampaio/ Leme: Abaixo: Discussão 
de projetos com as famílias que teriam a 
casa retificada. 
Ao lado: Perspectiva representando, em 
branco, as moradias com interferência 
com a obra de infraestrutura. Desenhos 
tridimensionais para facilitar compreensão 
do moradores. Fonte: acervo PMTS.

 Já o núcleo Jardim Comunitário, uma das áreas mais precárias 

do município, teve projeto urbanístico viabilizado pelo programa PAT

-PROSANEAR (2005-2007) e obras realizadas com recursos do PAC 

(2007). Era um loteamento particular irregular, que também contava 

com moradias ocupando áreas públicas “residuais”, encostas, margens 

de córrego etc., destinadas inicialmente a áreas verdes e implantação 

de equipamentos públicos. Em termos morfológicos, havia, portanto, 

dois padrões de ocupação: lotes e arruamentos com certa ortogonali-

dade e um “miolo” mais precarizado de topografia mais acidentada. 

A obra de urbanização previa o saneamento da área, com a cons-

trução de rede de esgoto, implantação de infraestrutura, canalização do 

córrego com remoções de casas construídas sobre ele (80 de 110 remo-

ções previstas), construção de 112 unidades habitacionais e melhorias 

habitacionais. Para planejamento das ações de melhorias habitacionais, 
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Antes e depois de proposta individual de retificação. 
Casa Ivone. Fonte: acervo PMTS.
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foi contratada uma equipe específica que, a partir do diagnóstico e da 

atualização dos levantamentos, formulou projetos de reconstrução de 

moradias, com uma proposta de adensamento em conjuntos condomi-

niais escalonados e implantados em platôs dispostos nas encostas íngre-

mes. Esse trabalho possibilitou a identificação mais detalhada de situa-

ções de risco, que o projeto urbanístico global não abarcava. “Foram 

realizadas 107 vistorias num universo de 857 moradias, projetos para 33 

situações de intervenção, com memorial construtivo, orçamento e quan-

tificação de material”. (MOREIRA, 2013, p.13) Foram priorizadas as ha-

bitações precárias: em madeira e em risco, e aquelas que estavam nesse 

entorno de precariedade, além disso, foram desenvolvidos métodos e 

projetos para atender à demanda mais comum. (MOREIRA, 2013)

À dir.: Jd. Comunitário 
–  Implantação e detalhe 
do miolo precário do 
assentamento onde 
foi proposto melhorias 
habitacionais e reconstrução 
de um grupo de moradias. 
Fonte: MOREIRA, 2013

Acima: Jd. Comunitário –
Perspectiva de proposta de 
recostrução de moradias 
precárias. Fonte: MOREIRA, 
TSuKuMO, 2014
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tRaBaLHO SOCIaL

A política habitacional apresentada por esta pesquisa foi cons-

truída associada a processos democráticos e participativos em diferen-

tes instâncias, formas e escalas, do planejamento urbano ao projeto lo-

cal, através do Conselho Municipal, de Comissões, Assembleias de 

Moradores e Movimentos de Moradia, cujo objetivo era transformar a 

cultura que norteava a política habitacional anteriormente.  Nas áreas 

de favelas em que existiram propostas de intervenção, o trabalho so-

cial, através dos Plantões Sociais, Comissões e Assembleias de morado-

res, tinha como um de seus objetivos construir propostas coletivas que 

depois fossem traduzidas em propostas técnicas, exigindo dos técnicos 

que repensassem formatos de apresentação, novos procedimentos de 

projeto e tempo necessário para processar as sugestões da população 

para reformular propostas. Tarefa essa nem sempre fácil, apressada, em 

grande medida, por cronogramas de contratos de projetos e obras.  No 

entanto, essa visão estava em consonância com a ideia de que o contro-

le social, na esfera do projeto, poderia ser um elemento de compromis-

so para “congelar” a área ou, como no exemplo do Jd Santo Onofre, que 

a dinâmica de crescimento da favela se desse de forma a não compro-

meter a viabilidade do projeto. 

De maneira mais ampla, almejava-se que a participação resultas-

se no fortalecimento e articulação das comunidades e, principalmente, 

que elas se tornassem agentes ativos no controle social da cidade. 

Esse trabalho se potencializou com a contratação de agentes co-

munitários que possibilitavam aos técnicos maior conhecimento sobre 

a dinâmica e relações sociais ali estabelecidas. Os Plantões Sociais da 

SEMUDUH acabaram se transformando em uma “porta de entrada” da 

prefeitura, pois passaram a atender também a demandas difusas (de-

semprego, violência doméstica, conflitos de vizinhança, lixo nas ruas), 

que seriam atribuição de outras instâncias de governo, evidenciando a 

histórica condição de afastamento das políticas públicas destas áreas. 

Com objetivo de reduzir esse afastamento e articular as ações setoriza-

das da prefeitura, foram ainda promovidas, nas áreas de intervenção, 

reuniões do Poder Local, que, via de regra, era constituído por repre-

sentantes do poder público (diretores de escolas, gestores de equipa-

mentos de saúde, representantes de Centros de Assistência Social) e da 

comunidade (representantes de associações de bairro, delegados do 

orçamento participativo etc.), com legitimidade local. Essa foi uma 

forma de ampliar a parceira e as atuações entre secretarias, incluindo 
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Abaixo: Atividades do 
Trabalho Social - Eleição 
e reunião com comissão 
de representantes, reunião 
com famílias, assembleias, 
atividades com Poder Local e 
Plantão Social. Fonte: acervo 
PMTS.

dinâmicas que também ressoassem na comunidade e ajudassem o es-

forço coletivo por melhorias ambientais, geração de renda, redução da 

violência, inclusão das crianças nos processos, entre outras. 
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Ao lado: Atividades do 
Trabalho Social em parceria 
com a Secretaria de Cultura. 

Abaixo: Informativo sobre a 
obra. Fonte: acervo PMTS.
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As experiências apresentadas tiveram objetivo de reunir em dife-

rentes escalas, do reparo da janela da casa no Saint Morritz à escadaria de 

acesso do Jd Irapuã, da execução de infraestrutura do Silvio Sampaio às 

ações integradas propostas na urbanização do Jd Santo Onofre, um ca-

minho crescente da implementação das diretrizes da política pública ha-

bitacional do município e a viabilização de ações em um território ocu-

pado. Acreditava-se que a melhoria do espaço construído deveria 

considerar a produção espacial e a dinâmica social empreendida pelos 

moradores, levando-as em consideração para solucionar problemas 

como os de infraestrutura, risco, criação de novas unidades habitacio-

nais (quando necessário) e, qualificação das existentes, além de articular 

ações com outras secretarias para criação e ampliação dos serviços nes-

sas áreas. As urbanizações propunham cortes nas situações de precarie-

dades costurando estruturas viárias em ruas e vielas que, em “zigue-za-

gue”, se estreitavam e se alargavam, abrindo barreiras que confinavam 

ou impediam passagens, numa espécie de colcha de retalhos para man-

ter seus “nós” de sociabilidade25 e identidade, a partir da ideia lefebvria-

na de que é a prática social que desenha o espaço e não o contrário (LE-

FEBVRE apud LOPES; PULHEZ, 2007), legitimando assim aquele espaço 

edificado na cidade.

O objetivo desse processo foi qualificar o território com reduzido 

impacto social, buscando a permanência das famílias, processo inverso 

ao das urbanizações de remoção total. A valorização imobiliária ine-

rente aos processos de requalificação urbana tende a expulsá-las pelo 

custo da formalização da terra e da moradia, que acrescentam ao orça-

mento doméstico dos moradores novas taxas e impostos. Essa tendên-

cia aumenta quando as famílias são reassentadas em unidades vertica-

lizadas, acrescendo ao orçamento ainda a parcela do financiamento da 

nova moradia e as taxas condominiais, que variam conforme os servi-

ços implantados nas edificações. Nessas, a tendência é a privatização 

dos espaços comunitários e de lazer, transformando em condominiais 

áreas que poderiam ser públicas, o que onera ainda mais o orçamento 

mensal das famílias. Salvo exceções, a maioria dos conjuntos habita-

cionais que vem sendo produzidos nos processos de urbanização total 

do território das favelas não absorve completamente suas áreas institu-

cionais e comerciais, alterando por completo as práticas cotidianas e 

obrigando os moradores a se adaptarem e a construírem novas fontes 

de renda e sociabilidade – processo minimizado quando há maior pre-

servação do ambiente habitado. 

25.  expressão utilizada por 
Lopes e pULHez para desig-
nar áreas públicas e privadas, 
dentro das favelas, apropria-
das para o interesse coletivo, 
como a rua que é utilizada 
como prolongamento das 
casas devido a sua falta de 
espaço interno, e que, com 
intervenções dos moradores, 
qualificam espaços que po-
dem virar estratégias coletivas 
de apoio entre vizinhos – com-
partilhamento do cuidado com 
as crianças, varais coletivos 
para roupas lavadas, vigilân-
cia do acesso às moradias etc. 
(Lopes; pULHez, 2007).
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Por outro lado, uma série de questões estruturais impediram 

maiores avanços na política pública de favelas adotada pelo município 

que, no decorrer de sua implementação, mostrou seus limites. 

Taboão da serra: 
in-concLUsões da 
poLíTica proposTa
FRagmentaçãO DaS POLítICaS InteRSetORIaIS 

 A viabilização das ações no território de forma ampla e integrada 

exigia uma mudança na cultura administrativa do município que en-

volvia não só a Secretaria de Habitação, mas também as Secretarias de 

Governo, Finanças, Obras, Departamento de Licitações e Contratos, 

entre outras, envolvidas em maior ou menor grau na implementação da 

política habitacional. Essas mudanças eram necessárias tanto para a li-

beração de recursos financeiros para projetos, obras e contrapartidas 

dos programas federais, quanto para a disponibilização de maquinário, 

equipamentos, materiais, funcionários operacionais, licitação e con-

tratação de fornecedores de materiais de construção para as urbaniza-

ções propriamente e manutenção de áreas públicas.  Embora pouco ex-

plorados nesta pesquisa, os aspectos político-partidários do município, 

podemos arriscar dizer que a composição da base do governo, de colo-

ração diversa, distribuída pelos cargos municipais, não construiu um 

projeto político de unidade para o município, concorrendo cada pasta 

para que ocorressem seus próprios avanços setoriais, processo que se 

acirrava a cada ano de eleição, travando a implementação de políticas 

intersetoriais. O reflexo disso era notado também na definição do orça-

mento da pasta da Habitação. A implementação desse projeto político 

foi um processo permeado por disputas dentro da estrutura governa-

mental, sendo os projetos aqui apresentados reflexos de uma aposta da 

secretaria, pouco compartilhados pela gestão municipal. Exigia, assim, 

um trabalho de convencimento e comprometia: a contratação de escri-

tórios para viabilizar projetos, considerados serviços caros e supér-

fluos, já que a tradição do município era de realizar obras rápidas e pon-

tuais, sem projeto, às vésperas das eleições; a indicação de áreas a serem 

urbanizadas, subordinadas ao seu potencial eleitoral, o que interferia 

nos critérios de prioridade da política; a fiscalização de obras de em-

preiteiras contratadas, para ponderar o apontamento de procedimentos 
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indevidos e o uso da boa técnica pelas construtoras nas obras de urba-

nização, tendo em vista o apoio financeiro dessas em campanhas; e a 

definição do orçamento e dos recursos empenhados, mesmo que so-

mente como contrapartidas de convênios firmados, dado que as obras 

baratas e de maior visibilidade eram privilegiadas, com destaque para a 

pavimentação de ruas. 

PODeR PUBLICItáRIO ReDUzIDO

Se o jargão “obra enterrada não dá voto” é um critério para algu-

mas administrações públicas, urbanizar territórios ocupados é a pior 

tipologia. A ‘cara’ do lugar permanece e seu investimento é enterrado 

por baixo da terra, no miolo da favela, dentro das casas, o que não favo-

rece as fotos. São ações caras, de baixo poder publicitário e, portanto, 

de baixo capital político.

Construção de Praça do 
Leme- Antes e depois. Fonte: 
acervo PMTS
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À esq.: Reforma pracinha do 
Jd. Silvio Sampaio, antes e 
depois. Fonte: acervo PMTS.

Abaixo: Jd Irapuã: Obra de 
drenagem, antes, durante e 
depois. Fonte: acervo PMTS.
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BaIxa CaPaCIDaDe aDmInIStRatIva

A gestão dos programas habitacionais pelo município também 

apresentava seus limites. A viabilidade dos programas exigia do muni-

cípio um forte aparato administrativo para planejar, contratar, avaliar, 

licenciar, licitar, fiscalizar e prestar contas. Para se adequar à demanda 

local, a Secretaria fugia ao escopo desses programas, assumindo maio-

res contrapartidas e incorporando novas ações, internalizando-as à 

administração local e exigindo maior capacidade financeira e operacio-

nal para sua viabilização. Por decorrência disso, muitas propostas de 

intervenção apresentadas anteriormente restringiram-se ao projeto ou 

se concretizaram aos trancos, num processo intermitente que extrapo-

lava os prazos e frustrava as expectativas envolvidas, resultado de uma 

estrutura administrativa insuficiente, desarticulada e fragmentada. 

Com baixos recursos disponíveis para viabilização das melhorias 

habitacionais nas favelas, a secretaria apostou na Administração Dire-

ta, ou seja, ela mesma viabilizaria materiais, transporte e parte da equi-

pe de trabalhadores para reformar as casas. Esse agenciamento, porém, 

mostrou-se inviável pela dificuldade em ajustar o tempo de licitação de 

fornecedores de materiais com a contratação de equipe, transporte e 

estocagem de materiais, o que gerou situações em que havia equipe 

para obra, mas não se dispunha de material e vice-versa. Quando se 

optou pela contratação dos serviços de execução das melhorias, a difi-

culdade na viabilização se dava, em geral, pelo pouco interesse das em-

presas por esse tipo de obra, o que acarretou, mais de uma vez, na au-

sência de interessados no processo licitatório. 

PeRFIL DaS emPReSaS vOLtaDO 

PaRa tRaBaLHaR SOBRe CIDaDe FORmaL

Os recursos disponibilizados para obras de Urbanização de Fave-

las pelos programas do governo federal mobilizaram o mercado da 

Construção Civil e despertaram o interesse de muitas empresas que an-

tes não participavam desse nicho. No entanto, esse tipo de obra exigia 

das empresas boa capacidade administrativa e de planejamento, tendo 

em vista as especificidades do trabalho sobre território ocupado, como 

a dificuldade de instalar canteiros de obras, que exigem áreas desocu-

padas para sua implantação; a disponibilidade para dialogar com a po-

pulação, já que a obra se dá concomitante à sua rotina de vida; a neces-

sidade de pesquisar novas tecnologias e disponibilizar maquinários 

para realização de obras em vielas de menor largura, e a flexibilização 
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das propostas de modo a contornar as imprevisibilidades intrínsecas a 

esse tipo de território. 

Os processos licitatórios para contratação de empresas, em geral, 

são realizados a partir de Projetos Básicos, terceirizando o detalhamen-

to dentro de seus escopos. É comum, nesses casos, o detalhamento do 

projeto das urbanizações, inicialmente desenvolvido pelo município, 

ser alterado de maneira a privilegiar soluções mais lucrativas às empre-

sas. (Velha Nova Jaguaré, 2012)

Em Taboão da Serra, foi predominante a presença de empresas de 

perfil mais ligado a obras novas em terrenos vazios, e à instalação de 

infraestrutura em vias já estruturadas, o que resultou, por vezes, em 

ingerências sobre as soluções propostas, alteração de cronogramas, 

foco privilegiado para as áreas que proporcionavam maiores obras viá-

rias, entre outros. Também se tornou comum que as empresas deixas-

sem por último a execução das obras que apresentavam maior interface 

com as casas existentes e aquelas nos miolos das favelas, reduzindo a 

equipe em campo, o maquinário, a agilidade e atrelando a realização 

das obras, muitas vezes, a reajustes de valores e aditamentos de contra-

tos, o que causou até mesmo a paralisação do trabalho. 

DIReCIOnamentO à PaDROnIzaçãO tIPOLógICa

Se por um lado, para viabilizar o reassentamento das famílias re-

movidas das áreas mais precárias das favelas, o município apostou em 

implantar novas unidades de tipologias variadas e em terrenos menores 

dispersos nas áreas, por outro, essa diretriz não era atrativa às emprei-

teiras que ressaltavam ora a dificuldade de instalarem seus canteiros, 

ora a falta de padronização das tipologias, ora a falta de quantidade de 

unidades habitacionais que tornassem lucrativas a seus interesses. 

DePenDênCIa De InteReSSeS DaS COnStRUtORaS 

A falta de interesse de construtoras se verificou, em especial, a 

partir do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), quando o muni-

cípio ofertou às empresas os projetos de sua carteira, mas ainda assim 

elas não se interessaram em participar da concorrência. Esse contexto 

não se apresentava como exclusividade do município. Desde o lança-

mento do PAC, através de seus eixos de Logística, Energia, Social e Ur-

bano, havia uma vasta oferta de obras às empresas por todo Brasil, por-

tanto se alguma obra não fosse vantajosa havia outras que seriam. As 

duas empresas vencedoras das maiores licitações de Taboão estavam 
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envolvidas não só em outras obras de favelas, mas também em obras de 

drenagem, contenções, pavimentação e demais infraestruturas em ou-

tros municípios e estados, tendo, portanto, maior liberdade para esco-

lher aquelas que atendiam aos seus interesses. 

OBRaS PaRa emPReSaS De maIOR PORte

Paralelamente, a Secretaria, num esforço de ampliar a gama de 

empresas para trabalhar com suas obras, buscou construtoras de menor 

porte, interessadas em estabelecer parcerias. No entanto, as obras vin-

culadas aos recursos do governo federal exigiam que as empresas fossem 

habilitadas pela CEF, o que acabava por impedir a entrada de empresas de 

porte médio nas concorrências, dada a exigência de capital e documen-

tações comprobatórias só possíveis para as empresas de maior porte. 

ImPRevISIBILIDaDe naS OBRaS

Por serem territórios autoconstruídos e em constante mudança, as 

favelas traziam consigo um fator de imprevisibilidade às obras. Mesmo 

que norteadas por projetos urbanísticos, eram comuns surpresas durante 

o processo que exigiam alterações de projeto, flexibilização nos itens or-

çamentários, reprogramação de contratos e equipe técnica que desse 

respostas rápidas para a continuidade da obra. As estruturas técnicas da 

maior parte dos municípios demonstram ainda relativa incapacidade 

para a gestão dos contratos referentes a obras dessa natureza, entrave 

presente, também, nas esferas federais. Em determinados momentos, 

apesar dos esforços dos órgãos ministeriais, a Caixa Econômica demons-

trava insegurança na mediação e nas análises técnicas das intervenções.

Durante obra de execução de rede de esgoto verificou-se que os tubos de drenagem do rio canalizado existente não estavam 
assentados, exigindo paralisação, novo projeto, reprogramação de recursos e supressão de ítens para ‘fechar’ a conta da 
urbanização. Fonte: acervo PMTS.

107 108



capítulo 2      os esTUdos de casos      87

BUROCRaCIa

A burocracia construída em torno de exigências de documenta-

ção necessária para apresentar, aprovar, contratar, licitar e licenciar, 

com procedimentos similares ao de uma obra nova, cujo ambiente é 

mais controlável e com menos surpresas, foi uma das causas verificadas 

(MOREIRA; TSUKUMO, 2014). As revisões de documentações nos ca-

sos de imprevistos obrigavam o município a entrar numa cadeia sem 

fim de reelaboração de desenhos, planilhas, orçamentos e memoriais 

que justificassem as alterações, resultando, por vezes, em paralisações 

temporárias dos trabalhos. Os gestores determinavam ações que obs-

truíam suas próprias intenções (PULHEZ, 2007).

As imprevisibilidades acabavam virando ônus ao município, que 

deveria então ou diminuir o escopo do serviço ou assumir maiores con-

trapartidas financeiras, não conseguindo “fechar a conta” da urbani-

zação (DENALDI et al., 2014).

nORmaS e PROCeDImentOS Da CIDaDe FORmaL

A flexibilização dos procedimentos mencionados seria uma boa 

medida a favor da viabilização e desburocratização. Uma delas poderia 

se deter nas etapas de projeto, que ao invés de estarem amarradas em 

suas fases padrão - Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo -, que 

exigem detalhamentos desnecessários, poderiam ter caráter mais 

aberto na fase de desenvolvimento no escritório, devido às tantas in-

terferências ao longo do processo, e algumas das soluções poderiam ser 

definidas em campo, o que reduziria as etapas e os custos de projeto, 

que poderiam ser reinvestidos na fase de obra. Dessa forma, seria pos-

sível evitar a assimetria entre o processo de detalhamento dos projetos 

e o ritmo de participação, evitando também, consequentemente, que o 

conhecimento técnico mergulhasse numa trama especializada de códi-

gos, impossíveis de serem compartilhados com o morador leigo de uma 

favela. Assim, as revisões de projeto não obstruiriam o contato com 

morador (PULHEZ, 2007) e o tempo social (KAPP et al., 2009) necessá-

rio à sua participação. 

A mesma flexibilização seria necessária em relação a legislações 

e normatizações. Embora muitas prefeituras tenham criado leis de ex-

ceção em áreas demarcadas como ZEIS26, outros setores, mesmo de 

prefeituras, concessionárias e órgãos reguladores adotavam os mesmos 

parâmetros de obras novas da cidade formal. 

26.  Muitos planos diretores, 
realizados após estatuto das 
cidades, passaram a exigir 
que, em áreas demarcadas 
como zeis, fossem elaborados 
planos de urbanização e/ou 
regularização, estabelecendo, 
entre outros, parâmetros ur-
banísticos e uso e ocupação 
do solo específicos das áreas.
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FORmaçãO PROFISSIOnaL

Esse excesso de formalidades envolve outro aspecto essencial: os 

profissionais que lidam com projetos e obras dessa natureza. Salvo ex-

ceções, engenheiros e arquitetos são formados em cursos cujas disci-

plinas pouco exercitam seus alunos a lidar com a realidade dos territó-

rios ocupados por população de baixa renda. Muitos cursos de 

arquitetura, pelo contrário, ainda calcados em conceitos da ideologia 

modernista, aquela que superaria os atrasos, elaboraria novas formas 

de sociabilidade e eliminaria as ignorâncias e os conservadorismos dos 

modos de morar das camadas populares (PULHEZ, 2007), constroem 

uma visão de que o arquiteto e o desenho são instrumentos para civili-

zar a periferia, o que faz com que percam a oportunidade de pensar o 

espaço construído por essa população, diferente de sua classe social, e 

distanciem-se dos problemas reais vividos por ela, para os quais sua 

atividade profissional deveria criar alternativas e soluções. 

Para muitos profissionais, o modelo a se perseguir ainda é o da 

figura do célebre arquiteto-artista, e a distinção de seu trabalho tende a 

ser mais determinada pelas suas próprias aspirações no campo arquite-

tônico do que pelas aspirações de seus clientes (KAPP et al, 2009), por-

tanto, seu objetivo está mais voltado a imprimir uma marca no território 

do que responder às demandas presentes. E muito embora com a entra-

da de recursos destinados à habitação popular muitos profissionais te-

nham passado a trabalhar nesse campo - antes ocupado por profissio-

nais militantes -, sua qualificação não acompanhou da mesma forma os 

currículos universitários, restringindo o aprendizado quase que exclusi-

vamente ao campo prático. Essa é uma das razões para que se tenda, 

como veremos mais adiante, a intervir de forma exagerada no tecido de 

favelas e para que não se avance em procedimentos, normas, inventivi-

dades e tecnologias alternativas fomentadas pelo território ocupado. 
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Dentro desse cenário apresentado, na convivência entre novas e 

velhas práticas, desenvolveu-se o projeto do Jardim Santo Onofre e as 

demais experiências da política pública, que avançou nos seus aspectos 

projetuais a partir de trocas de experiências através das quais profissio-

nais militantes buscavam um salto qualitativo na forma de intervir no 

território ocupado, tendo como elemento estruturador a participação 

popular. Os mesmos limites apresentados à política habitacional de fa-

velas se colocaram como obstáculo a sua viabilização. 

A incorporação do Jd Santo Onofre ao contrato do PAC-HBB em 

vigência o atrelou às demais áreas envolvidas. Em 2010, foram entre-

gues as primeiras documentações para análise da CEF, em que eram ne-

cessárias adequações ao projeto ou exclusão de serviços para alcançar 

os valores de investimentos disponibilizados pelo programa federal. 

Com o lançamento do Programa MCMV2 em 2011, sugeriu-se que as 

novas tipologias das áreas do HBB (Irati e Trianon), áreas vinculadas ao 

Jd Santo Onofre no PAC, migrassem para esse programa, tendo em vis-

ta que os valores de investimento do governo federal para cada unidade 

saltaria de R$27.60027, relativos aos valores do PAC1, para R$76mil28, 

valores do MCMV2. Essa migração possibilitaria a inclusão total dos 

serviços do Jd Santo Onofre ao PAC-HBB. 

Até 2012, fim daquela gestão, no entanto, o município enfrentava 

dificuldades tanto fundiárias29, relativas às novas unidades habitacio-

nais, cuja regularização30 era exigida pelo PMCMV, como projetuais. 

Estava sendo discutida, pela CEF, a viabilidade das novas unidades ha-

bitacionais que migrariam para o MCMV, tendo em vista que tinham 

tipologias de um, dois e três dormitórios, o que fugia do escopo e inte-

resse das empresas associadas ao PMCMV. Ao mesmo tempo, as tipolo-

gias do Jd Santo Onofre deveriam ser adaptadas à acessibilidade uni-

versal para adequação ao programa, exigência inexistente quando 

desenvolvido o projeto. 

A Secretaria de Habitação, através de seus diversos programas, 

buscou a universalização do atendimento, aplicando pouco a pouco 

cada recurso nas áreas de precariedade, adequando propostas à de-

manda local. No entanto, seu baixo orçamento reduzia sua autonomia, 

atrelando sua política habitacional aos recursos externos disponíveis. 

Embora o SNHIS fomentasse responsabilidades e articulação en-

tre os entes federativos, essa parceria se efetivou somente entre escala 

federal e municipal. Na esfera estadual, pelo contrário, muitas vezes 

devido a interesses políticos, foi obstáculo administrativo. Por várias 

27.  este era o valor máximo 
de repasse permitido pelo 
Manual de instruções- pro-
jetos prioritários de investi-
mentos-ppi, intervenções em 
Favelas- período 2007-2010 
do Ministério das cidades se 
a unidade habitacional fosse 
verticalizada, caso contrário 
esse teto cairia para r$23.000.

28.  o valor de r$76 mil é o 
teto para unidades habitacio-
nais contratadas a partir de 
agosto de 2012, destinadas a 
famílias com renda mensal bru-
ta de até r$ 1.600, com sub-
sídio de até 95%. disponível 
em: <http://www.pac.gov.br>. 
acesso em: 15 fev. 2015.

29.  o Juiz corregedor do es-
tado já havia interferido para 
que o cartório de itapece-
rica, uma das comarcas re-
sponsáveis pelos registros 
imobiliários do município, reg-
istrasse a titularidade. no en-
tanto, o cartório resistia.

30.  a normativa do pMcMV 
exige a regularização fundiária 
dos terrenos onde serão im-
plantados novos conjuntos 
habitacionais. após sua regu-
larização, as áreas são doadas 
ao Fundo de arrendamento 
residencial (Far) para que a 
ceF abra concorrência para 
que as empresas habilitadas 
participem. 
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vezes, o governo estadual, com sua Secretaria de Habitação e seu órgão 

principal de promoção habitacional CDHU (Companhia de Desenvolvi-

mento Habitacional e Urbano), concorreu com a municipalidade na 

destinação de lotes e terrenos para a construção de conjuntos, trazen-

do, em algumas ocasiões, demandas de outros locais, ainda que se sou-

besse da dificuldade existente em viabilizar até mesmo a demanda da 

cidade. Essa desarticulação acentuou a dificuldade de Taboão da Serra 

em enfrentar a pressão imobiliária, que expulsa populações pobres de 

áreas mais valorizadas e as “empurra” para as franjas urbanas, am-

pliando os déficits habitacionais para os municípios vizinhos.

Portanto, o município que dependia exclusivamente dos progra-

mas federais para viabilizar a política local internalizava suas fragilida-

des. A partir do PAC, reduziu-se a oferta de modalidades de outros pro-

gramas para urbanização de áreas ocupadas, ao mesmo tempo, desde o 

lançamento do PMCMV. Reduziu-se a abertura de pleitos do PAC para 

Urbanização de Assentamento Precários, cuja última concorrência se 

deu no ano de 2010, o que mostra que os programas federais para refor-

mar territórios ocupados perderam sua força, e foi dado maior incentivo 

à construção de novas unidades, conforme já apontado no capítulo 1.

Em 2010, o PAC 2 passou a vincular as novas provisões ao PM-

CMV. A formatação do Programa MCMV segue a lógica de uma produ-

ção serial em escala, operacionalizada pela racionalidade das constru-

toras, que dificilmente têm interesse em atuar da maneira fragmentada 

e específica que o tecido da favela exige e de correr os riscos de intervir 

em construções executadas no improviso (MOREIRA; TSUKUMO, 

2014). Essa vinculação entrega às empreiteiras a definição de tipolo-

gias, a forma de construir e de fazer novas moradias, reforçando, por-

tanto, ainda mais a dependência dos municípios a essas empresas. 

Embora as favelas sejam múltiplas e diversas, exigindo soluções 

igualmente diversas, o cenário que vem sendo construído caminha 

para uma única direção, em que se busca vencer o déficit habitacional 

desde que dentro desse figurino. Portanto, ao depender de recursos fe-

derais, caberia ao município, para viabilizar e captar mais recursos 

para desenvolver sua política habitacional, adequar-se a esse molde. A 

consequência, neste caso em discussão, foi que o Jd Santo Onofre não 

teve sua obra implementada até o final da gestão, que não se renovou, 

configurando-se como mais um bom projeto em papel.
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de são Paulo

“ O homem anda em linha reta porque 
tem um objetivo, sabe aonde vai.” 

LE CORBUSIER
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Diferente de Taboão da Serra, o município de São Paulo, no perío-

do de 2005-12, seguiu outro modelo de Urbanização de Favelas. Como 

Estudo de Caso desta pesquisa, apresentaremos essa forma de urbanizar 

assentamentos, que construiu um cenário mais favorável à atuação de di-

ferentes agentes e que se refletiu claramente na paisagem urbana, com 

uma atuação mais intervencionista, marcando na paisagem a ação do Es-

tado sobre o território. Através da favela do Real Parque, área que, com 

recursos da Operação Urbana Faria Lima, absorveu os investimentos des-

tinados à implantação de Habitação de Interesse Social (HIS),  apresen-

taremos, mais detalhadamente, essa ação e seus reflexos sobre a vida dos 

moradores, para, assim, podermos conjecturar sobre o alcance da políti-

ca em promover, além de moradia digna, a possibilidade de manutenção 

e permanência das famílias no território em que estavam inseridas. 

São Paulo, município com quase 12 milhões de habitantes1 dis-

tribuídos em 3.608.581 domicílios2, é a maior cidade do país e a quinta 

maior cidade do planeta, com 889.808 domicílios3 (25%) em 1998 as-

sentamentos precários4, sendo que 381.151 domicílios (11%) se encon-

tram em favela. 

em escala reduzida

A Secretaria de Habitação (SEHAB)5 é a instância responsável 

por planejar e dar respostas à demanda habitacional municipal e à Su-

perintendência de Habitação Popular (HABI)6, ligada anteriormente à 

Coordenadoria de Habitação, cabia a atribuição de intervir nas fave-

las do município, desenvolvendo e implantando programas e projetos 

habitacionais7. 

1.  senso do iBGe de 2010 aponta 
em 2010 11.253.503 habitantes.

2.  dados Fundação seade, 
2010. disponível em: <http://
infocidade.prefeitura.sp.gov.
br/htmls/9_domicilios_se-
gundo_numero_de_mora-
dores_2010_459.html>. aces-
so em: 15 fev. 2015.

3.  dados PmH.

4. segundo PmH, os assen-
tamentos precários abrangem, 
além de favelas, conjuntos 
habitacionais e loteamentos 
irregulares, núcleos urbaniza-
dos (mas ainda sem a regular-
ização fundiária) e cortiços. a 
fonte do número de assentam-
entos é do iBGe, 2010.

5.  criada em 1977 pelo de-
creto no 14.451. a seHaB, na 
gestão 2005-12, possuía três 
coordenadorias: Habitação, 
desenvolvimento urbano e 
administrativo-Financeiro, 
estando também a ela vincu-
lados o conselho municipal 
de Habitação e a coHaB-sP 
(PmH-2009-24, 2010).

6. a estrutura e atribuições de 
HaBi estavam definidas nos ar-
tigos 9o a 11 da lei no 10.237/86. 

7.  a partir da gestão atual do 
governo municipal – 2013 a 2016 
– a HaBi foi subdividida em três 
coordenadorias: (1) coordena-
doria de Gestão do atendimen-
to social (cas,) antiga HaBi 2 
social e suas regionais foram 
incorporadas e passaram a de-
nominar-se departamento de 
ações regionalizadas (dear) 
(Norte, leste, centro, sudeste 
e sul); (2) coordenadoria de 
Gestão de Programas e Proje-
tos (cPo), antiga HaBi 3; e (3) 
coordenadoria de regulariza-
ção Fundiária, que juntamente 
com a antiga resolo concentrou 
as ações de regularização Fun-
diária da antiga HaBi. a HaBi 
1, que era responsável pelo Pla-
nejamento, passou a integrar a 
assessoria técnica de Planeja-
mento e relações institucionais 
(atPr), ligada diretamente ao 
gabinete da secretaria da Habi-
tação. atualmente, dentro des-
sas coordenadorias, estão alo-
cados os Programas minha casa 
minha Vida entidades (mcm-
Ve), urbanização de Favelas, 
urbanização e regularização de 
loteamentos em Áreas Particu-
lares, regularização Fundiária 
de Áreas Públicas e mananciais. 
disponível em: <http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/se-
cretarias/planejamento/proces-
sos/noticias/?p=153721>. aces-
so em: 15 fev. 2015.
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Os programas priorizavam o atendimento de situações de Inade-

quação e Déficit Habitacional, isto é, daquelas moradias que apresen-

tavam um ou mais tipos de necessidades, tanto de natureza fundiária 

(irregularidade ou ausência de posse), quanto urbanística (redes de 

infraestrutura insuficientes ou impróprias, existência de área de risco, 

carência de áreas verdes, equipamentos sociais), quanto relacionadas à 

edificação (falta de condições de segurança, salubridade, conforto, por 

não contar com espaço interno suficiente para cada um dos quatro tipos 

de função – dormir, higienizar-se, preparar alimentos e estar); e aque-

las cujo problema exigia reposição da moradia, seja pela necessidade 

de substituir o domicílio existente (déficit por substituição), seja pela 

necessidade de construir um novo domicílio para atender a formação 

de novas famílias (déficit por incremento).

 Segundo o PMH8, a Inadequação Habitacional estava presente 

nos 889.808 domicílios distribuídos e classificados por tipos de assen-

tamentos - favelas a remover, favelas tituladas, favela, núcleo urbani-

zado, loteamento, loteamento urbanizado sem auto de regularização, 

loteamento regularizado com auto de regularização, conjunto habita-

cional irregular e cortiços.  Já o Déficit Habitacional era apontado por 

133.291 domicílios com déficit por substituição de moradia e 93.732 fa-

mílias com déficit por incremento. Além de 162.765 famílias9 caracte-

rizadas por terem renda comprometida em mais de 30% com aluguel, 

e 13 mil famílias10 em situação de rua, que exigiriam dos programas es-

truturação econômica, social e subsídios parciais ou totais do aluguel.

Para vencer o déficit geral, o município de São Paulo dispunha 

de diferentes fontes de recursos. Além de recursos municipais, contava 

com recursos estaduais, federais e internacionais11. Entre os principais 

Programas Habitacionais dos anos de 2008 e 2009, os recursos varia-

ram na proporção de 70% vindos de fontes municipais, 15% de fontes 

estaduais e 15% de fontes federais. A previsão, no entanto, para os anos 

2009-2024, era de que essa proporção passaria a 64%, 15% e 24%, res-

pectivamente (PMSP, 2010-a). Como mostra a Tabela 3, a média de in-

vestimentos realizados pela SEHAB em relação aos gastos do município, 

embora tenha se mantido em torno de 3%, cresce a partir de 2006-2007, 

passando de 300 para 900 milhões em sete anos. O que demonstra que 

ainda que o município dispusesse de recursos relevantes para a pasta da 

Habitação, essa foi incrementada com investimentos do Governo Fede-

ral e Estadual. Tal parceria foi fomentada, em boa medida, pelo SNHIS, a 

partir de 2006, e também pelos aportes vindos do PAC, a partir de 2007.  

8.  PmH-2009-2024, 2010.

9. dados seade em PmH 
2009-24,2010

10.  dados secretaria de as-
sistência e desenvolvimento 
social em PmH-2009-24, 2010.

11.  os recursos municipais 
eram compostos através do 
orçamento da secretaria de 
Habitação, Fundo municipal 
de Habitação (FmH) e do Fun-
do municipal de urbanização 
(Fundurb), e a partir de 2010 
também do Fundo de sanea-
mento ambiental. os recursos 
estaduais vinham dos valores 
do imposto sobre circulação 
de mercadorias e serviços 
(icms) e da  companhia de 
saneamento Básico do esta-
do de são Paulo (saBesP). os 
recursos federais eram oriun-
dos do Fundo de Garantia por 
tempo de serviço (FGts), do 
Programa de aceleração do 
crescimento (Pac), do orça-
mento Geral da união (oGu) 
e outros programas. os finan-
ciamentos internacionais eram 
compostos por recursos vin-
dos Banco interamericano de 
desenvolvimento (Bid) e do 
Banco mundial (Bird). além 
desses, havia os recursos das 
operações urbana consorcia-
das (ouc) para empreendi-
mentos habitacionais circun-
scritos em seus perímetros,  
recursos de excessos de ar-
recadação do orçamento Pro-
grama anual (PmH- 2009-24, 
2010) e recursos de repasse do 
governo federal e complemen-
tação do governo estadual, 
que embora não aportassem 
diretamente os cofres munic-
ipais, eram destinados para a 
produção do mcmV. 
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A política habitacional estava norteada segundo cinco princípios: 

moradia digna, justiça social, sustentabilidade ambiental, gestão demo-

crática e gestão eficiente (PMH-2009-24, 2010). E ela foi se conformando 

a partir de uma forte capacidade de planejamento criada a partir de um 

sistema de informações de assentamentos precários, priorização de ações 

e metas de atendimento transparentes. 

O HABISP12 possibilitou o cruzamento do banco de dados e mapas 

georreferenciados de favelas, loteamentos clandestinos, núcleos urba-

nizados e cortiços. Compondo um quadro amplo e detalhado do deficit 

habitacional, apresentou-se como importante ferramenta de planeja-

mento e monitoramento de obras, programas e atendimentos diversos, 

sobretudo em composição com o Sistema de Priorização de Intervenção, 

que definia critérios para o atendimento às áreas, identificando as mais 

e menos críticas, e os programas conforme a demanda, permitindo aos 

técnicos e aos gestores maior capacidade administrativa. 

Em 2010, com a elaboração do Plano Municipal de Habitação (PMH), 

foram coadunadas as ações de identificação do deficit e diagnóstico dos 

problemas habitacionais, com classificação da precariedade, priorização13 

e metas programáticas por quadriênios, entre os anos de 2009 e 2024, com 

previsões orçamentárias da ordem de 1,7 bilhões de dólares para o período. 

12. renomeado, a partir da 
nova gestão 2013-16, como 
Habisp.Plus. disponível em: 
<http//:www.habisp.inf.br>. 
acesso em: 15 fev. 2015.

13. Para a elaboração do PmH, 
foi desenvolvido um sistema de 
priorização a partir de critérios 
de elegibilidade baseados na 
oferta de infraestrutura, situ-
ação de risco, vulnerabilidade 
social e salubridade, definição 
de áreas para a implantação de 
parques lineares e, em cruza-
mento com o Plano estratégi-
co do município, a implantação 
de coletores tronco e a recu-
peração de rios e córregos co-
laborando para a melhora no 
sistema de drenagem de toda 
a cidade (coradiN, 2014).

Tabela 3: InvesTImenTos 
seHab x PmsP (valores em r$mIl)
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Com olhar mais ampliado e integrador das ações em favelas, a 

prefeitura, no ano de 2011, promoveu um concurso público de proje-

tos denominado RenovaSP, considerado um avanço do ponto de vista 

urbanístico. Foram indicadas 22 áreas na cidade, separadas por sub

-bacias hidrográficas, ampliando perímetros e complexidades. Elas 

abrangiam 209 favelas, com aproximadamente 130 mil moradias, sele-

cionadas a partir de suas vulnerabilidades físicas, sociais e econômicas. 

As diretrizes das propostas foram estabelecidas pela prefeitura a partir 

de dados e caracterização dos assentamentos estabelecidos pelo PMH e 

mapeamento do HABISP, com informações de tipologias de intervenção 

e número de domicílios a serem removidos. Foram premiados e contra-

tados 17 dos 22 perímetros (CORADIN, 2014). Cada projeto selecionado 

apresentou propostas em níveis de sistemas estruturantes, abarcando 

questões viárias, ambientais, habitacionais,  de infraestrutura etc. (PMSP, 

2011),  que ainda estão em desenvolvimento pela atual gestão municipal14. 

14.  embora cada Perímetro 
de ação integrada (Pai) do 
concurso renovasP tivesse 
prazos de desenvolvimento 
dos projetos definidos con-
forme departamentos de 
ações regionalizadas (dear) 
(antigas HaBis regionais), ao 
fim de 2013 algumas áreas 
estavam com seus conselhos 
Gestores compostos ou em 
formação, o que possibilitaria, 
a partir daí, a discussão dos 
Planos de urbanizações espe-
cíficos. os prazos, no entanto, 
para discussão com a popu-
lação seriam reduzidos. em 
acompanhamento ao Pai mor-
ro do s4 - perímetro compos-
to por 24 assentamentos -, os 
técnicos da prefeitura apresen-
taram que seriam necessários 
dois meses para aprovação 
do projeto urbanístico após a 
formação do conselho Gestor. 
depois de aprovado, ocorreria 
o processo licitatório estimado 
em um ano para que ao final 
de 2014 as obras se iniciassem.
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renovasP- abaixo: 
Perímetro Cabuçu 
de baixo: Pranchas 
da Proposta 
vencedora. Fonte: 
www.prefeitura.
sp.gov.br

renovasP- acima e 
ao lado: Perímetro 
Água vermelha 2: 
Desenhos da Proposta 
vencedora. Fonte: 
www.prefeitura.
sp.gov.br
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O Concurso RenovaSP veio na esteira do desenvolvimento da po-

lítica habitacional do município, cujo o “carro-chefe” da administração 

era o Programa de Urbanização de Favelas. Embora iniciado na gestão 

do prefeito José Serra (2005-2008), o programa teve maior reconhe-

cimento durante a prefeitura de Gilberto Kassab (2009-2012), tendo à 

frente de seu desenvolvimento a superintendente Elisabeth França. 

A prefeita anterior, Marta Suplicy (2001-2004), havia desen-

volvido projetos em favelas, tendo finalizado sua gestão com 14 áreas 

licitadas para início de obras15. A HABI, na gestão seguinte, deu conti-

nuidade às áreas contratadas com algumas adequações de projeto, ini-

ciando suas obras, algumas com maior montante de investimentos por 

agregar também recursos dos governos estadual e federal, ao mesmo 

tempo em que passou a contratar novos projetos em favelas.

No âmbito do Programa de Urbanização de Favelas, a gestão mu-

nicipal investiu na contratação de projetos específicos, imprimindo o 

discurso do direito à arquitetura para a população pobre. Contratou 

escritórios renomados da arquitetura paulista16, embora com pouca 

tradição no campo da habitação popular, que elaboraram projetos com 

abordagens variadas, apostando na implantação de equipamentos pú-

blicos, comunitários, sistema de lazer e áreas verdes generosas, cons-

trução de infraestrutura, eliminação de riscos, renovando o modelo ti-

pificado do conjunto habitacional (PULHEZ;  REZENDE, 2012) que era 

o destaque do programa. 

Embora com maior impacto social, esse tipo de abordagem per-

mitiu uma maior velocidade na urbanização, já que era baseada na re-

moção das moradias existentes e na reconstrução de um novo tecido 

urbano, ou parte dele. Esse modelo atraiu empresas- gerenciadoras, 

construtoras, projetistas, empreiteiras - de maior porte17, assumindo o 

papel de fiscalizadores, de projetistas, de consultores, de executores do 

trabalho social e responsáveis pela execução da obra em si, imprimindo 

maior capacidade operacional a essas ações dentro da gestão. 

Paraisópolis, Heliópolis, Bamburral, Vila Nilo, Jardim São Fran-

cisco, Cantinho do Céu, Real Parque, Jardim Edith, Parque Novo Santo 

Amaro e Nova Jaguaré são algumas das áreas de assentamento precá-

rio, urbanizadas ou em processo de urbanização no município de São 

Paulo. Embora com distintas configurações de ocupação, essas favelas 

reuniram uma ou mais precariedade que as qualificavam como tal: lo-

calização em áreas de risco, por instabilidade de solo ou por riscos de 

deslizamento; localização em áreas reservadas à preservação ambien-

15.  as áreas licitadas na 
gestão 2001-2004 eram Vila 
Nilo; recanto dos Humildes; 
city Jaraguá; são Francis-
co; Vila união; Vergueirinho; 
dois de maio; Jardim olinda; 
Nova Jaguaré; Heliópolis e 
Paraisópolis, que eram con-
sideradas como projetos es-
peciais dentro do Programa de 
urbanização de Favelas devido 
à complexidade e dimensão; e 
Jardim iporanga, santa lúcia 
e Xavier magalhães, parte do 
Programa mananciais. (cora-
diN, 2014).

16.  escritórios como mmBB, 
Brasil arquitetura, ruy othake, 
Piratininga, eduardo colonelli, 
H+F arquitetos, marcos acay-
aba, Paulo mendes da rocha, 
marcelo suzuki, Vigliecca e 
associados, andrade morettin 
são alguns deles.

17.  a presença de empresas 
de maior porte nas urban-
izações de favelas já se fazia 
presente desde o período do 
Programa Guarapiranga, de 
alto investimento, cuja lici-
tação foi dividida em pacotes, 
atraindo empresas que inicial-
mente não se interessavam 
pelos altos custos de canteiro 
de obras e dificuldades opera-
cionais (laBHaB apud silVa, 
2006). No entanto, é a partir 
dos altos investimentos real-
izados dentro do Programa de 
urbanização de Favelas que se 
amplia a participação dessas 
empresas em obras de favelas 
da cidade. 
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tal, de mananciais ou mata significativa; ausência ou insuficiência de 

infraestrutura; presença de moradias precárias, por insalubridade, por 

estrutura comprometida ou pelo material empregado; e situação fundiá-

ria irregular (PULHEZ; REZENDE, 2012). 

Favela de Paraisópolis: Imagens acima: obras da Urbanização da favela. Área composta de 17.159 domicílios. a obra previa a 
remoção de 2400 pessoas em áreas de risco, construção de canalização de córrego, escolas- CeU, eTeC, emeF e creche-, posto de 
saúde, e outros eq. públicos além de construção de infraestrutura. os projetos desenvolvidos foram realizados por vigliecca, elito 
arquitetoa, mmbb e alejandro aravena. Fonte: autora.
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Favela de Paraisópolis- 
abaixo- vista da av. 
Perimetral. Fonte: www.
prefeitura.sp.gov.br
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Favela do Jd edith: acima:obra executada com recursos da oUC Águas espraiadas, previu a construção de novas unidades 
habitacionais, com equipamentos públicos no térreo como creche, posto de saúde e um restaurante-escola. Projeto do escritório 
de arquitetura mmbb.  Fonte: www.folha.uol.com.br
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Favela do Jd edith: 
ao lado: Imagens da 
favela. Fonte: www.
sampaonline.com.
br(116) e www.fl ickr.
com(117).
abaixo: Perspectiva 
ilustrativa do projeto, 
cuja proposta previa 
reconstrução total do 
tecido existente. Fonte: 
www.folha.uol.com.br
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Favela Pq. novo santo amaro: Projeto e obra executada. a proposta apostou na substituição parcial do tecido construído com 
implantação de novas unidades duplex e equipamentos públicos. Projeto do escritório vigliecca associados. obra fi nanciada 
parcialmente pelo bIrD. Fonte: vigliecca.com.br
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Cantinho do Céu: situação antes e depois da urbanização realizada. a proposta previu a remoção de famílias próximas à represa, 
construção de um parque linear, equipamentos públicos e infraestrutura, mas não previu construção de novas unidades. Projeto 
desenvolvido por boldarini arquitetos associados. Fonte: www.folha.uol.com.br
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Favela do bamburral: Proposta 
urbanística se orientou pela 
reconstrução do tecido 
existente da favela. Previa a 
construcão de 234 Unidades 
Habitacionais verticalizadas 
sob pilotis, solução dada pela 
instabilidade da encosta e por 
sua proximidade com aterro, 
cujos estudos orientavam que 
as habitações não tivessem 
contato com o solo. Projeto 
desenvolvido pela brasil 
arquitetura. a execução 
da obra seria parcialmente 
financiada pela venda de 
créditos de carbono pela 
exploração do gás do aterro. 
Fonte: www.arcoweb.com.br
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Como mostram as imagens ao lado, o enfoque das urbanizações 

deu-se na remoção completa ou parcial da área considerada precária 

da favela e, em substituição a esse tecido, implantaram-se equipamen-

tos públicos, esportivos e culturais, parques lineares, praças e unidades 

habitacionais verticalizadas. Os equipamentos públicos projetados ou 

implantados em cada área urbanizada variavam entre educacionais, 

como creche, centro educacional, escola técnica, escola de música, tele 

centro, restaurante-escola, parque-escola;  de lazer, como parques li-

neares com quadras, pistas de skates, playground, centro comunitário;  

de saúde, como posto de saúde e ambulatórios; e, em algumas áreas, 

espaços comerciais para garantir a oferta de serviços existentes e a ren-

da dos que deles sobreviviam. 

Embora com programa arquitetônico padrão, isto é,  dois quar-

tos, cozinha, banheiro, sala e área de serviço, os novos edifícios habita-

cionais tinham tipologias diversificadas, o que possibilitava diferentes 

arranjos internos, proporcionava fachadas com volumetrias diversas 

e desenhava uma paisagem dinâmica e impactante. Impactante tanto 

pela completa transformação da paisagem, quando inseridas em áreas 

cujo entorno mantinha padrões similares das moradias ali removidas; 

quanto pela qualidade do projeto, quando pouco se via na cidade, mes-

mo em áreas de alto padrão, oferta de edifícios com tão boa arquitetura; 

ou ainda pela diversidade de áreas públicas produzidas. 

A boa arquitetura produzida e a entrada de profissionais reco-

nhecidos lançou São Paulo no cenário internacional da Habitação de 

Interesse Social, participando de convênios18, promovendo eventos na-

cionais e internacionais para trocas de experiências19 e recebendo prê-

mios de reconhecimento pela política impressa20. A SEHAB divulgava 

cada ação realizada através de publicações, vídeos, textos, que distri-

buía para órgãos públicos, empresas, escritórios de arquitetura, ONGs, 

universidades e para estudantes. Com isso,  essa forma de produzir ha-

bitação popular adentrou espaços antes pouco alcançados, imprimindo 

um novo discurso e um poderoso modelo. 

18.  estabeleceu convênios in-
ternacionais com universidade 
da califórnia (ucla), o institu-
to Berlage e a escola Politécni-
ca de zurique (etH).

19.  em 2012, promoveu a Jor-
nada da Habitação - são Paulo 
calling, um intercâmbio com 
diversas cidades do mundo 
para uma troca de experiên-
cias sobre planejamento e 
desenho urbano, promovendo 
debates comparativos sobre 
as experiências de são Paulo 
com as das demais cidades: 
Jd. são Francisco/ roma, 
Paraisópolis/ mumbai, can-
tinho do céu/ medellin, Bam-
burral/ Nairobi, Heliópolis/ 
moscou e cortiços/ Bagdá.

20.  a Prefeitura de são Paulo 
recebeu premiação em diver-
sos projetos de urbanização de 
favelas na Bienal de roterdã, 
na Bienal de Quito, nas Bienais 
Panamericana e de Veneza; 
recebeu premiações do iaB/
sP, Fiabci Prix d’excellence 
awardas, do setor imobiliário 
ligado à oNu, o scroll of Hon-
our, da un- Habitat, agência da 
oNu, entre outros. 
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Jornada da Habitação, encontro 
internacional para debater sobre 
a política pública entre as cidades 
de são Paulo, mumbai, medellin, 
nairobi, moscou e bagdá. abaixo 
e ao centro: Jornada da Habitação 
no Cantinho do Céu e Paraisópolis. 
Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br 
(135) e autora.

acima: Publicações realizadas pela PmsP sobre as urbanizações de favela providas. Fonte: Dário José
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Se por um lado a aposta das urbanizações se dava em eliminar 

a extrema precariedade das moradias por novas unidades e distribuir 

espaços e equipamentos públicos, por outro os critérios utilizados na 

definição dos percentuais de remoção não eram claros, podendo variar 

de 40% à remoção total (CARVALHO et al, 2014-a), não absorvendo, 

em grande parte das áreas urbanizadas, a demanda completa de mora-

dores removidos. Isso gerou um passivo sem solução21. Nos projetos, ao 

mesmo tempo em que essa conta não fechava, também eram ausentes 

propostas de requalificação das moradias que permaneceriam, con-

solidando muitas vezes situações de extrema precariedade. De forma 

geral, as obras licitadas não contemplavam esse tipo de ação; e quando 

o faziam, normalmente, não passavam de iniciativas para minimizar 

as interferências com a própria obra, como no caso da readequação de 

casas que avançavam sobre ruas que seriam ampliadas. Um dos pos-

síveis entraves desse processo se deu pela própria definição de prazos 

de projetos e obras. Os limites apertados de tempo e o montante de 

investimentos empregado induziram a um ritmo “industrial” de cons-

trução, pedindo soluções e alternativas que garantissem a velocidade 

e a lucratividade das empresas envolvidas, o que, nesse caso, apre-

sentava a verticalização como a melhor saída (SILVA, 2006; PULHEZ; 

REZENDE, 2012).

O Programa de Urbanização de Favelas adotou, portanto, como 

diretriz, trabalhar sobre territórios desocupados para neles implantar 

projetos, como uma obra nova em terreno vazio. O enfoque era o de 

projetos de edifícios em favelas removidas (WHITAKER, 201422), al-

cançando, através desse modelo, uma combinação de elementos - in-

teresse dos agentes da produção, recursos disponíveis, territórios ocu-

pados precários e população vulnerável - que se impôs e estabeleceu 

velocidade à máquina administrativa, conseguindo em pouco tempo 

marcar o território por onde passou.   

Embora dentro de um programa de políticas públicas, o Progra-

ma de Urbanizações de Favelas, interveio sobre as favelas de forma me-

nos generalizada, mas aportando investimentos massivos naquelas em 

que pretendia agir, ou seja, o atendimento se circunscreveu a um nú-

mero pouco expressivo de favelas, ,porém com grande alcance em suas 

transformações urbanas.

O interesse dos agentes envolvidos nessa forma de urbanização 

de favelas do município deu- se por sua similaridade com a forma de 

produção da cidade formal, sendo o cliente, nesse caso, o Estado. 

21.  em 2012, foi lançado em 
são Paulo o observatório de 
remoções,  um importante 
projeto desenvolvido por lab-
oratórios da universidade de 
são Paulo em parceria com a 
defensoria Pública do estado,  
movimentos sociais e outros 
departamentos acadêmicos, 
através do qual foram mapea-
dos e denunciados remoções 
e despejos consequentes das 
intervenções do poder público 
municipal. analisadas apenas 
sete obras de grande porte - 
revitalização da região cen-
tral; Parque Várzeas do tietê; 
trecho Norte do rodoanel; 
Parque linear canivete; op-
eração urbana consorciada 
Água espraiada; urbanização 
de Paraisópolis; e urbanização 
do cantinho do céu -, estima-
va-se a remoção aproximada 
de 100 mil famílias. disponível 
em: <http://observatorioder-
emocoes.blogspot.com.br>. 
acesso em: 15 fev. 2015. além 
disso, nesse mesmo ano, o 
jornal Folha de são Paulo not-
iciou que a administração mu-
nicipal atendia 33 mil famílias 
nos programas de aluguel, o 
que representava, no orça-
mento, um gasto mensal de 
3,9 milhões de dólares, quase 
49 milhões anuais. disponível 
em: <http://www1.folha.uol.
com.br/cotidiano/1154256-
kassab-paga-aluguel-para-
mais-de-100-mil-pessoas.sht-
ml>. acesso em: 17 fev. 2015. 
esses gastos deflagravam uma 
falha no planejamento dessas 
ações, que não atrelavam em 
seu cronograma de obra a en-
trega de novas unidades. além 
disso, observou-se que a falta 
de registros e monitoramento, 
por parte do poder público, 
das famílias em aluguel e de-
mais atendimentos provisóri-
os, acabou gerando distorções 
sobre a projeção da demanda 
por atendimento definitivo 
(PulHez;rezeNde, 2012).

22.  cf. WHitaKer, João 
sette. um natal de luto 
para as cidades brasileiras. 
in: cidades para que(m)?. 
31 dez. 2014. disponível 
em:  <http://cidadespara-
quem.org/blog/2014/12/31/
um-natal-de-luto-para-as-ci-
dades-brasileiras>. acesso em: 
15 fev. 2015.
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Para o arquiteto, essa identificação era decorrente de uma maior 

familiaridade em elaborar projetos em terrenos vazios, própria de sua 

formação acadêmica, conforme já abordamos no capítulo 2.2. Era pos-

sível realizar os projetos em seus escritórios baseados em reduzidas 

visitas a campo, complementadas com recursos como fotos aéreas, 

Googlestreet e levantamentos e estudos fornecidos pela administração 

pública. Por partir de remoção de área ocupada, definida previamente 

com a prefeitura, não se considerava relevante a dinâmica e a organiza-

ção desse morador no espaço, tendo em vista que a encomenda era a de 

um espaço reformulado, reduzindo, portanto, a necessidade de diálo-

go com a população na etapa de desenvolvimento de projeto, e quando ele 

existia era, em boa medida, intermediado pela equipe da prefeitura. Dessa 

forma, era possível concluir as etapas de projeto em curto período, impri-

mindo uma nova identidade ao território que tinha a autoria do projetista. 

A interferência com o território ocupado reduzida, muita demo-

lição e a terra arrasada como ponto de partida possibilitaram a implan-

tação de canteiros de obras, utilização de maquinários de porte, e os 

riscos de imprevistos e surpresas de obra, em comparação a reformas 

de territórios, eram menores, gerando maior velocidade e possibilidade 

de majoração de lucro para as empresas construtoras envolvidas. 

O montante de investimentos aplicados exigia uma capacidade 

gerencial e administrativa que a prefeitura não dispunha. Em parceria 

com os gestores públicos, esse controle se dava por contratação de em-

presas gerenciadoras, que assumiam funções de administradores, proje-

tistas, consultores e fiscais, reduzindo a necessidade de licitação a cada 

contratação necessária durante o processo. Foram mobilizados esforços 

da administração para implementar essas ações e para que as obras se 

viabilizassem. O reflexo desse empenho se verificou no Trabalho Social, 

tendo foco maior na viabilização de remoções, agenciamento de Bolsas 

Aluguéis e, posteriormente, nos processos de mudança e pós-ocupa-

ção, sendo reduzida a participação da população nas definições de pro-

jeto, os moradores não dispunham de informações e tempo necessários 

para maturar as consequências futuras da proposta implementada.  

Essa poderosa combinação de ações, interesses e a grande publi-

cização de seus impactos na paisagem fomentou em cada meio profissio-

nal dos agentes envolvidos a ideia de uma eficiente cadeia de produção 

para sanar os problemas dos pobres urbanos.  Arquitetos, construtoras, 

gerenciadoras e, em especial, seus promotores, os administradores pú-

blicos dessas ações23, obtiveram projeção e foram premiados.  

23.  isso se verificou, em 2012, 
na campanha eleitoral à pre-
feitura do município de são 
Paulo, o candidato à reeleição 
Gilberto Kassab apresentava 
nas campanhas televisivas as 
urbanizações promovidas du-
rante sua gestão. após deixar 
a prefeitura, o ex-prefeito pas-
sou a ministrar aula num curso 
na escola Politécnica na uni-
versidade de são Paulo sobre 
planejamento urbano a partir 
de sua experiência como ad-
ministrador público. disponível 
em: <http://sao-paulo.estadao.
com.br/noticias/geral,kassab-
vai-dar-aula-de-urbanismo-na-
usp-imp-,950437>. acesso em: 
15 fev. 2015.  Não à toa, a sua 
projeção política o levou, mais 
recentemente, com a reeleição 
da presidenta dilma rousseff, 
a assumir o ministério das ci-
dades, que cuida das questões 
urbanas no governo federal. 
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Para ampliar esse olhar, apresentaremos mais detalhadamente, 

como outro estudo de caso da pesquisa, a urbanização da favela do Real 

Parque. Considerando que o enfoque do Programa de Urbanização de Fa-

velas centrou-se na construção de edifícios habitacionais de qualidade 

dentro ou sobre áreas favelizadas, o Real Parque foi um dos maiores ex-

poentes dessa política. Se em alguns assentamentos o limite de recursos 

se impôs para que essa abordagem não alcançasse maiores dimensões, 

essa favela se destacou porque, ao estar dentro do perímetro da Operação 

Urbana Faria Lima, reuniu recursos que possibilitaram levar as diretrizes 

construídas dentro do programa às suas últimas consequências. Trans-

formou por completo a paisagem da favela ao removê-la totalmente, 

desapropriando, inclusive, terrenos do entorno, em região de alto valor 

imobiliário da cidade, para construção de novas unidades habitacionais 

para seus moradores. Compreenderemos mais detalhadamente, a seguir, 

através dessa urbanização proposta, como o programa foi aplicado local-

mente e o seu alcance como política pública de garantia da melhoria das 

condições do território ocupado por famílias de baixa renda.

estudo de caso 2:  
a urBaNização da  
FaVela do real ParQue

A favela do Real Parque se localizava entre a Marginal do Rio Pi-

nheiros, a empresa de materiais de construção Leroy-Merlin e a espor-

tiva Decathlon, e entre prédios residenciais de alto padrão do bairro do 

Morumbi,  região sudoeste da cidade de São Paulo, uma das regiões de 

maior valor imobiliário da cidade e principal vetor de expansão urbana 

da metrópole paulistana. 

É uma área ocupada desde 1956, cujo crescimento se deu de for-

ma progressiva. Inicialmente, foi habitada pelos índios da etnia Panka-

rarus24, vindos para a construção do Estádio do Morumbi25. Tinha ca-

racterísticas semirrurais, porque ali eram criados porcos e galinhas e 

cultivada a mandioca, o que determinou o seu primeiro nome: Favela 

da Mandioca (TAKADA apud SILVA, 2013). Na década de 1980, passou 

a ser conhecida por Favela do Real Parque em decorrência da explosão 

de lançamentos imobiliários residenciais da região (D’ANDREA, 2008; 

SILVA, 2013). Na medida em que o bairro se desenvolvia, a favela crescia 

proporcionalmente. Grande parte dos moradores eram trabalhadores de 

24.  o grupo indígena Pan-
kararus, que ocupou a favela 
do real Parque, era originário 
da aldeia Brejo dos Padres, no 
estado do Pernambuco (mo-
toKi apud silVa, 2013).

25.  o nome oficial do estádio 
é cícero Pompeu de toledo.
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empresas de construção civil que atuavam na região, e prestadores de 

serviços das casas e condomínios vizinhos. Na década de 1990, seu cres-

cimento também foi impulsionado por famílias removidas da favela do Jd 

Edith (CORADIN, 2014), localizada do outro lado da Marginal Pinheiros. 

Segundo moradores, a ocupação inicial da área era dispersa, 

concentrando-se no entorno onde hoje se localiza a ONG Casulo, na 

Rua Paulo Bourroul, e se estendia até o terreno em que atualmente está 

Decathlon, sobre um córrego afluente do Rio Pinheiros, com casas em 

palafitas. A infraestrutura mínima da área foi sendo conquistada aos 

poucos, através da luta de lideranças da favela, de personalidades - 

moradores dos prédios de alto padrão com influência política e sensí-

veis à condição de moradia da favela -,  e através de ONGs que foram se 

instalando aos poucos na área. 

O acesso à favela na parte de cima se dava pela Rua Conde de 

Itaguaí, mas seu acesso principal estava localizado na parte baixa , na 

Rua Paulo Bourroul, a mais movimentada da favela pela proximida-

de com comércio e serviços diversificados, como bares, cabeleireiros, 

mercadinhos, feira livre etc., além de instituições como igrejas e as-

sociações, e atividades culturais, que ocorriam, muitas vezes, em um 

palco montado nessa rua.

O perímetro da favela do Real Parque abrangia o trecho ocupa-

do pela favela propriamente, o alojamento provisório e os prédios. Os 

prédios foram construídos durante as gestões dos prefeitos Paulo Maluf 

(1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000), através do Projeto Cingapura26, 

que implantou 40 edifícios num total de 500 apartamentos (D’ANDREA, 

2008). Em 1996, foram construídos alojamentos provisórios para abri-

gar as famílias removidas para construção dos prédios, na expectativa 

de que seriam reassentadas em novos prédios do mesmo programa. No 

entanto, ao fim dessas gestões, o projeto não se concluiu e as famílias 

passaram a viver permanentemente de forma improvisada. No ano de 

2002, após um incêndio na favela, as famílias desabrigadas passaram a 

um processo de verticalização ocupando o entorno desses alojamentos.

Diferente da maioria das favelas de São Paulo, que estão localiza-

das nas bordas da cidade,  em regiões menos valorizadas e entornos com 

caracterizações urbanísticas não muito díspares, os moradores da favela 

do Real Parque, para além das questões próprias de uma área faveliza-

da - pouca ou nenhuma infraestrutura, saneamento, acesso a serviços 

públicos e adensamento excessivo, com moradias insalubres e improvi-

sadas -, conviviam em um bairro de contrastes sociais. Esse contraste 

26. o Projeto cingapura tam-
bém se denominou Programa 
de Verticalização de Favelas- 
ProVer.



capítulo 2      os estudos de casos      109

era marcado na paisagem pelas relações entre a favela e os prédios resi-

denciais de alto padrão; os prédios do centro empresarial e fi nanceiro da 

região da Berrini; e a ponte estaiada - cartão postal da cidade. 

Por um lado, sua localização possibilitava a oferta de trabalhos 

próxima às moradias, acesso a transportes e equipamentos públicos e 

atraía organizações não governamentais com objetivos diversos - do 

assistencial ao cultural.  Por outro, era um bairro caro, que impossibi-

litava aos moradores o consumo em comércio e serviços do entorno; as 

pracinhas lindeiras, embora públicas, tiveram sua manutenção e segu-

rança privatizadas e seu uso restringido, porque as crianças da favela 

eram consideradas bagunceiras e barulhentas (SILVA, 2013). Além dis-

so, havia a pressão dos vizinhos dos condomínios de alto padrão que 

alegavam insegurança quanto a possíveis roubos e violência, e alega-

vam que a decorrência dessa ameaça pela proximidade da favela redu-

zia o valor de seus imóveis. 

Esse contraste trazia uma tensão permanente nas fronteiras entre 

a favela e seu entorno, elemento que condicionou uma série de tentati-

vas de transformação da área. 

Imagens da Favela do 
real Parque, antes de sua 
urbanização. Fonte: www.
espn.com.br (143) e acervo 
PmsP 
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“Ouvi dizer que vai sair”(D’ANDREA, 2008, p.78) era uma frase 

recorrente dos moradores ao longo da história de ocupação da favela. 

Tinha gente falando que o pessoal ia sair já faz trinta anos... 

o pessoal daqueles prédios brancos que eu ajudei a construir, 

aquele baixinho do lado, eles mesmos já falaram em retirar a 

gente daqui. (moraDor a, informação verbal27) 

O Estado, no entanto, foi quem encampou uma ameaça mais 

ostensiva dentro da favela, desde a falta de informação sobre projetos 

para área e a falta de atendimentos nos acidentes ocorridos na favela, 

até constrangimentos e ações coercitivas. Havia um recado permanen-

te de que o lugar não era para eles:

Eu queria construir aqui (nessa casa) e esses predinhos 

atrasaram minha vida, de (poder) deixar aqui bonitinho. Na 

época queria comprar material, até a prestação, mas o maluf 

inventou de fazer esses predinhos e fazia aquela ameaça que 

ia tirar aqui tudo. E eu estava construindo aqui também. (os 

moradores diziam:) ‘Não faz não que a gente vai sair’. aí eu 

não fiz. (moraDor a, informação verbal)

o povo reconstruiu depois do incêndio. Também teve um 

desabamento e a população reconstruiu, depois teve outro 

incêndio no mesmo lugar do anterior, que é onde se localiza 

o Cingapura antigo. Queimou uma boa parte, ficou  umas 95 

famílias desabrigadas (...). [sic] (moraDor W, informação 

verbal)

Em 94 ninguém perguntou se a população queria ou não 

queria (sair), encostavam os caminhões, encostou um carro 

forte com x valor, e foi tirando as pessoas. as que não queriam 

sair, colocavam a polícia. o pessoal da prefeitura entrava, tirava 

as coisas e passavam o trator em cima. Então, teve muita 

gente que entrou em depressão, que ficou mal de saúde. Eu 

cheguei a ver uma mulher se trancar, eles arrombarem as 

portas e arrastarem, literalmente, tiraram as coisas dela e 

passaram o trator em cima da casa dela. (moraDor W, 

informação verbal)

Teve caso anterior na construção do Cingapura que a prefeitura 

perguntou ‘se vocês não querem mais passar tanto tempo no 

alojamento, tem vaga lá na zona leste’. E muita gente pensou: 

‘eu vou pra zona leste, mas pelo menos eu saio daqui (do 

alojamento)’. Teve (sic) muitas famílias que foram pro Itaim 

Paulista, Itaquaquecetuba. Por volta de noventa famílias foram 

pra lá (em 96) e cinco, seis anos depois venderam lá e voltaram 

pra cá (...).  (moraDor W, informação verbal)

27.  informações forneci-
das pelos moradores do real 
Parque e técnicos em são 
Paulo, em 2013. cf.: entrevista 
(2013). entrevistador: Heloísa 
diniz de rezende. são Paulo, 
2013. 1 cd-rom.
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Desde a sua fundação, a favela sofreu ameaças de remoção. 

(...) delineando as estratégias de expulsão dos trabalhadores 

por duas vias: coerção física e econômica. Pela coerção física, 

praticada pela presença ostensiva da polícia militar: a invasão 

da polícia militar na casa dos moradores e as humilhações 

sofridas diariamente são justificadas pelo fato de, supostamente, 

estarem lidando com criminosos. Pela coerção econômica, 

expressa pela exorbitante valorização dos terrenos e pelo 

encarecimento do custo de vida na favela.  (SILVa, 2013, p.24)

Favela do real Parque e 
seu entorno, prédios de 
alto padrão, ponte estaiada 
e região da berrini. Fonte: 
acervo PmsP.

No entanto, a partir de 2006, uma série de acontecimentos na 

região apontavam os indícios de uma transformação sem volta. Esses 

indícios se iniciaram com a ameaça à favela do Jardim Panorama, vizi-

nha ao Real Parque, pelo lançamento imobiliário do empreendimento 

Parque Cidade Jardim, um complexo composto por quatorze torres re-

sidenciais e comerciais e um shopping de luxo. O empreendimento re-

moveu cerca de setenta famílias da favela, ofertando uma indenização 

no valor, à época, de R$ 40mil. 
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Em maio do ano de 2006, uma matéria intitulada “‘Vaquinha’ 

para vizinhos”, do Jornal da Tarde, noticiou que os moradores vizinhos 

da favela Real Parque, através da Sociedade Amigos do Real Parque 

(SARP), arrecadaram R$6milhões para um projeto de urbanização que 

seria apresentado à prefeitura. O projeto previa a construção de prédios 

numa área equivalente a 15% do terreno, e no restante seria construído 

um parque com área verde, quadras, pista de skate e trilhas para cami-

nhadas, a um custo estimado de R$55milhões28. Segundo a matéria, a 

ideia de substituir os barracos por prédios já havia sido apresentada a 

quatro prefeitos (RODRIGUES, 2006, p. 4 A)

Em 2007, a favela foi surpreendida pela presença de caminhões 

de mudança, funcionários da subprefeitura, tropa de choque e helicóp-

tero da Policia Militar para execução de uma reintegração de posse de 

uma área denominada Vila Nova, ocupada mais recentemente por mo-

radores, ao lado dos prédios do Cingapura, de propriedade da Empresa 

Metropolitana de Águas e Energias (EMAE).  

À medida que a ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, sím-

bolo da cidade, localizado à frente da favela, ia sendo concluída, reto-

mavam-se mais boatos de que a prefeitura estaria elaborando um pro-

jeto de urbanização da área, oficializado somente no mês de outubro 

de 2007 (D’ANDREA, 2008). Em 2010, um incêndio nos alojamentos 

provisórios deixou cerca de 400 famílias desabrigadas29, antecipando 

etapas do projeto em desenvolvimento30. 

28.  todos os valores da época.

29.  incêndio na favela do 
real Parque, em sP, deix-
ou 396 famílias desabriga-
das. o Globo, rio de Janei-
ro, 24 set. 2010. disponível 
em: <http://oglobo.globo.
com/brasil/incendio-na-fave-
la-do-real-parque-em-sp-deix-
ou-396-familias-desabriga-
das-que imou-400-barra-
cos-2948347>. acesso em: 20 
fev. 2015.

30.  a construção da Quadra 
H do real Parque foi realiza-
da sem aprovação do consel-
ho Gestor para entregar aos 
moradores que estavam em 
Bolsa aluguel em decorrência 
do incêndio ocorrido em 2010 
(morador W, informação 
verbal).

Fonte: roDrIGUes, 2006, p.4a.
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Da oficialização dos projetos elaborados pela prefeitura até o iní-

cio das obras da favela foram elaborados três projetos para a área. 

A urbanização da favela do Real Parque, desde 2004, estava vin-

culada à Operação Urbana Consorciada Faria Lima (OUC)31, cuja lei des-

tinava 10% dos recursos obtidos com a venda dos Certificados de Poten-

cial Adicional de Construção (CEPACs)32 vendidos  dentro do perímetro 

dessa OUC a um fundo para construção de HIS para as favelas do Real 

Parque, Jardim Panorama e Coliseu.  Segundo dados da prefeitura, a fa-

vela do Real Parque foi priorizada pela presença de situações de risco33. 

O laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas- IPT34, realiza-

do entre os anos de 2009, e 2010, apontou que a favela apresentava 

graus de probabilidade de riscos R2- Médio, R3- Alto e R4- Muito Alto. 

No entanto, as situações de risco R3 e R4 comprometiam somente 68 

(10%) e 36 (5%) moradias, respectivamente. A elas, o instituto reco-

mendava serviços de pequeno a grande porte para sanar os riscos, que 

iam de limpeza de lixo e entulho e execução de sistemas de drenagem 

a contenções de médias a grandes dimensões. Para as demais moradias 

enquadradas em R2, foram orientadas obras de manutenção de acessos 

e ligação desses ao sistema de drenagem a ser construído. 

31.  são Paulo (Prefeitura). 
lei n. 13.769, de 26 de Janeiro 
de 2004. Pesquisa de legis-
lação municipal. 

32.  os cePac (certificados 
de Potencial adicional de con-
strução) são títulos alienados 
em leilões ou negociados na 
bolsa. esses títulos são emit-
idos pela prefeitura do mu-
nicípio de são Paulo, através 
da sP urBaNismo, e utiliza-
dos como meio de pagamento 
de contrapartida para a outor-
ga de direito urbanístico adi-
cional dentro do perímetro de 
uma operação urbana consor-
ciada. cada cePac equivale a 
determinado valor de m2 para 
utilização em área adicional de 
construção ou em modificação 
de usos e parâmetros de um 
terreno ou projeto. (usiNa, 
2006; samPaio, 2011)

33. cf. disponível em: <http://
www.usp.br/fau/cursos/gradu-
acao/arq_urbanismo/disci-
plinas/aup0278/2013.2/real_
Parque_Fau.pdf>. acesso em: 
20 fev. 2015.

34. mapeamento de risco 
2009/2010 - relatório técnico 
no 115.553-205.

Imagens do incéndio, em 2010, no alojamento favelizado e em 2007, reintegração de posse de uma área recém ocupada. Fonte: uol.
com.br (148),  estadao.com.br (149 e 150), autora (151 e 152)
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mapeamento de risco 
apontando os trechos em 
amarelo no miolo que se 
caracterizam como r3 e r4, e 
nas demais r2. Fonte: PmsP, 
Pmrr, 2010
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Embora as áreas de maior risco abrangessem uma proporção de 

15%, desde os primeiros estudos, a administração deu sequência a ideia 

de reconfiguração total do território, iniciada pelo Projeto Cingapura e 

reiterada pela proposta dos vizinhos do entorno.

O primeiro projeto encomendado pela SEHAB previa a constru-

ção de edifícios de doze pavimentos com elevador, destinados a 780 

famílias, e uma área de bosque e outras de lazer. A partir desse estudo, 

foi percebida a necessidade de desapropriação de dois terrenos vizi-

nhos para implantação de novas unidades. O segundo projeto propu-

nha apartamentos duplex com a finalidade de evitar uso de elevadores. 

No entanto, houve questionamentos por parte dos moradores sobre a 

dificuldade de acessibilidade a cadeirantes, idosos e crianças.

Diferentes projetos realizados 
para a área. Fonte: acervo 
PmsP.

156

157

158

159



116      formareformadesforma

O projeto atualmente implantado foi elaborado pelos técnicos 

da prefeitura Geni Sugai e Jeferson Diniz, que desenvolveram o projeto 

básico. No escopo do edital de licitação da obra foi previsto também 

a contratação do desenvolvimento do projeto executivo. Em outubro 

de 2010, foi dada a Ordem de Início de Serviços (OIS) para o consórcio 

das empresas OAS-Constran, vencedoras do processo licitatório, que 

contratou o Escritório Paulistano para o projeto executivo.  O Trabalho 

Social foi implantado pela empresa Diagonal. 

A proposta do projeto previu a remoção total da favela e sua re-

construção, com a implantação de 11 condomínios em substituição às 

casas construídas pelos moradores e ampliação do perímetro da área 

a partir da desapropriação de dois terrenos vizinhos. Os prédios têm 

nove pavimentos com acesso por entradas intermediárias, sem neces-

sidade de elevador, além de construção de equipamentos comunitários 

e de lazer como quadras e áreas para eventos e espaços comerciais e 

institucionais para abrigar parte das atividades existentes na área. 

A favela foi dividida em 22 setores, que também se dividiram em 

subgrupos por quadras, conforme divisão dos condomínios: A Oeste, A 

Leste, I Condomínio 1, I Condomínio 2 e H (SILVA, 2013). O programa 

arquitetônico das unidades habitacionais era de dois quartos, uma sala, 

cozinha, banheiro e área de serviço, divididas em cinco tipologias.  

Desenho afi xado no canteiro de obras da favela, com o levantamento planialtimétrico cadastral sob projecão dos prédios 
implantados pelo novo projeto. Fonte: autora.
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Implantação do projeto proposto para a área. Fonte: acervo PmsP.

mural de controle da situação 
das remoções e maquete da 
urbanização proposta, ambas 
localizadas no canteiro de 
obras. Fonte: autora.
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acima: localização e tipos de 
comércio proposto dentro 
dos condomínios.
ao lado: as cinco tipologias 
habitacionais. Fonte: 
CoraDIn, 2014.

164

165



capítulo 2      os estudos de casos      119

Imagens da obra em 
desenvolvimento. 

ao lado: casas removidas 
no miolo do assentamento. 

abaixo: acesso ao canteiro 
de obras na rua Conde 
do Itaguaí.  Fonte: autora

acima: acesso principal da favela, rua Paulo bourrol e abaixo, no miolo da favela, trechos  ainda não removido pela obra. Fonte: autora.
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ao lado e abaixo: diferentes 
etapas da obra. Fonte: acervo 
PmsP.

acima, trecho da favela que 
seria substituído por sistema 
de lazer e Área Institucional 
no centro da área. 
ao lado: obras na rua Paulo 
bourrol, da Quadra a, cond. 
oeste. Fonte: autora
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obra finalizada. Fonte: 
acervo PmsP
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As obras foram iniciadas pelos terrenos desapropriados e, à me-

dida que eram ocupados, liberavam-se novas áreas da favela para se-

rem removidas e iniciadas obras dos demais condomínios. O sistema 

construtivo adotado foi em alvenaria estrutural e os térreos comerciais, 

em estrutura convencional, solução alterada pelas construtoras para 

dar agilidade à obra (ENTREVISTA TÉCNICA G).  As lajes eram maciças 

e, para as instalações de água fria, foram feitas paredes extras para que 

não houvesse contato das prumadas hidráulicas entre os cômodos.

A verticalização da área possibilitou ampliação das áreas livres a 

uma proporção de 56%, muito embora grande parte dessas áreas fosse 

condominial, ou seja, de uso privativo, conforme mostra Imagem 179 

(CORADIN, 2014). Para a parcela destinada à utilização pública - ain-

da não executada - não havia definição de uso, tendo em vista que a 

SEHAB, até o período da pesquisa de campo, não havia estabelecido 

parceria com outros setores para assumir a gestão da área35. 

35.  segundo a tÉcNica G, 
as secretarias para as quais 
se ofertou o equipamento - 
Verde, educação e esportes 
- alegaram falta de recursos 
humanos para assumir o eq-
uipamento. No entanto, a 
condição para se assumissem 
era de que a área deveria ser 
cercada, passando, portanto, 
a ter um uso mais controlado. 

Os condomínios eram diferenciados por cores e havia um desta-

que cromático no patamar intermediário dos prédios, em certa medida 

para estabelecer referência naquele andar de acesso, muito embora al-

guns moradores tenham relatado que até que essa adaptação aconte-

cesse  ocorreram muitos casos de uns entrando em apartamentos de 

outros, pela similaridade entre os andares. Os condomínios eram sepa-

rados entre si por grades.  

Fonte: CoraDIn, 2014.
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Por ser uma área demarcada como Zona Especial de Interesse So-

cial- ZEIS 1, o Plano Diretor 36 vigente à época no município estabelecia 

a necessidade da constituição de um Conselho Gestor para urbanização 

das áreas. Por meio de assembleias realizadas entre os meses de novem-

bro e dezembro de 2009, o Conselho foi eleito com titulares e suplen-

tes, a partir da divisão da área em dezoito setores. Embora coubesse ao 

Conselho Gestor a atribuição da construção do Plano de Urbanização, a 

concepção da urbanização por remoção completa chegou estabelecida. 

a concepção do projeto era uma diretriz que não havia sido 

decidida pelos projetistas, era uma determinação política, da 

administração, que respondeu à pressão dos moradores do 

entorno da favela. (...) E não teve muito questionamento dos 

moradores sobre isso não. Era raro. os que perguntavam, 

falavam se poderiam desistir se não se adaptassem a morar 

em prédio e nós dizíamos que sim, que nesse caso, ela receberia 

verba para comprar casa em outro lugar. E no fim nem teve 

tanta gente assim. as que queriam, era porque queriam ir pra 

cidade de origem ou porque tinham algum tipo de ameaça 

aqui e preferiam sair. Eu achei que a atitude de remover era 

adequada por conta da insolação sul. alguns trabalhos de 

TfG que mantinham as moradias, o projeto não ficava bom. 

(TÉCNICa G, informação verbal) 

o conjunto está inserido em uma região consolidada e próximo 

a áreas de infraestrutura. É uma situação favorável e por isso 

se fez tanto esforço para viabilizar a transformação da favela 

no bairro real Parque. (Eduardo Colonelli apud CoraDIN, 2014)

36.  são Paulo (Prefeitura). 
lei no 13.430, de 13 de setem-
bro de 2002. da conceituação, 
finalidade, abrangência e ob-
jetivos do Plano diretor es-
tratégico. 

À esq.: separação por grades entre condomínio 2 e 3 da Quadra a, leste, e à dir. entre rua e lojas comerciais do cond. 3 da Quadra 
a leste.. Fonte: CoraDIn, 2014.
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Elisabete frança também comentou, em uma palestra no 

museu da Casa Brasileira, que o projeto do Conjunto Habitacional 

real Parque era uma grande conquista, pois estavam intervindo 

em uma região consolidada. (CoraDIN, 2014,p.23)

Teve questionamentos sobre a remoção total e alguns técnicos 

diziam que não era necessário. Se fosse de outro jeito, ia dar 

mais trabalho pra gente, mas não seria problema. Daí entrou 

a gerenciadora com o projetista (do primeiro estudo). mas 

também a permanência do projeto teve a ver com a organização 

da população pouco articulada, diferente de Paraisópolis, que 

pararam obras.  (TÉCNICa aC, informação verbal)

a área de risco do real Parque era aquela da frente do Casulo 

e da Escola. Era uma área que sempre teve problemas, 

interdições etc., era necessário nesse trecho a remoção total, 

mas no mais não. (TÉCNICa m, informação verbal)

a prefeitura trabalhava já com um ‘não’. ‘Esse aqui é o projeto, 

não tem o que discutir. Esta é a norma da prefeitura’. Não 

adianta chegar assim, com projeto pronto. muita briga, 

discussão, tive que gritar muito aqui, não aceitava. Nunca foi 

assim fácil, e pra prefeitura eu estava aqui pra prejudicar o 

trabalho, e eu dizia: eu estou aqui pra somar.” (moraDor W, 

informação verbal)

Nos debates, as proposições dos moradores que compuseram 

o Conselho Gestor concentraram-se em assegurar o atendimento ao 

maior número de famílias dentro do projeto, rejeitar propostas com 

elevador, evitando onerar as famílias nos custos de condomínio, esta-

belecer cronogramas de remoções,  garantir o pagamento da Bolsa Alu-

guel, e, atualmente, nas questões relacionadas ao pós-ocupação, como 

problemas construtivos, estabelecimento de regras e formalização dos 

condomínios e apropriação dos espaços comerciais e institucionais.

O Trabalho Social desenvolvido foi construído para viabilizar o 

projeto da área e os prazos estabelecidos, remediando conflitos para que 

a obra não fosse interrompida. Esse enfoque foi permeado por pressões 

em diferentes sentidos: dos técnicos sobre os moradores, dos morado-

res sobre os técnicos, dos moradores sobre os conselheiros e dos con-

selheiros sobre os técnicos.  Conforme relatado por Silva (2013), foi um 

processo transpassado por conflitos e falta de informação. O que pôde 

ser verificado na etapa de projetos, quando os técnicos eram questio-

nados sobre as possibilidades de permanência das famílias na área em 

decorrência aos custos futuros que teriam naquele modelo de edifica-
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ção; durante o período de remoção, com a falta de informação sobre a 

previsão de retorno para a área; e enquanto aconteciam as obras, com 

o baixo valor da Bolsa Aluguel, o que obrigava as famílias a irem para 

lugares distantes ou a adensarem áreas precárias na própria favela e/

ou nas de seu entorno, gerando gastos extras com locomoção para o 

trabalho ou necessidade de transferências dos filhos das escolas, nem 

sempre realizadas. Para os que permaneceram na área, o problema era 

a indefinição de seus destinos e a convivência com entulhos e barulhos, 

além de uma presença ostensiva da polícia militar (SILVA, 2013).

Esse conflito extrapolou os muros da favela. As escolas vizinhas, 

sem saberem sobre a abrangência da obra, foram acompanhando a eva-

são escolar dos alunos. Sem saber também se permaneceriam abertas ou 

não.  (SILVA, 2013). 

Se, por um lado, os conflitos apontados acima foram gerados no 

sentido de garantir aos moradores informação e o direito à permanên-

cia na região, sem que fossem penalizados por esse acesso, por outro, 

moradores de nove condomínios de alto padrão do entorno, durante as 

obras da favela, entraram com ação no Ministério Público para parali-

sação da obra, alegando falta de estudos de impacto ambiental, trânsito 

e alteração do projeto inicial, uma vez que foi ampliada a área da favela 

em 40% com a desapropriação dos terrenos do entorno. Essa hostiliza-

ção se deu ao ponto de ter sido solicitado que as lavanderias dos prédios 

dos moradores da favela não ficassem de frente para os vizinhos ricos37. 

Os conflitos de vizinhança do conjunto não se restringiram somente 

aos moradores pobres e ricos, também se deram entre moradores dos no-

vos condomínios, relacionados ao processo de escolha dos apartamentos:  

Na quadra H, a relação de vizinhança é boa, todos moravam 

pertinho, moravam antes no alojamento, todos se conheciam 

e foi mantido isso. Na quadra I-1 e I-2 misturou, e as pessoas 

se queixam, porque não conhecem ninguém e foi muita gente 

do tráfico, e as pessoas reclamam bastante disso. Nós 

trabalhamos com eles que quem saiu primeiro volta primeiro. 

E a gente teve algumas resistências na saída, tem gente que 

ainda não saiu e está há mais de um ano resistindo. E vamos 

trabalhando com quem adere, e esse outro vai ficando isolado. 

(TÉCNICa m, informação verbal)

O projeto dos espaços comerciais se deu a partir de uma triagem 

do comércio existente, excluindo o “bar de pinga” segundo a TÉCNICA 

G, resultando em um número de 77 lojas para 140 existentes. Como não 

37.  cf. elite branca tenta 
barrar construção de moradi-
as popular e obras em favela. 
disponível em: <http://cadoz.
wordpress.com/2011/01/21/
elite-branca-tenta-barrar-con-
strucao-de-moradias-pop-
ulares-e-obra-em-favela/>.  
acesso em: 20 fev. 2015. cf. 
BerGamo, mÔNica. Fol-
ha de s. Paulo, são Paulo, 18 
jan.2011. 
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havia loja para todos, foram estabelecidos entre os critérios de seleção 

a priorização do morador que não resistisse ao projeto, tempo de mo-

radia, tempo e tipo do comércio. Durante as obras, a família que era 

comerciante e moradora recebia, além da Bolsa Aluguel, um valor fixo, 

baseado no tamanho do comércio, pela renda não gerada. Segundo o 

MORADOR W, também não eram todas as instituições que teriam espaço 

institucional garantido na área, estando priorizadas aquelas que desen-

volviam trabalho social com os moradores. Até o fim da pesquisa de cam-

po, nenhum desses espaços comerciais e institucionais estava ocupado.

As obras das unidades habitacionais foram concluídas na seguinte 

sequência: a Quadra H, com 140 unidades, em dezembro de 2011; a Qua-

dra I, com 237 unidades, em agosto e setembro de 2012; a Quadra A Leste, 

com 480 unidades, em dezembro de 2012 e agosto de 2013; e a Quadra 

Oeste, com 394 unidades, ainda estava em obras até o início de 2014. 

Embora envolvidos em um processo conflituoso de urbanização, a 

apropriação do conjunto foi se dando de forma relativamente tranquila. 

Segundo relato dos moradores, as maiores dificuldades apareceram no 

início, com a conclusão da Quadra H. Por ter sido o primeiro prédio com 

espaços de lazer, atraiu muitas famílias, ocasionando disputa pelo uso da 

quadra e dos demais equipamentos. À medida que os demais prédios foram 

sendo entregue, esse uso foi se distribuindo pelos demais condomínios. 

O barulho foi um problema relatado por muitos moradores em 

entrevista. E a razão dada por eles para esse incômodo não era oriunda 

somente do fato da quadra e demais espaços de lazer estarem situados 

ao centro de cada condomínio, reverberando assim o barulho no pátio, 

mas principalmente porque estavam habituados a construções mais 

adensadas e próximas entre si, que absorviam os ruídos mais distantes. 

Alguns espaços destinados ao lazer não foram incorporados pelos 

moradores, sendo solicitado seu fechamento, para utilização mais pri-

vativa, como festas e eventos. Em compensação, algumas áreas, como 

canteiros e corredores de acesso aos apartamentos, tiveram seus usos 

estendidos como parte da moradia, como um quintal, ao cuidarem do 

jardim, ao estenderem roupas nos guarda-corpos dos corredores, ao 

fazerem um churrasco ou o samba nos finais de semana. 

Tem um samba que sempre acontece lá no azul, que é na 

frente da casa do cara. É uma roda (de samba) e quem quiser 

passar, passa no meio da roda, na rua que é maior, isso não 

acontece. Então, as pessoas estão criando uma outra forma 

de usar esse espaço que nas regras, nos padrões de condomínio 
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está bem fora. ‘Pô, faz faxina e deixa as coisas na passagem’. 

acontece que é muito esse hábito de morar numa casa, que 

tem quintal ou se não tem, é um beco que é de todo mundo, 

isso é uma coisa que está mantido, por ter esse hábito. até 

pra mim mesmo, eu penso ‘Eu resolvo assim’. Não tem espaço 

pra pendurar roupa: tem gente que fez varal, eu, às vezes, uso 

o varal, mas às vezes eu uso essa grade aqui, é visível. Você 

passa por fora e olha, não pode, e esteticamente é bem 

estranho, mas na maioria dos casos, que não é o meu, que (a 

família) tem quatro filhos, não dá conta, então é usar o espaço 

que foi pensado pra usar de outra forma e mudar, fazer de 

outro jeito, que é um lado positivo, de usar o que é de todo 

mundo, e que gera outro problema, tem que conversar mais. 

Vai fazer uma festa? Vai ter que comunicar e tem que ter uns 

limites, de som, porque quando era na rua, meio que é da rua, 

quem vai lá reclamar? (moraDor K, informação verbal)

Se por um lado essa apropriação por parte dos moradores se deu 

num sentido positivo, criando novos usos para além do que havia sido 

planejado no projeto, por outro isso ocorreu porque, embora estivessem 

em uma nova moradia, o tamanho do apartamento para algumas famílias 

não correspondeu às demandas de uso necessárias à composição familiar. 

apropriação dos espaços comuns e 
individuais do conjunto. Fonte: CoraDIn, 
2014 (182 e 183), autora (184 e 185) e
www.pmsp.gov.br (187) 
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A nova relação de sociabilidade no conjunto foi se delineando 

de diferentes formas em cada condomínio, relacionando-se tanto com 

as possibilidades espaciais projetadas ou os limites impostos por elas, 

quanto com a rede social ali mantida, construída ou desfeita, conse-

quente, em boa medida, do processo de escolha dos apartamentos.

Na quadra I-1 e I-2 misturou, e as pessoas se queixam porque 

não conhecem ninguém e foi muita gente do tráfico, quem 

manda naquele condomínio é o tráfico, e as pessoas reclamam 

bastante disso. (TÉCNICa m, informação verbal)

E outra coisa são as festas, sempre teve festa aqui no real 

Parque na rua, e agora não é mais, agora é nos condomínios. 

Tem um combinado de que só usa quem é do condomínio. 

(moraDor K, informação verbal)

Na Quadra a Leste, os moradores apagam a luz à noite para 

evitar uso da quadra. (...) os adolescentes que querem continuar 

jogando durante a noite se organizam para que alguns fiquem 

correndo pelos corredores, pois nos corredores há sensores 

de luz que ajudam a aumentar a iluminação da quadra.  

(CoraDIN, 2014, p.369)

Tipologia adaptada do condomínio leste. Fonte: autora
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Por exemplo, agora que não tem igreja evangélica, as pessoas 

sentem falta desse espaço e, por não terem, eles usam o 

espaço de convivência que é pra todo mundo usar e onde 

acontece o culto é o prédio inteiro, 110 famílias, católicas ou 

não, do candomblé (ou não), vai [sic] participar do culto sem 

querer. (moraDor K, informação verbal)

a mulherada tem um esquema que todo fim do mês todo 

mundo limpa o prédio. (moraDor K, informação verbal)

Mas essa coisa de troca, de empréstimo, de ‘tem um copo de açú-

car aí?’ isso continua. Até quando você não conhece a vizinha. Tem 

uma vizinha que é nova e eu vou lá. É uma coisa que continua, que 

as pessoas fazem há muito muito tempo. Só que muda a organização. 

(MORADOR K, informação verbal)

Se o Trabalho Social apresentou-se eficiente em agenciar remo-

ções, priorizar cronogramas e metas das obras, lançou aos moradores a 

tarefa de adaptar-se ao novo espaço de sua moradia. Partindo da refe-

rência dos moradores, essa adaptação se realiza em similaridade ao que 

era praticado no espaço da favela. 

Os espaços ou ambientes construídos dentro da favela tinham 

uso de caráter aberto, adaptável, dinâmico, diversificado, inacabado 

e flexível. Casas podiam deixar de serem casas, passando a ser comér-

cio, ou conjugava-se as duas funções; se a família crescesse, amplia-

va-se um puxado da casa ou mais um andar; esse andar acrescido, 

quando ainda laje, virava o espaço de lazer ou de estender roupas; em 

dia de visitas ou de festa, não comportadas em casa pequena, incor-

porava-se a viela, na qual se construía bancos, para maior conforto, 

iluminação e pavimentação; e na festa da favela, na rua, ligava-se o 

som e se dançava. Era um espaço rico de possibilidades de apropria-

ções, sobreposições e incorporações de usos, que quando não eram 

acordados entre vizinhos geravam conflitos, resolvidos também por 

eles. Essa improvisação do espaço se dava em grande medida pelos 

limites financeiros de seus moradores. 

a rua da favela é o lugar de trabalho dos comerciantes, é o 

quintal de nossas casas, é o local de protesto em busca do 

direito a ter uma moradia digna, é o espaço de repressão e 

de humilhação provocadas pela ação ostensiva da policia 

militar, é o lugar do tráfico de drogas, de fruição em dia de 

festa ritmada pelo forró do grupo ‘Sem-destino’, pelo funk, 

pelo rap e pelo samba. (SILVa, 2013, p.106)
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É festeiro, é todo mundo festeiro. Você vai na [sic] Vila madalena 

tá todo mundo na rua curtindo um som alto, mas a diferença 

é que depois vai todo mundo pra casa, onde está tudo mais 

tranquilo. aqui, é tudo misturado, e continua tudo misturado, 

o som tá mais alto por conta do eco (dos prédios). o pessoal 

não tem dinheiro pra sair daqui pra virar a noite dançando. 

(moraDor K, informação verbal) 

Se quando estavam na favela a viela era usada como extensão da 

casa, agora, nos prédios, o corredor virou extensão do apartamento. No 

entanto, essa forma improvisada de morar em relação ao novo espaço 

proposto é conflitante. 

Um dos objetivos ao construir essa nova moradia era incorpo-

rar o morador à formalidade, às regras da cidade formal, ao respeito ao 

Código de Posturas, à lei de Uso e Ocupação do Solo, ao Código Civil, 

à Convenção de Condomínios. Mas seria necessário, dentro dos limi-

tes desse modelo, em prédios, em condomínios, em espaço privado, 

um trabalho social que pudesse construir, para além de atividades de 

compromissos e responsabilidades das famílias, uma transição entre as 

formas de morar, estimulando usos, explorando possibilidades, novos 

vínculos, alternativas que possibilitassem a redução de valores condo-

miniais e até regras e normas condominiais específicas, que refletissem 

a forma de apropriação daqueles moradores àquele espaço.  

Esse limite se colocou também na própria estrutura organizacio-

nal da prefeitura nas urbanizações, apoiado na fragmentação decor-

rente das terceirizações. O ritmo industrial apresentado se impõe mais 

uma vez em detrimento das possibilidades dos moradores.

Ultimamente você não fala mais com técnico do poder público, 

você fala com o técnico da empresa e, às vezes, sendo ou não 

sensível ao problema, ele tem uma meta que tem que cumprir, 

tem contrato, tem que construir, tem essas casas pra derrubar 

e tudo mais.” (moraDor an, informação verbal)

E a prefeitura não tem condições de desenvolver esse trabalho, 

não tem mais funcionários, não se abre concurso público. A prefeitura 

está com 1001 projetos. Só essa equipe está com seis projetos. Tem con-

domínio que até hoje não recebeu regimento interno. Agora eles estão 

elaborando o regimento interno e o CNPJ antes de entregar o aparta-

mento. Quem manda é a administradora por um ano, depois que está 

dentro, quer fazer discussão de regras. O pessoal não desce se o filho 
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dele está quebrando, pode continuar quebrando, se a quadra vai ficar 

aberta até três da manhã, vai ficar. (MORADOR W, informação verbal)

A formalização proposta através da unidade habitacional verti-

calizada estabeleceu aos moradores, além de taxas relativas ao consu-

mo, que alguns não possuíam na favela - como contas de água e esgoto, 

luz e gás encanado -, também valores relativos a taxas condominiais e 

ao financiamento do imóvel. O valor cobrado pelo apartamento do Real 

Parque vem se dando através de 120 prestações de R$115, com taxas de 

R$35 de condomínio, R$30 de gás, R$35 de água e esgoto e R$60 de luz, 

resultando no valor total de R$275 para uma família de três pessoas. 

Esse novo compromisso financeiro acrescentado no orçamento domés-

tico implica em uma nova organização administrativa e no rearranjo 

dos gastos da família, o que nem sempre foi esclarecido no período de 

projeto. Considerando que a renda familiar permaneceu a mesma, isso 

acarretou, para muitas famílias, uma inversão nas prioridades de gas-

tos, ou seja, primeiro passou a se pagar o financiamento, o condomínio, 

as contas de água, gás e luz, para depois se pensar na alimentação e 

vestuário. Para as famílias de renda mais vulnerável38, esse acréscimo 

compulsório pôde resultar em agenciamento de trabalhos extras para 

suplemento de renda ou risco de inadimplência, podendo comprome-

ter, futuramente, a permanência na moradia. 

Porque a população pensou, a princípio, que a prefeitura ia 

dar um apartamento e não precisaria pagar nada, porque eles 

se baseavam no modelo antigo de prédio (Cingapura), que 

usavam botijão de gás, passa dois, três meses com mesmo 

botijão. Lá, você paga o condomínio pra usar a água, no outro 

você não paga e usa assim mesmo, quem pagou que se dane. 

E nesses novos não, é tudo individual, e onde ficam os 

medidores? fica tudo na mão dos representantes. Nos antigos, 

os moradores arrombaram e fizeram gato na energia. Tem 

morador que não paga energia até hoje. Tem morador que 

nunca pagou uma prestação do apartamento que é de r$57,00. 

Então, a população se baseou lá o que ia acontecer aqui e, 

de certa maneira, quebraram [sic] um pouco a cara. Então 

paga luz, água, gás, condomínio e a prestação de apartamento. 

(moraDor W, informação verbal)

Tem situações que o cara tem uma situação financeira que 

ele não tem condições de ir pro apartamento, que vive de 

ajuda dos vizinhos. E quando vai pro apartamento, acaba 

arrumando problemas pros vizinhos, porque não consegue 

38.  são aquelas em geral com 
menor renda, menor escolari-
dade, com vínculo de trabalho 
mais precários, fortemente de-
pendentes de programas soci-
ais e de transferência de renda. 
cf. rolNiK, raquel. Programa 
minha casa minha Vida precisa 
ser avaliado: nota pública da 
rede cidade e moradia. são 
Paulo, 10 nov. 2014. disponível 
em: <http://raquelrolnik.
wordpress.com/2014/11/10/
p r o g r a m a - m i n h a - c a -
s a - m i n h a - v i d a - p r e c i -
sa-ser-avaliado-nota-publi-
ca-da-rede-cidade-e-mora-
dia/>. acesso em: 20 fev. 2015.
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arcar com as contas e vai vender o apartamento. a gente 

tenta, chama a família. a outra alternativa pra ele é oferecer 

r$8mil, ou indenização.” (TÉCNICa m, informação verbal)

o povo não controla, o banco é tão comum no dia-a-dia da 

gente, mas pro povo não, são costumes, é o modo de viver 

de algumas pessoas. E se regularizados, qualquer dia, esses 

condomínios forem cobrar essas pessoas, vai pra justiça. Tem 

bens, penhora! Não é mais ‘sujou meu nome na praça’. Se tem 

carro, toma o carro! Toma a moto! É isso, está inserido na 

cidade formal, não é? (TÉCNICa L, informação verbal)

Em matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 

março de 2012, intitulada “Diretora diz que ‘para morar, tem de pagar’, 

foi relatada uma gravação de uma diretora da Secretaria Municipal de 

Habitação que afirmou a moradores de uma favela paulistana que “para 

morar nesta cidade (…) para ser cidadão, tem que trabalhar, tem que ter 

recursos, tem que ter condições de pagar (…) quem não pode, infeliz-

mente, tem que sair ou ir para cidades menores39”. Embora contestada 

pela SEHAB como não sendo a posição da pasta, os tipos de atendi-

mento ofertados às famílias nas urbanizações, à época, variavam en-

tre: aluguel social (entre R$300 a R$500 mensais, recursos para alugar 

moradia por tempo determinado, nem sempre atrelado ao atendimento 

definitivo); passagem de retorno à cidade de origem; apoio à construção 

de uma nova moradia (R$8 mil; no geral a reconstrução se dava em ou-

tra favela); pagamento da benfeitoria (R$180/m2, R$200/m2 e R$240/

m2, conforme condição da moradia em madeira, alvenaria ou alvena-

ria revestida); e a provisão habitacional40. A provisão habitacional das 

urbanizações, portanto, estava associada, em geral, à capacidade da 

família em aportar o financiamento da nova moradia, restringindo o 

acesso a famílias de maior vulnerabilidade (PULHEZ; REZENDE, 2012), 

sem oferecer alternativas de redução desse valor, como, por exemplo, 

abater do valor do apartamento o montante investido por essas famílias 

na construção de suas moradias dentro da favela. 

A unidade verticalizada e o viver em condomínio era a única 

forma de acessar uma moradia definitiva dentro das urbanizações. No 

caso do Real Parque, a situação, já difícil por isso só, agravava-se ain-

da mais pela própria localização do conjunto e os valores pagos pelos 

moradores para que se mantivessem na região. Para muitos, o caminho 

vislumbrado era a venda do imóvel e a mudança para um lugar mais 

acessível economicamente. 

39.  disponível em: http://
www.estadao.com.br/noticias/
impresso,diretora-diz-que-pa-
r a - m o r a r - t e m - d e - p a -
gar-,848603,0.htm. acesso 
em: 20 fev. 2015.

40.  dados obtidos a partir 
de acompanhamento à rein-
tegração de posse da favela 
real Parque, entrevista com 
técnicos de seHaB, obras de 
urbanização de Paraisópolis, 
observatório de remoções. 
cf. disponível em: <http://
observator ioderemocoes.
blogspot.com.br>. acesso em: 
20 fev. 2015. Polli, 2010.  e 
KassaB para aluguel para 
mais de 100 mil pessoas. Folha 
de s. Paulo, são Paulo, 16 set. 
2012. disponível em: <http://
www1.folha.uol.com.br/cotidi-
ano/1154256-kassab-paga-alu-
guel-para-mais-de-100-mil-
pessoas.shtml>. 
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É um custo pesado, porque também quem resolver ficar, está 

arrumando a casa. está feliz, porque pela primeira vez tá com 

possibilidades de morar num lugar melhor. Eu e o Ca 

conseguimos controlar, porque é diferente, a gente é jovem, 

não tem filho, a gente consegue se organizar. Se vê alguma 

irregularidade, consegue ir atrás. Tem uma instrução mínima, 

que não é a maioria dos casos, que acaba se embolando um 

pouco nessa hora, de pagar, de atrasar mesmo, porque a conta 

ficou cara, porque é novo, não tá no orçamento, não ganha 

suficiente pra isso, então tem que apertar o cinto e apertar, 

até onde não dá pra apertar. Uma compra de um mês, uma 

compra que já é básica, tem que diminuir, porque sabe que 

você vai ter que pagar a conta de luz, porque antes não pagava 

pra morar numa favela legalizada e todas as questões que 

tem de viver desse jeito. Já é um bairro muito caro, independente 

de prédio ou não, é um bairro caro. Não tem um mercadinho, 

tem o Pão de açúcar, que é super caro. Padaria, não tem 

opções, açougue não tem opção. E com a favela desse jeito 

(em prédios) aumentou ainda mais. Então, às vezes não dá 

mesmo pra ficar. Então, pra mim o que seria uma opção, não 

é uma opção. o cara mora há tanto tempo, tem todos os 

direitos garantidos de permanecer aqui, é vender, porque não 

tem outra opção pra ele. Não foi pensado pra isso e vai 

mudando toda a configuração do real Parque. (moraDor 

K, informação verbal)

A irregularidade foi tomando novos contornos dentro do modelo 

de moradia novo que se propunha a estancá-la. A mobilidade da família 

com a venda do imóvel era permitida somente após sua quitação, ou 

num prazo mínimo de moradia de dois anos, regra estabelecida como 

se a família tivesse ingressado na área somente quando recebida a cha-

ve da unidade produzida pelo Estado.  Os moradores que precisavam 

vendiam seus imóveis e, devido à ilegalidade da negociação, recebiam 

valores abaixo do valor estabelecido pela valorização do bairro em de-

corrência da urbanização proporcionada por sua ocupação, ao mesmo 

tempo em que saíam da fila de espera por habitação, já que tinham sido 

contemplados com atendimento público. 

No discurso da urbanização de favelas, a integração à cidade é 

um dos motes. Justificativa que motiva a construção de equipamentos 

públicos e ampliação de viários e que tem, por consequência, maior 

número de remoções. No entanto, verifica-se que essa integração, 

mesmo em uma urbanização com tecido urbano totalmente reconfi-

gurado, como a favela do Real Parque, e tendo o entorno com áreas 

bem servidas, é limitada. 
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Embora a urbanização proposta tenha possibilitado o acesso à 

infraestrutura e serviços da cidade, ele não se realizava com a mesma 

qualidade e frequência que nas demais áreas, cujos moradores pos-

suíam maior renda. E se boa parte das áreas de lazer, que poderiam 

ser públicas, tornaram-se privadas ao incorporar-se aos condomínios, 

podemos concluir que esse modelo transfere a gestão, a manutenção 

e o cuidado do novo espaço quase que exclusivamente aos moradores, 

que não têm recursos, nem organização social que permitiriam preser-

vá-las, o que pode ocasionar a degradação em um curto prazo.

abaixo: o conjunto 
habitacional construído e  sua 
relação com o entorno. Fonte: 
autora
ao lado: evento de 
inauguração e o nova 
paisagem conformada. Fonte: 
folha.uol.com.br(195), pmsp.
gov.br(196) e globo.com(197)
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coNclusões 
do real ParQue 

A localização da favela do Real Parque na cidade de São Paulo 

possibilitou um diferencial de acesso aos moradores a investimentos 

massivos, pouco verificado nas demais favelas. Por sua vinculação à 

OUC Faria Lima41, associou a ela a pressão dos vizinhos por uma trans-

formação urbana daquele território que permitisse maior valorização 

do bairro, e associou a ela a forma de verticalizar favelas e a cadeia de 

produção do programa público. Essa combinação transformou a paisa-

gem urbana, criando harmonia com a paisagem da região, destacan-

do-se ao substituir marrom por cor, branco, vermelho, azul, amarelo; 

destacando-se ao padronizar, organizar e controlar a nova paisagem. 

Porém, aproximando o olhar do conjunto, verificamos que as cores não 

eram tão diversas, embora a população fosse, e ao nivelar possibilida-

des, restringiu-se o acesso  às famílias que dispunham de outra organi-

zação. Isso se verificou na padronização do programa arquitetônico;  ao 

não se absorver todos os comércios, atividades e usos antes realizados; 

ao dispor todas as famílias em condomínios; e ao se construir somente 

uma alternativa de morar em substituição à favela. Associado à valori-

zação imobiliária inerente aos processos de requalificação urbana, a ine-

xistência de instrumentos efetivos que garantissem a inserção e a per-

manência dos moradores no núcleo urbanizado induziu à expulsão das 

famílias mais vulneráveis, que poderão reiniciar o ciclo de favelização.

Embora houvesse uma especificidade do Programa de Urbaniza-

ção de Favelas desenvolvidas nos perímetros de OUC, a aposta verifica-

da para as demais urbanizações do município se realizou a partir deste 

mesmo modelo, de que urbanizar é verticalizar (MORADOR An, infor-

mação verbal) em condomínios com alto custo aos moradores para a 

legalidade. Ampliando à escala da política habitacional, podemos con-

cluir que esse modelo incorpora o território à cidade, mas não visa a 

possibilidade de fixação da população que lá morava.

41.  segundo site da prefei-
tura, os valores destinados à 
urbanização do real Parque 
através da ouc Faria lima, até 
a data de 31/12/2014, foram de 
r$231.093.966,41. a desapro-
priação dos terrenos custou 
r$8.423.401,92, os valores 
destinados a aluguel social 
foram de r$ 5.468.000,00 
e o gerenciamento da obra 
foi de r$ 13.575.532,12. esse 
valor, somado e dividido em 
1251 unidades habitacionais, 
resultou em um investimento 
de cerca de r$ 207 mil/ uni-
dade habitacional até aquela 
data. disponível em:http://
www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/upload/
desenvolvimento_urbano/
sp_urbanismo/arquivos/oufl/
ouc_faria_lima_resumo_finan-
ceiro_outubro_2014.pdf. aces-
so em: 20 fev. 2015.
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Este último capítulo pretende reunir as principais questões que 

motivaram a pesquisa, aprofundando alguns temas apontados an-

teriormente e problematizando novos pontos, que revelam a força e 

também as contradições desse novo formato da política pública para 

favelas. Para tanto, este capítulo entremeará reflexões derivadas da 

pesquisa com estudos de pesquisadores e entrevistas com moradores 

e técnicos, como em uma reprodução de conversa, apresentando dife-

rentes pontos de vistas.

Inicialmente, cabe aqui ressaltar e esclarecer que durante a pes-

quisa a questão sobre os recursos públicos que passaram a figurar no 

cenário da habitação popular foi colocada num limite tênue, ora pen-

dendo para o avanço alcançado, ora como um aprisionamento. Cabe a 

mim, portanto, esclarecer que considero essa questão um dos pontos 

nevrálgicos da pesquisa. 

Teoricamente, o propósito de se investir recursos em favelas jus-

tifica-se pela melhoria das condições de habitabilidade, pelo acesso à 

infraestrutura urbana, pelo acesso à terra urbanizada, pelo acesso aos 

serviços urbanos, na busca da integração dos pobres na cidade, bandei-

ra levantada desde muito tempo pelos movimentos sociais em defesa da 

moradia. No entanto, a partir da entrada maciça de recursos para a pro-

dução de novas unidades, os propósitos que garantiriam o direito à mora-

dia são colocados em segundo plano, devido à prevalência dos interesses 

dos agentes de produção, fomentados por esse novo formato de política.
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Anteriormente, os valores de recursos com maior aporte para ur-

banização variavam em torno de R$11mil/família (BID). A partir dos 

estudos pesquisados, verificou-se que os programas atuais organiza-

ram-se a partir do teto de recursos de R$23mil por unidade (PAC1), 

depois R$76mil a R$96mil (PAC2/PMCMV) e R$207 mil (Real Parque 

- OUC). Esses são os valores máximos disponibilizados nas urbaniza-

ções somente para construção de novas unidades, caso contrário, em 

unidades já existentes, os valores para  ‘urbanização-reforma’ (cons-

trução de infraestrutura e melhorias habitacionais no tecido existente) 

correspondem a R$ 11 mil por família e R$13mil, no âmbito do PAC1 e 

PAC2, respectivamente (BRASIL, 2007 e BRASIL, 2010).

Embora os manuais dos programas orientem o remanejamento e 

reassentamento de famílias em medidas extremas, os valores disponi-

bilizados para as modalidades de urbanização solicitam uma discussão 

sobre os valores reais necessários para tal fim, porque ao dispor valores 

tão díspares entre uma e outra tipologia proposta, parecem apostar na 

reforma do tecido autoconstruído como uma modalidade mais barata 

do que sua reconstrução.

Fica a pergunta: se a proposta para urbanizar determinada favela 

via a tipologia ‘reforma’ alcança os valores máximos disponibilizados 

pelos programas habitacionais (isto é, os valores destinados à produ-

ção de novas unidades) significa que ela não poderá ser realizada? O 

projeto de urbanização deverá se direcionar para remoção e reconstru-

ção de novas unidades?

Parece estar, portanto, construindo-se um raciocínio de que a 

urbanização de favelas nos moldes de reforma não deva se orientar para 

a melhoria do território e por bons projetos que correspondam a im-

pactos sociais que possibilitem a permanência das famílias no local, e 

sim pelo baixo custo. Enquanto para a reconstrução do território com 

novas unidades se justifica a utilização de maiores recursos, mesmo que 

isso não esteja atrelado a instrumentos que possibilitem a fixação das 

famílias que ocupavam o local originalmente.

Não faltam justificativas ‘técnicas’ e ‘sociais’ para o desmanche 

de uma favela, que, com boa ou sem nenhuma arquitetura, poderá ver-

ticalizar-se em edifícios numa malha viária em harmonia com a cidade 

formal, numa paisagem saneada, controlada e obediente, com caracte-

rísticas aceitáveis de urbanidade (LOPES, PULHEZ, 2007).

Há anos configura-se uma queda de braço no debate da urba-

nização sobre o tecido ocupado, envolvendo ambientalistas, que res-
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ponsabilizam o morador de favela pela poluição e ocupação de APPs de 

rios e encostas, ainda que saibamos que muitos bairros em áreas nobres 

lancem seus esgotos sobre rios ou localizam-se sobre APPs (como a Av. 

Pacaembu, Av. Eliseu de Almeida, Av. Nove de Julho etc.); engenheiros 

e arquitetos, que questionam o fato de terem que se responsabilizar tec-

nicamente por projetos de melhorias de casas de favelas ao desconhe-

cerem as condições construtivas e o uso da boa técnica pelo morador 

ao construí-las, ainda que o façam para outro público; gestores públi-

cos, que responsabilizam os moradores de favelas pela sujeira do bair-

ro, pelo barulho, pela falta de cumprimento às legislações urbanísticas, 

ainda que os serviços urbanos e de fiscalização não se realizem com 

a mesma frequência do que nas demais partes da cidade; e, de forma 

mais geral, a sociedade, que considera o espaço da favela como o lugar 

da violência, do medo e também como responsável pelo rebaixamento 

dos valores imobiliários da redondeza. 

Passar por cima de área ocupada inclusive é mais rápido, 
mesmo que tenha que se construir unidades, do que enfrentar 
o conflito de ter de desapropriar áreas particulares. a aceitação 
da sociedade é muito maior. a sociedade corrobora. Se um 
dia for pra um debate público que para passar um viário, 
deve-se tirar a favela ou uma área de classe média, sempre o 
governo vai se apoiar em tirar a favela, então tem o aspecto 
político. a sociedade sempre vai apoiar o poder público, 
porque o senso comum diz que essas pessoas, inclusive no 
aspecto da violência, pra que elas vivam melhor, elas tem que 
morar segundo o padrão da classe média, num apartamento 
com janela, sala, e não se enxerga o que elas fizeram nessas 
áreas ocupadas. acho que tem duas coisas: financeiramente 
vão dizer que é melhor aqui do que ali, mas isso no fundo 
esconde uma discussão que ninguém enfrenta que não é só 
isso, é um preconceito mesmo. (TÉCNICa L, informação verbal)

A implantação de uma nova e poderosa forma de política pública, 

visando à promoção do direito à moradia e da qualificação urbana, ‘mo-

dernizada’ pela inserção de novos agentes, respaldada pela sociedade e 

financiada por governos populares acaba promovendo formas atualizadas 

de desigualdade territorial, expulsando da área a população ao atendê-la. 

os planos de “renovação urbana” não deslocam apenas os 
condenados pelo “crime” de estarem ocupando lugares 
tornados bons demais para eles. Carregam junto uma 
quantidade enorme de hábitos culturais e de atividades 
econômicas, julgados tão desprezíveis que nem são levados 
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em conta. a consequência são destruições em muitos planos. 
Nas áreas transformadas, os antigos moradores não encontram 
mais onde ficar. Pior: não tem mais chance de localização 
equivalente. (SaNToS, 1986, p.62)

Familiarizados com as disputas e a segregação espacial nas cidades, 

tendemos a naturalizar os processos de valorização imobiliária inerentes 

à qualificação urbana, que expulsa famílias de regiões que se valorizam. 

Esse processo alcança públicos e localidades de forma generalizada, be-

neficiando famílias, por um lado, com a construção de uma linha de me-

trô, abertura de um viário, construção de um parque,  pela valorização 

de seus imóveis; mas afastando, por outro, aquelas mais vulneráveis ao 

aumento de custo de vida da região. Se esse processo se verifica em fai-

xas de classe média, é ainda mais devastador com os pobres da cidade, e 

ainda mais contraditório quando o processo de qualificação urbana reali-

zado foi suscitado para melhorar suas condições de vida. Processo muitas 

vezes invisibilizado por sua própria condição social1. 

o processo enquadraria a nova classe trabalhadora em novas 
relações compulsórias de consumo sem lhe dar nenhum poder 
politico; na pior das hipóteses, a tornaria ainda mais vulnerável 
porque interdita possibilidades que os espaços autoproduzidos 
ainda oferecem e porque a submete a uma disputa direta por 
espaço com classes sociais efetivamente muito melhor providas 
de capitais. Se a nova classe trabalhadora aderirá, sem mais, 
a essas representações dominantes e a seu discurso de 
legitimação das grandes obras de urbanização de favelas, ou 
se conseguirá engendrar alguma mobilização no sentido 
oposto não deixa de depender também do grau de debate 
crítico em torno dessas questões. representações dominantes 
são dominantes porque os dominados também as acatam e  
dificilmente conseguem se desvencilhar delas a partir, apenas, 
da própria posição de classe. (KaPP;  SILVa, 2012, p.35)

Apresentando aqui essas ponderações e questionamentos, não 

busco reafirmar o território da favela por si só, como se somente a moda-

lidade de reforma coubesse para ela. Muito pelo contrário, acredito que 

devamos procurar, como gestores, pesquisadores,  cidadãos, não só uma 

fórmula para resolver as questões da precariedade de nossas cidades, até 

porque esses territórios têm diferentes conformações, histórias e dinâmi-

cas, mas uma fórmula que seja abrangente, e não se circunscreva a ações 

pontuais, que seja intersetorial, e que busque não só a melhoria de terri-

tório para a cidade, mas também a inserção ampla daquela população na 

cidade, não como beneficiários, mas como sujeitos políticos que são.

1.  em pesquisa realizada pelo ins-
tituto de arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de são Paulo, 
campus são carlos (iaU), centro 
de estudos dos direitos da cida-
dania, ffLcH-UsP (cenedic) e 
assessoria técnica PeaBirU sobre 
o PMcMVe, apresentado na disci-
plina de aUP5887 - seminário de 
Pesquisas em Hábitat    em 26 de 
agosto de2014, os pesquisadores 
encontraram, durante a pesquisa 
de campo, famílias que mudaram 
de moradia seis vezes em um ano, 
devido às suas impossibilidades 
financeiras de sustentar aluguel 
na cidade. somente através do 
empreendimento localizado nas 
franjas da cidade tiveram a possi-
bilidade de fixação. 
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Isso exige que a prática profissional dos agentes envolvidos se di-

versifique, mescle-se e interaja com outras práticas para responder a essa 

demanda. No entanto, o que viemos encontrando a partir das experiên-

cias pesquisadas é uma rede fragmentada e setorizada, em que cada cam-

po profissional busca sua afirmação, fortalecendo predominantemente os 

profissionais responsáveis por administrar recursos e viabilizar as obras. 

Se no fim dos anos 1980, no âmbito do governo municipal da ca-

pital paulistana,  construiu-se uma prática profissional interdiscipli-

nar, com escritórios regionalizados para atender mais de perto à po-

pulação, vinte anos depois os profissionais se organizam de forma mais 

centralizada para atender a demanda de seu cliente, o Estado. Em pers-

pectiva comparada,  podemos dizer que na administração municipal de 

São Paulo figuraram profissionais na periferia num primeiro momento e 

profissionais para periferia, num segundo. 

Às vezes eu acho que a gente rompe. a gente vai romper, não 
tem como urbanizar sem mexer e sem alterar essa dinâmica, 
não precisa necessariamente ser algo negativo, pode ser positivo, 
às vezes você pode reconstruir outros laços. mas a gente rompe 
e às vezes é brusco.(...) Com o trabalho social pode ir 
proporcionando que as pessoas tenham outras relações, outras 
formas de conviver e acho que a gente ainda não deu um salto, 
acho que a gente poderia ter pensado estes espaços muito 
junto com quem faz os projetos. (TÉCNICa L, informação verbal)

 Eu acho que o trabalho social é assim: tem profissionais com 
um olhar mais voltado pras necessidades da população e tem 
profissionais que tem uma visão mais pragmática, que só se 
atenta a isso quando há uma resistência dos moradores, que 
ameaça a obra e aí ele se vê obrigado a olhar. Eu diria que na 
prefeitura (de São Paulo) tem bem poucos profissionais que 
tem ouvido, que tem sensibilidade. Ele tem preocupação em 
fazer a obra acontecer, respeitar o contrato. E a gente (técnicos 
sociais)  consegue mudar o projeto muito numa relação que a 
gente tem que construir com alguém que tem o mesmo projeto 
(ideológico) que a gente. (...) os arquitetos e os engenheiros 
são  os donos do dinheiro, são eles que assinam as medições, 
são eles que assinam os projetos. Se a gente tem que dialogar, 
a gente tem que ganhar esses engenheiros e esses arquitetos 
de que há grupos organizados e que é bacana pensar coisas 
na urbanização, e que eles vão ajudar a manter e que vão dar 
uma vida ao lugar. (TÉCNICa L, informação verbal)

Quando se trata simplesmente de agenciar elementos para a 
produção capitalista de massa, o arquiteto raramente tem contato 
com os usuários de seus projetos, não lida com singularidades, 
mas com repetições. Tem pouca possibilidade de trabalhar a 
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qualidade dos espaços ou a sua interferência no ambiente urbano, 
e, finalmente, seu vínculo ao canteiro se restringe a obediência 
a parâmetros executivos indiscutíveis. Nada disso se aplica 
automaticamente ao atendimento de demandas populares e à 
assessoria à autoprodução. (KaPP et al., 2009, p. 17)

No campo da arquitetura e urbanismo podemos dizer que esse 

afastamento dos profissionais em relação à população produz efeitos 

não só na configuração espacial, mas na dinâmica social das urbaniza-

ções. Ao se distanciarem do campo e da vida dos moradores, que con-

formaram aquele espaço, desconhecem também suas questões parti-

culares, não as incorporando no projeto. Assim, são direcionados pela 

ideia social de que a favela não tem potencialidades urbanísticas e que 

para qualificá-la seria necessário a reconstrução do território, sob sua 

perspectiva de classe, em terra arrasada. Ao não amarrarem-se ao te-

cido pré-existente, esses profissionais têm maior liberdade para desen-

volver seus projetos, nos quais remanescem da situação urbana ante-

rior somente as famílias sobre o espaço renovado.

Porque somos nós, em uma sociedade de trabalhadores muito 
especializados, os que dizem o que é bom e o que é mau em 
matéria de cidades, qual habitação que presta e a que não 
presta. analisamos padrões e estabelecemos modelos. (...) os 
produtores considerados e respeitados como pontas-de-lança 
descambam para um declarado idealismo.  (SaNToS, 1980) 

os técnicos dos campos das engenharias, da arquitetura, do 
urbanismo, do planejamento e da “classe de serviço dos níveis 
elevados da estrutura ocupacional” (Santos, 2004, p.54) 
tendem a projetar sua própria perspectiva de classe (média) 
sobre esses espaços, sitiando-os de procedimentos heterônomos 
e fazendo dos seus antigos (auto) produtores meros usuários, 
beneficiários ou consumidores. Seu argumento de legitimação 
é que disso resultará uma inclusão das favelas na cidade 
denominada formal e uma inclusão de sua população nas 
camadas médias. (KaPP, SILVa, 2012, p. 35)

Eu peguei bem pouco essa fase do renovaSP. É que se a gente 
estabelece um paralelo com essa gestão e a do maluf, tem um 
progresso. mas é isso mesmo, (o projeto) é uma perspectiva 
do profissional. E a visão da administração (municipal de São 
Paulo 2005-2012) era: ‘Eu não preciso do povo dando palpite 
num projeto de urbanização. Não é o arquiteto que está 
habilitado a desenhar o projeto? a saber o que é melhor do 
ponto de vista da arquitetura? Por que que eu preciso do povo? 
o povo não detém esse conhecimento.’ Era um pouco o que 
ela defendia. E a gente não (concordava. Porque o) profissional 
tem um conhecimento técnico que lhe é específico e está certo 
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que ele use desse conhecimento, mas ele tem que ouvir o que 
é necessidade. Quando você é contratado por uma classe média 
para fazer um projeto lá da minha casa, o que que o profissional 
faz? ‘o que que você quer?’  ‘Eu quero uma coisa assim, eu 
quero uma ventilação, eu quero olhar não sei pra onde’. E ele 
pega isso que o cliente pediu coloca num desenho. ‘Não é isso 
que você queria?’ Então era o que a gente dizia para ela 
(superintendente), com os moradores tem que ser a mesma 
coisa: ‘Escute o que eles estão falando e transforme isso num 
projeto. o que não for possível atender, diga claramente.’ Porque 
sai uns projetos muito bonitos visualmente, mas não atende a 
nada que o morador quer. (TÉCNICa L, informação verbal)

Nesse processo – em que são escanteados os moradores como 

agentes de produção do espaço e desconsideradas as formas e práticas 

cotidianas estabelecidas por eles - a boa arquitetura produzida em al-

guns dos projetos vira um instrumento de expulsão, ao ser capturada 

como valorização imobiliária do território que se insere, potencializada 

pelo alto custo da inserção do morador à legalidade, tema trabalhado 

nas experiências do município de São Paulo. 

o renovaSP tira totalmente o processo participativo, tem que 
olhar a precariedade, mas também para o processo histórico 
de cada área. Dizem que o referencial é o PmH e que agora 
pegam áreas maiores. o problema é se isso for desculpa pra 
verticalizar, que aí também tem o perfil de quem ganha isso aí. 
o profissional que quer deixar sua marca, seu escritório, o que 
é legítimo e tudo mais. mas essa marca não poderia ser com 
outro tipo de inovação? Com a gestão do processo, do projeto 
que pode ser a renovação? É para derrubar e fazer (...). o mais 
interessante é que conseguiram exportar esse modelo, mandaram 
para Ásia. E é difícil você apresentar um contraponto a isso, 
com tanta publicidade, acumulando prêmios e mais prêmios e 
o negócio é: existem outras possibilidades de fazer isso, com 
impactos financeiros e sociais também, só que a estética fala 
muito, né, grita? (moraDor an, informação verbal)

Em outras palavras, a noção de arquitetura a que nos referimos 
no início (o espaço transformado pelo trabalho humano) não 
coincide com o entendimento tradicional no campo 
arquitetônico. Pelo contrário, o campo se contrapõe à produção 
genérica do espaço construído. Seu relativo sucesso ao longo 
do tempo, isto é, a permanência das instituições acadêmicas 
e profissionais que o compõem, se deve ao fato de ter 
conseguido exclusividade na concepção daqueles espaços 
extraordinários que supostamente expressam os valores 
culturais de uma sociedade (e que de fato expressam os 
valores da classe dominante). (KaPP et al., 2009, p. 13)
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Na primeira reunião, eles chegaram duas horas atrasados, então 
eu comecei apresentando o projeto para eles (população), 
dizendo que não era definitivo e que eles (projetistas) iriam 
aquele dia porque agora iriam começar a fazer o (projeto) 
definitivo. Porém, irão andar (na área) e depois ouvir vocês pra 
tentar conciliar as duas coisas. Então, vocês devem dizer o que 
apontam como prioritário, necessidades...aí eles chegaram 
com aquele desenho, aquelas pessoas lá longe, com aqueles 
desenhos com campos largos. Campo largo que agora virou 
uma moda. E, as coisas, tudo longe e eles apresentando lá no 
Campo Limpo, onde não sobra nem espaço pra você plantar 
uma árvore, e eles apresentando. E eu dizia que era um dia 
deles (projetistas) ouvirem. a primeira liderança levantou e 
disse: ‘Lindo esse negocio aí. Eu olho para isso e eu queria 
morar num lugar desse, quem de nós não adoraria? Você acha 
que a gente não gosta de coisa boa? Só que é o seguinte, nós 
moramos aqui e conhecemos o bairro e nós queremos manter 
o máximo de pessoas aqui, sabe por quê? Nós somos amigos, 
nós somos vizinhos, a gente se ajuda e a gente quer que você 
faça um projeto que mantenha o máximo de pessoas aqui, tá 
bom?’ E o outro dizia: ‘faz um jeito aí da gente ir o mais rápido 
para o shopping. outra coisa: aqui tem mina d` água, nós 
preservamos a mina d’água, preserva também’ ‘a gente também 
quer garagem, nós temos carros’. aí começam os espanhóis 
dizendo: ‘Tudo bem que vocês tem que pensar na moradia de 
vocês, mas vocês tem que investir hoje no que fica para os 
filhos de vocês. É necessário que a gente cuide das águas dos 
córregos, tenha vegetação, área verde, isso é bom.’  Um cara 
falou assim: ‘Hoje não era o dia dele ouvir?’ Eles podiam ter 
debatido em outra linha de raciocínio. É impositivo, e é esse o 
profissional que não sabe o que acontece, não conhece a 
realidade do lugar, não sabe a dinâmica da cidade. (...) Eu acho 
que é sempre uma combinação entre o olhar do morador com 
o do profissional. (TÉCNICa L, informação verbal)

É aquela coisa, eu olhar para o arquiteto e dizer: ‘me convence 
que teu projeto é legal’. Se você convencer, nós vamos apostar 
nisso. (ENTrEVISTa moraDor an, informação verbal)

A projeção dessa forma de fazer arquitetura e do arquiteto como 

sujeito, alcançam tamanha abrangência através de publicações, premia-

ções, intercâmbios nacionais e internacionais, que se tornam uma nova 

forma de urbanismo, uma ‘escola de urbanização de favelas’. Há, por-

tanto, uma reprodução dessas ideias que se perpetuam através do ensino.

Com o aumento significativo de cursos universitários e a 
diversificação do seu público, muitos estudantes que ingressam 
nos cursos não provêm de contextos sociais em que arquiteturas 
extraordinárias sejam parte do ‘habitus’. No entanto, aprendem 
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rapidamente, em geral já na primeira disciplina de projeto 
arquitetônico, que não basta pensar espaços, resolver questões 
construtivas ou ter cuidados com um contexto natural e 
urbano. É preciso que cada projeto tenha um “conceito”, isto 
é, uma ideia central que pode estar ou não relacionada à 
situação concreta, mas que de qualquer modo fará girar em 
torno de si todas as demais decisões, dando unidade, coerência 
e integridade ao desenho e ao discurso do estudante. Em 
outras palavras, o estudante é introduzido aos valores sobre 
os quais o campo arquitetônico procura manter seu monopólio: 
a arquitetura para além da construção e da vida cotidiana, 
que gera lucro simbólico para os próprios arquitetos e para a 
parte privilegiada de seus clientes. (KaPP et al., 2009, p. 14)

Em contraposição, Maricato (2014) considera importante um 

forte engajamento contra o analfabetismo urbanístico, construindo so-

cialmente uma nova percepção da realidade urbana, geográfica e am-

biental, através dos conselhos nacionais, estaduais e municipais, junto 

com funcionários públicos interessados, lideranças sociais, profissio-

nais, sindicais e acadêmicas, estudantes, jornalistas e intelectuais para 

‘elucidar a estratégia das forças selvagens que fazem do solo urbano e 

dos orçamentos públicos pasto para seus interesses’ (MARICATO, 2014).

mas a gente tem formação cultural para perceber a importância 
que tem esse tecido (da favela)? Ninguém discute urbanismo. 
Você perguntou “o que é morar?” para gente, e eu não tendo 
essa formação vou trabalhar com a população. me encantaria 
abordar essa discussão, mas não temos esse conhecimento e 
a administração não fornece. (TÉCNICa aC, informação verbal)

A necessidade do debate urbanístico para além dos muros da 

academia também se verificou na pesquisa, em especial, nas entrevis-

tas em campo. Construí inicialmente uma ideia, a partir dos moradores 

de favelas que conhecia, de que a população moradora do tecido e das 

casas consolidadas nas favelas seriam unânimes em questionar sobre a 

tipologia proposta pela administração paulistana em suas urbanizações. 

O que se verificou, de forma geral, é que os moradores desconhecem 

outras formas de urbanizar favelas que não seja a verticalização. Sem 

dispor desse repertório e sem ter acesso a profissionais que poderiam 

apresentar projetos alternativos, tornaram-se reféns dos argumentos 

‘técnicos’ que justificaram a escolha da tipologia. 
a gente pensou na seguinte questão dentro do Conselho 
Gestor, se não era possível construir casas sobrepostas, que 
pra população seria bem mais viável, só que aqui não tinha 
como fazer isso, tira um e salva o outro, o real Parque é um 
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terreno degrau, mexeu em um, corre-se o risco de fazer efeito 
dominó. Tanto que na remoção a gente tira um aqui, mas não 
dá pra fazer a remoção porque o debaixo ainda não conseguiu 
achar casa pra alugar. (moraDor W, informação verbal)

muitas vezes não iria dar, porque era um barraco colado ao 
outro, um servia de parede-meia pro outro, se você tirasse 
um, o outro ficaria em aberto e, por estarem muito tempo em 
construção, estavam meio debilitadas. ficava muito difícil tirar 
um barraco sem danificar o outro, ou o do lado e do outro. 
(moraDora ma, informação verbal)

Eu acho que teria (condição de permanecer nas casas), eu não 
entendo nada dessa parte técnica, mas meu pai e também 
algumas outras famílias (entendem). acho que se tivesse 
arrimado o espaço do meu pai sem ter que destruir, ficaria um 
lugar legal também. Tem muitas casas, principalmente dos 
moradores antigos que já tinham arrumado, construído, cômodo 
grande, teria que rever algumas coisas, da janela, da circulação 
do ar, mas não acho que não teria como melhorar o espaço de 
como estava antes, até ficaria legal. meu pai vai sentir muita 
falta daquele quintal, das ferramentas dele, ele quase não mexe 
agora por causa da coluna dele, mas é um espaço que no 
apartamento não dá pra fazer um espaço como aquele, com 
bancada de madeira. Teve gente que estava como nesse caso 
do meu pai e preferiu vender o apartamento, ir pra outro lugar.  
Tem dois casos que eu conheço que preferiram ir pra periferia, 
no Jd Ângela da vida ou no interior. Seria uma outra proposta 
de intervenção que nunca foi colocado. a gente levantou essa 
bola, mas vieram um monte de argumentos técnicos que não 
teria como, área muito íngreme, todo aquele papo. Nenhum 
momento foi discutido isso, como algo a se pensar (...) parece 
que não existe essa possibilidade, não tem essa possibilidade 
de eu ter essa casa que eu construí, melhorada, pintada, 
rebocada, ter essa coisa da água, da luz, parece que não existe 
mesmo, que a única solução desse lugar horroroso é construir 
esse prédio (...).  (moraDora K, informação verbal)

Porque a gestão do Kassab/ Serra trouxe que urbanizar é derrubar 
tudo e construir prédio. (moraDor an, informação verbal)

E, conforme relatado abaixo, projetos alternativos eram apre-

sentados quando havia resistência dos moradores:

a gente trabalhou em Paraisópolis, na área do Grotinho, na 
rua Pasquale Gualupe, em uma encosta toda ocupada, o 
projeto inicial era remoção parcial, depois teve alguns 
deslizamentos e mudou pra remover tudo. Começamos a 
trabalhar pra remover tudo porque tinha-se estudos que o 
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solo ali era uma gelatina, não dava pra manter, que ia desmoronar. 
o comércio e as casas voltadas pra avenida começaram a 
reagir com relação a remoção, se organizaram e foram atrás 
da prefeitura. faziam grupos de discussão e também teve 
ações violentas pra cima da equipe técnica. E ai eles resistiram 
totalmente dizendo que dali não sairiam. aí a prefeitura reviu 
o estudo. E eu me pergunto se era uma área de risco, se 
desmoronava, por que mudou? Ela (superintendente) 
encomendou um estudo de geotecnia. Nós fizemos 
monitoramento de evolução de trincas e chegou-se a conclusão 
que não era tão mole, que ‘a resistência da população endureceu 
o solo’. removeram quem estava mais pra baixo, fizeram solo 
grampeado e os moradores estão lá até hoje. o que nos 
pareceu que essa era alternativa viável, mas que ela tinha um 
custo maior. Parte da equipe da gerenciadora foi sensível ao 
nosso trabalho, que a gente queria preservar um maior número 
de moradias, e eles construíram um argumento baseado no 
recurso e viram que a diferença era muito pequena. Era esse 
argumento somado a uma grande resistência dos moradores. 
(...) É um bom sinal pros moradores saberem que quando eles 
se organizam, eles impõem que a área técnica vá buscar outra 
saída. Esse exemplo é o retrato pra dizer que se manipula sim.
(...) Nós construímos um documento, abrindo um processo 
administrativo que eles (população) não poderiam construir 
mais nada, eles não poderiam colocar mais peso naquela área, 
que a condição deles permanecerem era deles não ampliarem. 
Tudo estava calculado para suportar aquele peso, então a 
gente fez essa orientação, redigimos um documento e foi 
entregue e assinado por cada morador. São soluções simples 
que você tem que pactuar com morador, eles tem 
responsabilidade. Não sei como isso ficou depois, mas você 
tem que frequentemente monitorar (...). (TÉCNICa L, informação 
verbal)

Conforme o relato acima, o discurso técnico dentro da lógica de 

urbanização de mercado pode ser manipulado ao serem aumentados 

problemas diagnosticados para justificar a modalidade de interesses de 

seus agentes, transformando, conforme no alerta Motta:

 (...) terrenos íngremes em áreas de risco, casas pequenas em 
barracos insalubres e, acima de tudo, transformando histórias 
de vida em obstáculo à “melhoria” da qualidade de vida. (...) 
Cria-se uma verdade ou discurso legítimo que permite um 
controle mais eficiente na realização de um projeto civilizatório 
(rEBoUÇaS, 2000). (moTTa, 2012, p. 8)

a gente fica muito vulnerável com esses interesses que a 
gente acaba lidando. E hoje não é só o poder público, hoje a 
gente tem o interesse da empresa que está fazendo a obra. 
Ela não quer que mude o projeto, ela quer uma solução mais 
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rápida, ela quer uma solução de menos custo, e essa solução 
de miudinho, que você remenda aqui e da casa ali, a alegação 
da empresa é que o custo é maior. Eu acho que dá mais 
trabalho, eu não saberia dizer se o custo é maior, mas ela dá 
mais trabalho, porque não é um arrasa-quarteirão, mas ele é 
mais respeitoso.  (TÉCNICa L, informação verbal)

No entanto, para o morador de favelas, o jogo de interesses que 

envolvem o território a urbanizar não é novidade. Tanto é assim que, 

independente do governo que está na administração, a informação de 

que determinada área será urbanizada nem sempre é bem recebida por 

eles. Isso se dá por uma série de fatores. Primeiramente pela descon-

fiança em relação ao Estado. Embora saibamos que o Estado não pode 

ser representado como uma totalidade, - pois assume as mais variadas 

cores e bandeiras, que variam conforme a administração e, por conse-

quência, tem suas políticas sociais ocupando diferentes lugares e im-

portância, e que estão submetidas a correlações de forças diversas -, 

para o morador que conviveu com a ideia de que estava ilegal por ocu-

par terra de outro, que conhece inúmeras histórias de remoções vio-

lentas, que é pouco instruído sobre seus direitos, tem baixa capacidade 

de organização e para quem nem sempre as gradações e propósitos são 

explícitos, num primeiro momento, a entrada do Estado configura mais 

uma ameaça do que um direito. Ao primeiro contato, a  prenúncio que 

ronda o início da urbanização é a remoção. 

“ouvi dizer que vai sair” – na favela do real Parque. (D’aNDrEa, 
2008, p. 78)

“Disseram que vão derrubar tudo e construir uma avenida” 
– na favela do Jd Silvio Sampaio - frase dos moradores ouvida 
por mim - em Taboão da Serra.
 “Eu vou ficar ou vou sair?” – em favela não citada. (moraDor 
an, informação verbal)

“Pra onde eu vou?” em favela não citada. (moraDor an, 
informação verbal)

Essas frases são corriqueiramente ouvidas em muitas favelas, após 

o anúncio da urbanização. E a ameaça é tamanha que mesmo quando in-

formados, havendo espaço para discussão ou não, a famosa ‘rádio-peão’, 

como é denominado o boato da favela, toma corpo e o sono das famílias. Se 

os boatos não forem minimizados e esclarecidos à população, ou a seus re-

presentantes, ou em suas instâncias de representação pelo trabalho social, 
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pelos gestores ou técnicos responsáveis há risco de virar moeda de troca, 

oportunismo ou clientelismo de lideranças e políticos que, em nome da 

população, colocam-se- à frente alegando defender seu interesse. 

A remoção, embora temida, não é necessariamente ruim, uma 

vez que o reassentamento pode beneficiar individual ou coletivamente 

as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, sobre córrego, em 

encostas, em risco, em insalubridade irreversível, adensadas, ou ainda 

cuja saída da moradia poderá qualificar o urbanismo. O que está por trás 

desse temor é a insegurança da informação e da garantia que o projeto 

absorverá até o fim todas as famílias, tendo em vista as muitas intempé-

ries dos processos de urbanização, como má administração de recursos, 

paralisação da obra, alteração do projeto, o tempo da obra, mudança 

de gestão etc. E isso pode ocorrer nas mais diversas administrações e 

nas diferentes tipologias de urbanização. A diferença é como trabalhar 

e dialogar com a população para assegurá-la de seu direito à moradia. 

(a insegurança da urbanização tem a ver com) um pouco de 
apego, mas esse apego está relacionado ao medo com relação 
ao pouco que construiu, ou ao muito que tem, ao muito que 
construiu. Às vezes construiu um comércio e na urbanização 
ele tem que ir pra um apartamento que ele vai ter que pagar 
por isso. Tem esses fatores. o que está num barraco precário 
está relacionado a ele perder esse pouco que tem ou a não 
poder construir (ampliar). E também tem muita gente que 
não vê a hora que isso aconteça, mesmo que tenha que 
derrubar e ir para o apartamento, porque aí não vai ter mais 
esse tipo de sombra que ‘vai sair’ ou ‘não vai sair’, ‘eu vou pra 
longe’ ou ‘não vou’? (moraDor an, informação verbal)

remoção, sempre, qualquer tipo, sem exceção nenhuma, é 
muito traumática para os moradores. mesmo aquelas que sejam 
em áreas de risco, que o morro está deslizando ou o córrego 
que enche. Não tem essa distinção, ser menos pra quem mora 
mais precariamente ou mais pra quem mora melhor. Pode ter 
uma pequena diferença, mas a remoção em si é muito agressiva 
para o morador. Você está tirando aquilo que a pessoa construiu 
ao longo de sua vida. o que a gente investe com nosso salário 
em  viagem, em viajar com os filhos, em trocar o carro, em 
colocar nossos filhos em uma escola melhor, ou uma poupança, 
enfim, parte desses moradores investem o que tem na sua 
própria casa, investem em construir. Então ali tem décimo 
terceiro, férias, parte do salário investido no construir. Então 
seja ela precária ou não precária é um investimento que o 
morador fez, e a nossa intervenção é pra botar abaixo algo que 
ele construiu. (TÉCNICa L, informação verbal)
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Na maioria das urbanizações, uma série de condicionantes não é 

mensurada no processo, com destaque para a indenização das benfei-

torias realizadas pelas famílias, ao longo de sua ocupação, para a cons-

trução da casa ou do território. 

As desapropriações em terrenos privados, promovidas por qual-

quer empreendimento público, são incluídas nas planilhas orçamentá-

rias da obra proposta. São contratados peritos que, a partir do valor do 

mercado, estabelecem valores à edificação e ao terreno. Nas urbaniza-

ções, quando as famílias são removidas para posterior reassentamento, 

elas não são ressarcidas ou não tem abatidos os valores investidos em 

seus imóveis, e ainda têm, muitas das vezes, que arcar com financia-

mentos do novo imóvel, medida que se justifica  por não serem proprie-

tários da terra em que moravam. 

Então eu acho que podia por isso em discussão, avaliar as 
casas que os moradores construíram. Quantos anos da vida 
trabalhando. meu pai e minha mãe se mataram pra construir 
e nem está acabada. (Seria) um jeito de já dar uma amenizada 
na parcela, pensar que já foi investido no lugar, pra garantir o 
direito de permanecer. (moraDora K, informação verbal)
Nos processos de remoção e indenização o valor a ser pago 
não deveria ser o valor de mercado. Deveria-se embutir na 
conta o fato da família ter se desenvolvido em área sem 
infraestrutura mínima para isso. Não sendo dessa forma, há 
uma dupla penalidade. o que regularia esse valor não seria a 
lógica de mercado e sim a lógica dos direitos humanos.  (SaULE 
Jr., 20132) 

o erário público não pode pagar por danos morais, não paga 
sentimentos. (ProCUraDor Geral apud SoUSa, 20133)  

Esse assunto vem avançando, em alguns municípios, nas situações 

em que a família não é absorvida como demanda da urbanização ou quan-

do não há interesse em permanecer na área. No entanto, ainda apresenta 

muitas arestas a serem aparadas. Em São Paulo, por exemplo, a indeniza-

ção começou a ser realizada a partir de 20134, mas somente como aten-

dimento habitacional. Os valores resultantes, no entanto, são rebaixados, 

compensando ao morador esperar pela moradia e comercializá-la poste-

riormente. Em Belo Horizonte, a situação se dá de forma semelhante:

Como a maioria dos moradores e moradoras das vilas atingidas 
não possui título de propriedade de seus imóveis, geralmente 
fruto de ocupação, o cálculo das indenizações por 
desapropriação não leva em consideração o preço do lote, 

2.  saULe Jr., nelson. direito 
Urbanístico e inclusão social. 
2013. Trabalho apresentado no 
Vii congresso Brasileiro de di-
reitos Urbanísticos,  são Paulo,  
nov. 2013.

3.  soUsa, Maria sueli r. di-
reito Urbanístico e inclusão 
social. 2013. Trabalho apre-
sentado no Vii congresso Bra-
sileiro de direitos Urbanísticos, 
são Paulo, nov. 2013.  sousa 
cita fala do Procurador Geral 
sobre as indenizações dos 
atingidos por barragens.

4. as indenizações no muni-
cípio de são Paulo passaram a 
ser reguladas pelos decretos 
n.15720, de 24 de abril de 2013, 
e o n. 54.072 de 4/7/2013. se-
gundo esses decretos,, os valo-
res de referência da avaliação 
se dão a partir do instituto Bra-
sileiro de avaliações e Perícias 
de engenharia de são Paulo 
(iBaPe), sendo acrescidos 10% 
àqueles moradores que estive-
rem na área por mais de 5 anos, 
que deverão entrar na conta da 
política habitacional como 
atendimento habitacional.
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mas apenas as benfeitorias realizadas no imóvel. assim, as 
indenizações sempre ficam aquém do valor real, o que não 
permite à família indenizada comprar uma nova moradia na 
região. Na Vila das atenas, no morro das Pedras, por exemplo, 
tem sido pago, a título de indenização, o equivalente a r$ 107/
m2 construído. Por outro lado, o preço estimado do metro 
quadrado a poucos metros da vila é no mínimo r$2 mil. 
(manifesto Programa Vila Viva ou Vila morta?5)

Desse modo, temos dois problemas com relação à avaliação 
dos imóveis a serem removidos. o primeiro diz respeito aos 
critérios adotados, que exclui a localização do terreno da 
avaliação, fazendo com que os valores fiquem abaixo dos 
valores de venda de uma casa no aglomerado e ainda mais 
abaixo dos valores do metro quadrado das regiões vizinhas 
aos aglomerados. o segundo problema refere-se à 
impossibilidade de quantificar e monetarizar determinadas 
coisas, como a relação de anos com vizinhos e o cultivo de 
uma horta, que ao serem inviabilizadas levam à perda de 
referências culturais e simbólicas e das relações de vizinhança 
ligadas àquele espaço específico (moTTa, 2012, p. 7)

Portanto, enquanto os projetos de urbanização de favelas não 

debaterem amplamente as diversas realidades e dinâmicas das áreas - 

morador que quer ficar, morador que quer ir embora, morador que quer 

se manter em casas, morador que quer ir para o apartamento, morador 

que tem comércio, morador que tem carro, morador que quer vender a 

nova moradia, entre outros - estarão criando violações e novas irregu-

laridades, renovando o ciclo da ilegalidade. Isso se dá ao criar uma cila-

da ao morador que não tem sua dinâmica incorporada pela urbanização 

e é inserido num rígido aparato de controle, em que qualquer modifi-

cação das regras, das prescrições do projeto e  apropriações previstas 

podem justificar penalidades

o controle e a normalização são uma espécie de “contra-
partida” [sic]: na medida em que as reivindicações são atendidas 
(saneamento, regularização fundiária, abertura de vias etc.), 
deixa-se de viver cada vez menos como se quer, como se 
deseja.(...) Todavia, a utilização que o poder público faz desse 
fato ao construir tal imagem da favela legitima e justifica um 
urbanismo que disciplina, normatiza e regulamenta as cidades 
(PECHmaN, 2002) e as pessoas que nela vivem. (moTTa, 
2012, p.8) 

Um exemplo de como o controle estatal pode tomar contornos 

extremos verificou-se em um empreendimento do PMCMV, em que 

moradores relatam sentirem-se prisioneiros dos novos conjuntos habi-

5.  disponível em: <http://
www.midiaindependente.org/
pt/red/2008/10/429697.sht-
ml>. acesso em: 18 fev. 2015.
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tacionais ao não poderem trocar portas, pintar de outra cor a fachada, 

plantar no gramado,  pendurar roupa em locais visíveis, colocar va-

sos e plantas em áreas comuns, ter comércio e serviços, fazer festa no 

apartamento, além de só poderem vender o apartamento depois de dez 

anos na moradia6. Embora se trate de um exemplo extremo, permite 

refletirmos sobre o significado de trazer o morador para legalidade. Sen-

do que, por outro lado, para o Estado, promover a urbanização de uma 

favela significa incorporá-la como cidade, ou seja, os serviços urbanos 

e sua manutenção seriam absorvidos pela administração. Deixariam, 

portanto, de figurar como um problema a ser resolvido pela pasta da ha-

bitação para serem incorporados ao atendimento das demais pastas da 

administração e demais instâncias (para o atendimento à coleta de lixo, 

manutenção de água, esgoto, energia, iluminação pública, drenagem, 

fiscalização, além dos atendimentos à saúde, educação, transporte etc.). 

O que se verificou na pesquisa, no entanto, é que, independente da tipo-

logia de urbanização proposta, seja mantendo o tecido construído, seja 

verticalizando, os serviços de responsabilidade do Estado não entram 

com a mesma eficiência e frequência que nas demais partes da cidade.

No discurso da urbanização de favelas, a integração à cidade é 

uma de suas principais justificativas, ou seja, considera-se que sob novas 

condições de acesso e qualidade urbanística seria possível o atendimento 

às moradias, ao trânsito da população sobre o novo tecido e  a melhoraria 

do acesso das famílias aos serviços públicos, em cumprimento ao direito 

à cidade. No entanto, a compreensão do significado de integração e de 

sua efetividade nas urbanizações ainda está a ser debatido.

(a expectativa da integração é de) Quem teoriza. Porque na 
prática há o olhar discriminatório do bairro pra favela. 
(moraDor an, informação verbal)

No fundo, no fundo acho que não aceita nenhum. a gente 
quer criar uma ilusão que ao verticalizar, esteticamente se 
acabe com a visão de que ali é favelado. Quem mora perto 
quer criar a sensação que não mora perto de um favelado. 
mas mesmo ao verticalizar ainda é estigmatizado. a aparência 
da casa das pessoas é muito determinante. Eu gostaria de 
dizer que ele é parte da cidade porque ele tem acesso aos 
bens  e aos serviços que a cidade tem. a prefeitura cuida das 
praças que ela construiu como ela cuida de qualquer outra 
praça.  mas ali não é isso, a gente constrói praça e depois fala 
assim: ‘agora você, cuida aí morador!’ Do lado da minha casa 
não é morador que cuida é a prefeitura que corta, que limpa, 
que conserva o espaço. Porque eu acho que essa parte do 

6.  reaLenGo, aquele desa-
bafo! roteiro: Tainá Barros. fo-
tografia: Julio ferrete. rio de 
Janeiro: UfrJ, iPPUr, 2001. 
esse vídeo é parte integrante 
da pesquisa entre a Política e o 
Mercado: desigualdades, ex-
clusão social e Produção de 
Moradia na região Metropolita-
na do rio de Janeiro. disponí-
vel em: https://www.youtube.
com/watch?v=ZoBJzracZ3c. 
acesso em: 28 fev. 2015.
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preconceito (da aparência) ela minimiza porque tem a coisa 
do visual. Não sei se em Paraisópolis, depois de finalizada a 
urbanização, as pessoas irão entrar nas ruas internas, eu acho 
que vão passar na (av.) Giovanni (Gronchi), na (av.) Perimetral 
e em uma outra avenida, mas não vão acessar o miolo, tem 
medo de andar pelo meio da favela. (...) Tanto é que por que 
faria o Poder Público ter essa lógica de fazer prédios, sendo 
que outra coisa está por trás?  Você pensa outra coisa ao 
passar na (av.) Perimetral? alguém imagina outra coisa, que 
não é pra esconder? a idéia foi criar uma harmonia com o 
Panambi. Eu acho que transformar fisicamente o lugar não é 
suficiente pra você transformar as pessoas, a vida das pessoas, 
o olhar da sociedade sobre aquelas pessoas, ele é um 
componente, mas não é suficiente. Paraisópolis é um exemplo 
que as pessoas (de fora) vão continuar andando nas bordas. 
(TÉCNICa L, informação verbal)

Eu volto na questão do trabalho social em cima das famílias. 
Não adianta tirar a pessoa de dentro do barraco se você não 
tira o barraco da cabeça dela. (...) os  projetos que virão pela 
frente até 2025 são lindos, mas você tem que saber desmanchar 
o barraco dentro da mente do morador. agora é um apartamento, 
que ele tem uma outra condição de vida diferente, ele tem 
que respeitar os vizinhos, o condomínio, recolher o lixo dele, 
isso não é feito. Essa semana pedi pros moradores limparem, 
porque estão lotando a lixeira com entulhos. – sobre o real 
Parque. (moraDor W, informação verbal)

Psicologicamente, a integração tem dois aspectos, um é o legal 
o outro é de estética, porque continua estigmatizado. Porque 
muita gente fala dos conjuntos da CDHU, que criou um 
estereótipo. mas não muda. É como quando verticaliza, deu 
uma melhoradinha, mas é o mesmo povo que tá lá pro entorno 
do bairro. (...) a mentalidade da população é que estar em 
prédio dá um salto social. Quem vai pro prédio passa a chamar 
o outro de favelado. (moraDor an, informação verbal)

os moradores pedem pra cercar a área comum. ‘agora a gente 
corre o risco aqui.’ mas gente, o vizinho é o mesmo! ‘Eu subi 
na vida.’ E ele reage da mesma forma como toda sociedade 
reage, e o que que a gente faz com isso? (...) Como você insere 
esse cara na discussão política? Esse discurso de que tem que 
inserir na sociedade, ter acesso etc. e aí tem gente que fala: 
‘Tem que pagar IPTU, pagar conta de água e luz’. falta uma 
política pública, porque a gente põe o cara no prédio, tira o 
comércio do cara e acha que é isso aí. E agrega um monte de 
obrigações que o cara precisa pagar, ou põe o item geração 
de trabalho e renda, cria algumas coisas, mas inserir mesmo 
tá muito longe de inserir.  (TÉCNICa L, informação verbal)
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acho que por mais que tenham resistência do entorno em 
aceitá-los entendo que estão integrados, por estarem perto 
de onde trabalham, estão perto do transporte.  fizemos 
unidades com poucas vagas de carro, porque é um lugar que 
não precisa ter carro. (TÉCNICa G, informação verbal)
mas também tem a fiscalização da prefeitura que não dá conta 
de fiscalizar direito aqui (centro da cidade), quanto mais aquele 
outro (da favela). Tem esse limite também. (moraDor an, 
informação verbal)

Se for pensar de maneira geral o que é uma integração numa 
cidade, de poder circular nela, ter acesso as coisas básicas, 
ensino de qualidade, saúde de qualidade, e não ser humilhado 
o tempo inteiro pela polícia.  o posto continua uma porcaria, 
não tem médico. Pra mulheres, é super complicado, as meninas 
não tem uma orientação pra ter cuidado com o corpo, 
ginecologista, que é essencial pra essa idade, pra entender 
que não precisa engravidar logo agora. Tem como praticar 
vida sexual, mas sem ter um filho agora. a escola, dá vergonha 
de falar, precária pra caramba, tem uma ou outra professora 
com vontade de oferecer uma outra escola, mas é um indivíduo, 
que sozinho não vai mudar nada. (...) Crianças, creche, precário, 
não está adequado pra criança naquela faixa etária, e aí pira 
mais no cuidado do que no quadro educacional (...) Eu fiquei 
muito em crise, eu, terminando o mestrado na Unicamp, e 
todo mundo ‘nossa Unicamp!’ (...) Tá, eu tive tudo lá, mas não 
mudou nada, minha vida continua a mesma. Estou aqui no 
apartamento, mas também não muda, eu fico doente e tenho 
que ir lá no posto e está uma merda, de circular pela cidade 
também, então eu acho que não (integra)(...) o trabalho com 
as mulheres, muita mulher sendo violentada, e continua. 
Violência, não muda. É uma intervenção bem pontual, pode-
se assim dizer. muda muita coisa. Não está na frente do esgoto. 
Eu sei que vai chover e não vai molhar dentro de casa, coisa 
que sempre acontecia, puxar cama, dormir de outro jeito. Uma 
coisa que tem preocupado todo mundo que é jogar o lixo 
pela varanda, vai virar um lixão lá embaixo. E tem que trabalhar 
isso, mas demora um tempo, antes se jogava em qualquer 
lugar, as pessoas tão revendo. a mulherada tem um esquema 
que todo fim do mês todo mundo limpa o prédio, e as mulheres 
dizem ‘tem gente que pensa que está na favela ainda de por 
o lixo desse jeito’. Tá, eu concordo, mas a frequência que o 
caminhão de lixo vem pra cá é uma frequência que está 
adequada pro tamanho desse lugar? E da quantidade de lixo 
que as pessoas produzem? E aí também, né, esse outro lado, 
isso também dialogaria com essa história de integração. a 
gente pode até se organizar melhor, mas tem coisa que é 
outra solução, mais frequência de caminhão praqui [sic], não 
dá pra ser igual o que é o bairro do lado ali? Não tem, é 
diferente mesmo, então eu acho que não integra nada. 
(moraDor K, informação verbal) 
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A partir das questões levantadas, podemos concluir que, embo-

ra muito tenha se avançado nas experiências de urbanização, ainda há 

um longo caminho a percorrer se um dos objetivos for a possibilidade 

de permanência das família no território, a integração, ou a resposta à 

abrangência das questões que envolvem o território da favela. Mesmo 

com investimentos massivos direcionados a estancar a precariedade 

do território, o pêndulo para fazer a roda girar, imprimir velocidade 

e produzir números impera, o que faz com que muitas questões sejam 

deixadas para trás.  

Embora o foco desta pesquisa não tenha sido a análise dos efeitos 

do PMCMV de forma isolada, podemos apontar que esse modelo vem 

gerando, salvo exceções, conjuntos habitacionais padronizados nas 

franjas urbanas, onde a terra é barata, não há oferta de trabalho e os 

serviços são escassos, remontando aos períodos de expulsão da popu-

lação e espraiamento das cidades.  O programa, quando aplicado em 

áreas favelizadas e ao associar-se ao PAC, acabou por direcionar a tipo-

logia e o programa arquitetônico de acordo com as prescrições mínimas 

normatizadas na cartilha do PMCMV (BRASIL, 2009), gerando, muitas 

vezes, projetos-carimbos que não correspondem à demanda local e en-

gessando possibilidades urbanísticas e arquitetônicas, como verificado 

nas experiências de Taboão da Serra.

Embora o governo federal objetivasse exigir critérios mínimos de 

habitabilidade ao definir tipologias modelo, e evitar abusos ao atrelar 

essas tipologias às planilhas e valores orçamentários máximos, acabou 

ocasionando, como efeito da roda produtiva e de seus interesses, que os 

critérios mínimos de habitabilidade virassem máximos e que a tipolo-

gia modelo se tornasse tipologia vigente; e os recursos que deveriam ser 

máximos, passaram a ser o padrão, com situações de complementação 

de recursos ou doação de terra dos entes municipais e estaduais.

Se as ações que se realizam nas favelas se orientam pelos défi-

cits habitacionais mensurados nos diversos instrumentos de plane-

jamento urbano das cidades, podemos concluir que deles não pode 

resultar a construção de novas habitações como única solução para 

política em meio a problemas tão diversos (CARVALHO et al., 2014a).

Portanto, o pêndulo pelo giro da roda habitacional deve ser ampliado 

para absorver as precariedades e a diversidade dos territórios, com 

soluções que correspondam às especificidades dos diferentes tecidos 

das diversas regiões do país.
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acho que se tivesse a opção de transformar a própria casa, 
teria muita gente que toparia, mas tem muita gente que não. 
E é normal, aqui é muito grande, vem gente de tudo o que é 
canto. (moraDora K, informação verbal)

E tem áreas que tem uma dinâmica que você pode passar a 
vida sem sair fora daquela favela, até mesmo pra trabalhar. 
Então trabalhar um processo de urbanização tem que contar 
com tudo isso. (...) Tem uma parcela que vive dessa economia 
interna, se você não olhar para isso...
Tem gente que olha e o referencial (dela) é o centro da cidade. 
Tem gente que o referencial é o seu barraco, (ele) é o centro 
do mundo. Quando teve o problema no Jd. Pantanal, fui fazer 
uma conversa no Jd romano, e o lugar é longe, é longe. E 
uma mulher me provocou porque ela dizia: ‘Eu não quero ir 
pra longe’. Esse é o referencial de centro praquela mulher, o 
centro pra ela não é o centro da cidade, o trabalho, é a casa 
dela. Por isso que as pessoas nas discussões falam: ‘mas eu 
não quero sair, eu não quero ira pra longe!’. (moraDor an, 
informação verbal)

Esse trabalho miudinho, como da GTa, era um trabalho muito 
grande, o projeto previa readequação de casas, e as empresas 
resistiam a fazer, depois de um momento não se falava mais em 
readequação. (...) Há disposição da equipe para trabalhar sem 
ser arrasa-quarteirão. Com a marta (Suplicy) era possível. 
Trabalhávamos 14h ou mais, mas era possível. E o momento 
permitia.  agora é mais difícil com mCmV que diz que vai 
verticalizar, vai por elevador etc. acho que também precisa 
discutir a questão do elevador. Há um preconceito por parte 
dos técnicos, enquanto não sentarmos juntos com a população 
para desenharem juntos e pesquisar quanto é que custa o 
elevador mesmo, vamos passar por cima de possibilidades, 
vamos mandar pessoas para outros lugares por não termos nos 
debruçado sobre o assunto. (TECNICa aC, informação verbal)

Tem de tudo. Tem um grupo que fala que não quer sair por 
tudo que ele construiu e tem um grupo que tem uma posição 
de que ‘eu sempre soube que isso aqui não era meu, sabia 
que um dia isso ia acontecer comigo’. (...) Eu acho natural que 
tem morador que quer ir pra unidade, quer ir pro apartamento, 
tanto que quando a gente oferece permuta na favela as 
pessoas vem espontaneamente. o que eu acho que o poder 
público, pra um público diverso, a gente apresenta uma única 
saída pra ele. Eu acho que a gente tem que apresentar uma 
diversidade, eu acho que o problema é esse. (...) Pegando o 
exemplo do real Parque. Não dava pra fazer um projeto com 
a população onde [sic] parte permanece, uma parte vai, quem 
vai, quem fica, como eliminar o risco, não dá pra fazer assim? 
a gente deveria oferecer coisas diversificadas, mas eu acho 
que a gente tende a fazer uma coisa única. No Paraisópolis 
tinha um lugar lá no grotão que concentrava uma população 
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mais vulnerável, tinha que abrir um viário pra eliminar o risco 
e tinha umas casas pra sair. E quando você ia tirando as casas, 
ia sobrando pequenos terrenos. E a gente fez uma proposta 
pra prefeitura de construção de uns embriões que dessem 
condições pra família ampliar, mas com condições mínimas 
ali, e ir dialogando com a população. Não determinando que 
os mais pobres iam pros embriões e os com melhor renda 
iriam pros apartamentos, mas que a gente deveria ofertar os 
embriões como uma possibilidade para o morador escolher, 
mesmo que ele não tivesse recursos financeiros e ele optasse 
pelo apartamento, a nossa avaliação era que devia encaminhar, 
porque era um direito. mas depois disso a administração 
decidiu que não podia construir mais esses embriões, porque 
eles eram horrorosos, que não era pra fazer, porque era uma 
reconstrução feita com recurso da construtora e não tinha 
ônus pro morador. (...) Tem gente que tem relações, laços de 
solidariedade que ele precisa daquele lugar, a pessoa que 
toma conta do filho, que apoia, que ajuda ele a sobreviver, 
que está naquela região, que precisa daquele apoio e ela não 
pode sair dali, então tem um monte de coisas embutidas e a 
gente nesse processo atropela, passa por cima. (TÉCNICa L, 
informação verbal)

E o interessante da intervenção mínima é que tem menos 
impacto pro olhar de quem está lá dentro. Porque se criou 
como perspectiva do morador que urbanização é coisa nova. 
Só que se você faz uma urbanização com pouco impacto, 
com abertura de ruas e uma melhoria aqui outra ali, você tem 
menos impacto financeiro, você não vai ter que pagar a 
prestação daquele imóvel, porque nas urbanizações não é 
considerado o investimento que o cara pagou.(...) (a resistência 
do morador à verticalização) tá ligado ao impacto financeiro. 
(moraDor aN, informação verbal)

Eu lembro a vizinha da minha mãe que dava pra saber o 
perfume, o creme de pele que ela estava passando. Eu lembro 
de estar deitada e pensar: ‘Ela está usando monange, aquele 
roxo.’ Porque era parede com parede. Tinha um pouco da 
intimidade, estava exposto o tempo inteiro. (...) o Cacau, por 
exemplo morava no alojamento do Cingapura (...). Era bem 
menor que essa sala, o banheiro tinha que entrar assim, bem 
menor. Em cima tinha um outro morador. a casa dele era de 
madeira e tinha umas frestas assim no piso, e de domingo, eu 
lembro disso, o cara começava a varrer lá em cima e caía tudo 
em cima da gente. Eu dormia lá uma vez ou outra, mas ele 
dormia todo dia. Então estar aqui pra ele é totalmente diferente, 
porque é um outro caso, aquilo não tinha que existir. 
(moraDora K, informação verbal)

Considerando as precariedades característica das favelas, não é 

difícil encontrarmos eco no discurso ‘mas essa moradia é melhor do 
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que a que estavam’. E de fato, isolando sob essa perspectiva, para as 

famílias de maior vulnerabilidade, é melhor sair de um barraco em ma-

deira sobre o córrego para uma nova moradia segura, porque, sob essa 

ótica, é a construção de uma nova perspectiva para gerações que vive-

ram a vida nas piores condições de habitação. 

Envolvido nas respostas à demanda que chega diariamente aos 

plantões de atendimento à população, o gestor público cumpre a tarefa 

de, mesmo que respaldado politicamente pela população, estabelecer 

critérios de atendimento, classificar a pobreza, definir quem entra pri-

meiro na fila, estabelecer linhas de corte e, por fim, operacionalizá-la.  O 

contato mais de perto com a população ajuda no estabelecimento desses 

índices, de forma a representar as demandas reais existentes. Ao mesmo 

tempo, esse gestor será o portador da missão de dizer às famílias que, 

mesmo sendo pobres ou vivendo com precariedade, não serão atendidos 

pela política pública. Essa proximidade com a pobreza e as dificuldades 

em agenciar o atendimento habitacional impõem, muitas vezes, que se 

busquem soluções que nem sempre cumprem a sua expectativa como 

profissional. Isso ocasiona, portanto, um choque de realidade entre o 

que se espera e o que é possível de se realizar dentro da máquina públi-

ca, tendo em vista as disputas que envolvem a produção habitacional. A 

reforma de uma escadaria pode se configurar em uma das maiores obras 

empreitadas, dependendo da correlação de forças existentes. 

Não é à toa, portanto, que a entrada dessa poderosa forma de 

responder à demanda habitacional através do mercado obteve tama-

nha penetração. Mesmo que suscite críticas, ela tranquiliza famílias 

em risco e do ônus do aluguel;  possibilita ao gestor público responder 

sobre parte do déficit habitacional; capitaliza politicamente a adminis-

tração, por apresentar números de produção; impulsiona a cadeia pro-

dutiva e seus agentes; alavanca a economia e, portanto, faz girar a roda 

da habitação. Ainda que isso signifique construir uma armadilha para 

as cidades no futuro, ao promover uma renovação do ‘passivo urbano’ 

(MARICATO, 2014) e o incremento à demanda habitacional (PULHEZ; 

REZENDE, 2012), resultado da falta de respostas à demanda por melho-

rias habitacionais, por coabitação e adensamento excessivo, por falta 

de espaços públicos, comerciais e institucionais suficientes nos em-

preendimentos, por falta de acesso aos serviços urbanos. 

A reflexão proposta nesta dissertação reuniu muitos anos de po-

lítica pública de urbanização de favelas e um pouca mais de uma década 

de minha formação profissional. 
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Se for feito um recorte entre o período de minha graduação 

(1996-2002) dentro da FAU-USP, e o agora, na conclusão desta disser-

tação de mestrado, não há como negar os avanços impressos no âmbi-

to da política habitacional. Se fui sensibilizada a dirigir minha prática 

profissional para área da habitação popular naquele período foi por ter 

percebido, em disciplinas e pesquisas, que a precariedade habitacional 

era uma regra, assim como eram regras favelas sem infraestrutura, ca-

sas em madeira e chão de terra. Hoje o cenário é outro. As favelas, em 

boa medida, estão consolidadas e há certo nível de infraestrutura, com 

predominância de casas de alvenaria. Assim como também a noção do 

direito está consolidada. 

Podemos dizer que ainda está longe de se configurar a esperada 

transformação das cidades. E se os limites da política de quinze anos 

atrás foram superados, novos se impuseram. Isso simplesmente é ca-

racterístico de estarmos vivos, vivendo numa sociedade dinâmica, em 

mutação constante, cujos espaços são disputados. Precisamos, nes-

ses momentos de impasse e aparente impotência, realinharmo-nos e 

descobrirmos o lugar onde nos posicionar, municípios, governos, ges-

tores, profissionais, cidadãos, na busca de formas diversas, criativas, 

inovadoras, que respondam à dinâmica local das favelas e proporcione 

a inserção urbana com qualidade aos seus moradores. 

A volta à universidade se deu pela necessidade da troca e reflexão 

sobre a prática profissional, como crítica, como pensamento que possa 

desdobrar novas formulações da prática para enfrentar a desigualdade 

social e territorial, que é nosso campo de atuação. Portanto, formar, 

reformar e desformar são só etapas à espera de novas etapas que bus-

camos cotidianamente reformular.
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entrevista realizada dia 18/07/13

 AC- assistente social e

 M - assistente social, ambas de Sehab, HabiSul, atual Dear Sul

Em itálico e em cinza estarão as questões quando necessárias sua transcri-

ção.

M: Tirando o Real Parque que é remoção total, no geral, nas favelas que tra-

balhei (Jd Olinda, Irene, Rosas, Fernanda) teve conversa com a população, foi re-

peitoso

M: Acho necessário que seja tirado (famílias), não por questão estética, mas 

algumas vielas precisam ter desadensamento

Essa forma era uma diretriz do trabalho ou vocês que trabalhavam assim? 

M+A: Isso é uma diretriz da secretaria, não de governo, tá escrito

A+M: No Jardim Olinda o GTA trabalhou intensamente, foi em 2002

M: No geral tinha essa preocupação do que e por que derrubar (exemplifi-

ca com um sobrado de três andares que deveria ser derrubado, pelo projeto, para 

desadensar uma viela) mas há flexibilidade, no meio do caminho pode-se mudar 

o projeto. No três irmãs (Irene, Rosas, Fernanda) foi apresentado três projetos para 

escolha: de maior a menor remoção que era infraestrutura sobre a favela Real Par-

que
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A: Teve questionamento sobre a remoção total e Silvia (arquiteta fun-

cionaria de Sehab) dizia que não era necessário. Se fosse de outro jeito ia dar 

mais trabalho pra gente mas não seria problema. Daí entrou a gerenciadora 

com Cutait (arquiteto contratado para elaborar um dos projetos para a favela). 

Mas também a permanência do projeto teve a ver com a organização da popu-

lação pouco articulada, diferente de Paraisopolis que pararam obras. 

sobre a preservação do tecido da favela

A: Mas a gente tem formação cultural pra perceber a importância que 

tem esse tecido? Ninguém discute urbanismo. Você perguntou “o que é mo-

rar” pra gente, e eu não tendo essa formação vou trabalhar com a população. 

Me encantaria abordar essa discussão, mas não temos esse conhecimento e 

administração não fornece.

A: O Real Parque era risco e além disso tinha o MP(Ministério Público) 

em cima da gente.

M: A área de risco do Real Parque era aquela da frente do Casulo (ONG) 

e da escola. Era uma área que sempre teve problemas, interdições etc, era ne-

cessário esse trecho a remoção total, mas no mais não.

A: Teve o jornal da Monica Bergamo falando sobre a obra do Real Par-

que. Lá teve muita pressão do entorno pra tirar, durante a obra também teve 

muita reclamação da obra sobre barulho etc, tiveram que engolir.

A: Com dinheiro começa a ter OAS, Camargo Correa. Acha que é mais 

fácil tocar a obra tirando tudo. Esse trabalho miudinho, como da GTA, era um 

trabalho muito grande, o projeto previa readequação de casas, e as empresas 

resistiam a fazer, depois de um momento não se falava mais em readequação. 

M: no Olinda teve situação que abriu umas clareiras na remoção próxi-

mo ao córrego e aí previmos a construção de embriões para famílias que não 

teriam condições (financeiras) de ir para o apartamento, (e com o embrião) 

teriam possibilidade com a ampliação da casa chegar a 50m2 sem custo para 

o morador.

A: Há disposição da equipe para trabalhar sem ser arrasa quarteirão, 

com a Marta era possível, trabalhávamos quatorze horas ou mais, mas era pos-

sível. Mas o momento permitia, agora é mais difícil com MCMV que diz que vai 
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verticalizar, vai por elevador etc. Acho que também precisa discutir a questão 

do elevador, há um preconceito por parte dos técnicos, enquanto não sentarem 

juntos com a população para desenharem juntos e pesquisar quanto é que custa o 

elevador mesmo, vamos passar por cima de possibilidades, vamos mandar pes-

soas para outros lugares por não termos nos debruçado sobre o assunto. 

A: E tem que formar gente fazendo, desenhar junto, é assim que aprende, 

não aprende na faculdade

A: Trabalhei no período da Erundina, fui demitida no Maluf e voltei na 

Marta, sou comissionada desde então. Na Erundina trabalhei com mutirões na 

COHAB. Discutíamos tudo com a população, inclusive quem queria mutirão e 

quem queria autoconstrução.

M: Entrei (na prefeitura) na favela do Real Parque em 2009, via gerencia-

dora, minha primeira experiência com favela. 

A: Já estava na prefeitura desde a época do Covas quando começaram a 

trabalhar com mutirão e com os movimentos. Quando Jânio (Quadros) entrou, 

as empreiteiras estavam loucas pra acabar com mutirões .

A: Antes só quem tinha grana é que acessava a moradia, hoje o que muda é 

a forma de declarar, a pessoa faz uma declaração de próprio punho dizendo que 

tem capacidade de endividamento e a gente aceita.

M: Tem situações que o cara tem uma situação financeira que ele não tem 

condições de ir pro apartamento, que vive de ajuda dos vizinhos e quando vai 

pro apartamento acaba arrumando problema pros vizinhos porque não consegue 

arcar com as contas e vai vender o apartamento. A gente tenta, chama família. 

A outra alternativa pra ele é oferecer 8mil, ou indenização. Vai um cara avaliar a 

moradia. 

A: No começo do projeto do Real Parque a resistência foi a proposta de 

elevador, não teve questionamento de ser prédio. No Maracanã (favela) a gente 

quase apanhou. 

M+A: A dificuldade que tivemos (no Real Parque) é que mesmo morando 

no prédio querem voltar para o mesmo espaço que ficava a casa (o prédio que 

quer morar deveria ocupar a mesma projeção da casa que foi demolida). E temos 

que explicar que dissemos é que ficariam no Real Parque não no mesmo lugar 
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que era uma era uma área de risco que agora será uma praça, às vezes fincam 

uma raiz. Na quadra H, a relação de vizinhança é boa, todos moravam perti-

nho, moravam antes no alojamento, todos se conheciam e foi mantido isso, 

na quadra I-1 e I-2 misturou e as pessoas se queixam porque não conhecem 

ninguém e foi muita gente do tráfico. Quem manda naquele condomínio é o 

trafico, e as pessoas reclamam bastante disso. Nós trabalhamos com eles que 

quem saiu primeiro volta primeiro. E a gente teve algumas resistências na saí-

da, tem gente que ainda não saiu e está a mais de um ano resistindo (por isso 

não voltou todos para o mesmo lugar). E vamos trabalhando com quem adere, 

e esse outro vai ficando isolado.

M+A+H: Às vezes esse cara que não tem condição de pagar as contas usa 

o apartamento como pagamento de benfeitoria, vai vender assim que libera-

rem pra morar.

M: tem gente que vende na planta, fazem todo um arranjo pra burlar o 

controle. Na mudança aparece uma pessoa que diz ser uma ajudante da pessoa 

na mudança e que o titular chegará em seguida. Vendem por 90mil. 

A: Respondemos ao MP muito questionamento. A prefeitura só cadas-

tra família que está ocupando. Muitas vezes o morador vê que vai começar o 

cadastro e começa a fazer um puxadinho e inclui outra(s) pessoa(s). E nós não 

temos como trabalhar, como controlar isso. 

A: Depois de um tempo a população para de desconfiar do nosso traba-

lho.

A: Não lembro se o tráfico participou da discussão de projeto mas eles 

tem uma relação com a construtora. A construtora não entra se não permiti-

rem.

M+A: O Real Parque é uma obra rápida, porque a Beth (Elisabeth Fran-

ça- anterior Superintendente de Sehab) tinha uma meta de finalizar antes de 

finalizar o governo e também porque a empreiteira é rápida também. 

M+A: Não temos acesso as planilhas de custo
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entrevista realizada dia 19/07/13

L - assistente social, trabalhou em Sehab até 2012.

Em itálico e em cinza estarão as questões quando necessárias sua trans-

crição

O primeiro trecho da entrevista não foi gravado, por isso faço um breve 

relato da formação e vida profissional de (L). Formada em 1987 pelo Serviço So-

cial da PUC (Pontifícia Universidade Católica), trabalhou com infância e juven-

tude. Passa no Concurso Público em 1990 para trabalhar na gestão do governo 

Erundina fica até 2012 e vai para Secretaria de Cultura trabalhar no Programa Vai 

(Valorização de Iniciativas Culturais). Começou na área de Habitação na gestão 

da Erundina na Zona Leste. Dois importantes trabalhos que participou: Coorde-

nou equipe da Zona Norte na gestão da Marta e Coordenaou o Trabalho Social da 

favela Paraisópolis

Tanta contradição que saí em 2009 de lá (Sehab) por divergir da condu-

ção do trabalho e já tinha me tornado, nessa época, uma pessoa absolutamen-

te flexível, já tinha flexibilizado ao máximo os conceitos, tudo que era razoável, 

tava vivendo um momento de muita pressão, decidi sair porque achei que eu não 

conseguia responder, um processo muito violento(em paraisopolis).

Quando me formei em 87 a gente nem discutia política habitacional, o 

curso estava muito voltado pra política de assistência. Até hoje ainda tá muito 

voltado pra política de assistência, os alunos saem capacitados pra assistência. 

Eles conhecem legislação eles sabem qual é o seu papel, na área de habitação, 

com a mudança de currículo eles agora tem um semestre, uma cadeira que é 

Trabalho Social e Habitação ou algo do tipo, e que é lá que se discute algumas 

legislações e sobre as transformações das cidades pra entender o que é o pro-

blema habitacional. Na verdade, ele se forma no processo do trabalho, o que é 
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muito ruim, enquanto ele tá tomando pé do lugar, tem que ir atrás de leitu-

ra, é como sempre se estivesse um passo atrás, quando ele fica mais ou menos 

pronto o trabalho chegou no final, a intervenção acabou, o governo acabou, 

então eu considero que é muito frágil. Eu acho que o campo para o assistente 

social de 90/2000 pra cá ele cresceu muito mas a formação do profissional não 

acompanhou esse crescimento e hoje o Trabalho Social na Habitação ele tem 

recursos financeiros, coisa que não tinha, ele passou a ser uma exigência da 

política que não era, antes se fazia quando e como queria, só que esse lugar da 

profissão não está devidamente ocupado, porque nós somos profissionais que 

construímos uma trajetória na habitação bastante interessante. Quando nós 

fazíamos convite pra população no mimeógrafo, só nós ocupávamos o lugar 

do trabalho social na habitação, quando começa a aparecer recursos, quando o 

trabalho social vem pra pauta, todo mundo discute, o assistente social perdeu 

muito espaço pra outros profissionais, porque todo mundo acha que está habi-

litado a fazer, então a gente perdeu espaço e porque tem a formação ruim não 

consegue se firmar no mercado, não consegue se impor no mercado pra essa 

área, embora haja esforços no poder público de valorizar essa profissão, mas a 

universidade não contribui pra isso.

Trabalhei na infância e juventude entre 87 e 2000, sempre dois empre-

gos. Legislação nova nessa área e militava nessa área. Fui pra Habitação como 

acidente, em 90 passei no concurso e esse era o lugar disponível, atuar como 

assistente social nas periferias, recebia uma gratificação por estar na periferia.

Foi um momento feliz por conta da prefeita, além disso a Habitação tava 

fazendo muitas coisas inovadoras, associada a reivindicações dos movimentos 

sociais. Experimentou e fez mutirões na cidade toda. Eu, como vários profis-

sionais aprendi no campo a fazer e saber qual papel a gente desempenhava, 

agora se olhar pra trás e tivesse associado a isso uma boa formação universi-

tária a gente contribuiria muito mais do que a gente pode contribuir. A gente 

compunha na época uma equipe muito jovem, recém formado e a maioria sem 

experiência profissional na área de habitação. E foram aprendendo na prática. 

Já naquela época discutia autonomia dos movimentos, autogestão do recurso 
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público. Construiu uma boa relação com os movimentos, isso ela (o profissional) 

traz em outras áreas. Isso eu levei pra habitação que era necessário fazer isso, 

mas os movimentos de habitação são muito diferentes que qualquer outro mo-

vimento. 

Naquela época se contava com uma equipe muito maior do que é hoje. E 

não se contava com trabalho terceirizado, eram profissionais da prefeitura, as 

terceirizações era mais na área de arquitetura e engenharia, muito pouco era ter-

ceirizado no social.

Estava nessa época na zona leste, fui pra zona norte em 2002 com a Marta. 

Estava nessa época em Habi São Miguel, porque tinha uma diretriz de descentra-

lizar, cuidava de São Miguel, Ermelino Matarazzo e Itaim Paulista. Era mutirão 

de terreno vazio, tinha uma única urbanização de favelas que era favela Nos-

sa Senhora Aparecida, as demais trabalhava com intervenção em área de risco, 

algumas poucas unidades construídas pelas empreiteiras, trabalhou com 90% 

mutirão em terreno vazio com movimento organizado e alguns mutirões feitos 

por movimentos de favelas.

Sobre urbanização na gestão Erundina

Era um pouco parecido com o que é hoje mas com um pouco menos de 

recursos, um processo bem mais moroso, com pouca possibilidade de remoção, 

até porque não tinha muito recurso pra construir novas UH (Unidades Habita-

cionais), fazia urbanizações olhando pra ter menos possibilidades de remoções, 

era feito infra por construtora contratada pelo poder público e com trabalho so-

cial acompanhando a intervenção. O trabalho social era informativo do que era 

a obra, do que ia acontecer, tinha muita intervenção que ia mexer com parte da 

casa, quais eram as propostas, trecho a trecho. Essa urbanização demorou mais 

de 4 anos, porque quando acabou a gestão ainda não tinha concluído tudo. Abriu 

viário, viela, canalizou córrego, eliminava área de risco.

Já existia(projeto participativo). Quando a gente entrou na administração 

já tinha sido feito o desenho (projeto). Era uma época em que a população par-

ticipava muito, se definiu o projeto e a intervenção começou no segundo ano da 
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administração. Foi um processo bastante participativo, mas como o recurso 

era pequenos só se fez uma única urbanização.

A gente tinha política de melhorias das favelas, centro comunitário 

construído em mutirão, nosso trabalho  era ajudar na organização do mutirão. 

Chamava-se pequenas melhorias, construir umas pinguelas. Não era como é 

hoje tão consolidado, fazia algumas vielas, passagens de famílias. Interven-

ções pontuais com objetivo de segurar um tempo pra uma futura intervenção. 

Naquela época não tava na pauta dotar todas as favelas de infraestrutura como 

tem hoje, água e esgoto pra todo mundo, eram pequenas melhorias porque 

não tinha recursos pra intervir nas favelas. E boa parte se dava com verba de 

atendimento habitacional que era pra atuar em favelas e em área de risco. Fa-

zia-se melhorias pontuais pra evitar que acontecesse situações mais drásticas.  

Fazia-se muito prevenção de risco, em 90/91 a PMSP contratou, porque teve 

um deslizamento de terra na Zona Oeste e foi contratado o IPT e gerenciadora, 

um monitoramento de risco, pra todas áreas de risco pra toda cidade e isso 

norteava as remoções que naquela época ia pra alojamento provisório. E esses 

alojamentos muitas vezes o pessoal ficava 10/12 anos, e favelas que se cons-

truíram no entorno desses alojamentos e que mais recentemente, em 2000, 

acabou com os alojamentos. O poder público não tinha como dar conta, não 

tinha uma política de provisão habitacional para atender as famílias de risco. 

Quando em 94, na gestão do Maluf, lançou o PROVER que era um programa de 

verticalização de favelas. Era mais uma fachada que esconde a favela que está 

atrás do que propriamente de uma política de atendimento ou de urbanização 

de favelas. Foi uma época que praticamente se abandonou tudo que se tinha de 

política de urbanização de favelas, o único lugar que se continuou a fazer ur-

banização de favelas na gestão do Maluf foi em áreas de mananciais. Na cidade 

isso era impensável, a gente trabalhou o tempo todo com remoção, ficamos 8 

anos entre gestão Maluf e Pitta. 97% do nosso trabalho era remoção. 

Eliminar as favelas de SP e que pra melhorar a qualidade de vida dos 

moradores era verticalizando. Era uma remoção com atendimento. O Prover 

tinha como diretriz remover as favelas e construir atendendo os moradores, 
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claro que isso não aconteceu com toda cidade, teve conjunto que agregou famí-

lias vindas de vários lugares, mas era um programa para atender famílias de ori-

gem de favela. Teve lugar que removeu só parte e se manteve as famílias lá, não 

porque se considerava que a urbanização ia acontecer mas porque não havia uni-

dades pra todo mundo, teve algumas fases que o programa parou e ficou parte da 

favela e essa parte da favela cresceu. Se você for na Vila Maria, no conjunto Par-

que Novo Mundo, você vai ver que é literalmente uma favela verticalizada, que 

confundo o que é prédio, do que é área da favela antigamente ocupada, com uma 

violência muito grande. Uma região que tem uma ação do tráfico por conta das 

rodovias, muito intensa. E em outros lugares a gente fez muita remoção em de-

corrência de abertura de viário. Porque na época se conseguiu recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e eles chamavam de recuperação de 

fundo de vale que era um  modelo bem tradicional. Canaliza o córrego e  abre 

duas pistas de viário, na margem esquerda e na direita e fez em alguns córregos 

da cidade. Largos viários. Tinha uma diretriz do programa que ao iniciar as obras 

a prefeitura já deveria ter o lugar de reassentamento, porque não era admitido no 

programa que as famílias fossem para alojamentos provisórios. Então, se cons-

truiu as unidades, as famílias já sabiam antecipadamente pra onde elas iam, nem 

sempre era muito próximo do lugar, era necessariamente na mesma região, mas 

não muito próximo, correspondia alguém que morava no Cachoeirinha ir pra o 

Jaraguá, era zona Norte, mas mais ao fundo da região, foi isso até o fim da gestão, 

mas o recurso foi ficando escasso e alguns córregos não se concluiu. O grande 

mote era construção de viário.

Remoção sempre, qualquer tipo, sempre, sem exceção nenhuma, elas são 

muito traumáticas para os moradores, mesmo aquelas que sejam em áreas de 

risco, que o morro tá deslizando ou córrego que enche, não tem essa distinção 

ser menos pra quem mora mais precariamente e mais pra quem mora melhor, 

pode ter uma pequena diferença, mas a remoção em si ela  é muito agressiva para 

o morador, você tá tirando aquilo que a pessoa construiu ao longo de sua vida. O 

que a gente investe com nosso salário em  viagem, em viajar com os filhos, em 

trocar o carro, em colocar nossos filhos em uma escola melhor, ou uma poupan-
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ça, enfim, parte desses moradores investem o que tem na sua própria casa, 

investem em construir, então ali tem décimo terceiro (salário), férias, parte 

do salário, investido no construir. Então, seja ela precária ou não precária, é 

um investimento que o morador fez e a nossa intervenção é pra botar abaixo 

algo que ele construiu. Eu acho que quando tem uma diretriz que precisa tirar 

a casa por causa do viário, a gente trabalhou em muitas áreas que havia casas 

absolutamente consolidadas, casas enormes e não tão grandes, construídas 

ou consolidadas havia muito tempo, então, nessas áreas a remoção foi assim 

muito difícil e a gente, num curto espaço de tempo, nós tínhamos que fazer a 

população compreender porque que ela tava sendo removida e ela tinha que se 

adaptar com um novo morar que não tinha nada a ver com aquilo que ela tava 

acostumada anteriormente. Espaços hoje, que se a gente tivesse uma política 

de urbanização de favelas, poderia ter urbanizado porque eram espaços muito 

bons e nem tão perto do córrego assim. Embora o programa tivesse assegura-

do alguns ítens do nosso trabalho, havia uma consultoria do BID que obrigou 

a prefeitura a montar um conselho consultivo garantindo a participação dos 

moradores, então nós fomos identificar lideranças, chamar, convidar pessoas 

a participar desse conselho, ainda com toda precariedade que foi feito,  ele as-

segurou que coisas mais absurdas não ocorresse, então um mínimo de respei-

to, de fazer aquilo que estava escrito no programa fosse cumprido, o  conselho 

garantiu que ocorresse.

Foi exigência de um ente internacional que assegurou, tinha que  cum-

prir. Era pequena a participação, mas era o que se tinha em termos de partici-

pação popular na época. É bem complicado ter que explicar pro morador que 

ele terá que sair pra ceder espaço pra um viário que ele não usa, que ela não 

vai usar, não é ele o beneficiário, porque boa parte dos moradores foi pra outro 

bairro. Saiu do Cachoeirinha pro Jaraguá, saiu de São Mateus, do Carrão pra ir 

pra São Miguel Paulista, saiu de Artur Alvim, do lado do metrô pra ir, mesmo 

que a área, a localização de São Miguel fosse excelente, e foi pra conjuntos ha-

bitacionais enormes. Jaraguá, pra quem conhece, tem vinte mil pessoas, dos 

maiores conjuntos que a gente tem, o Garagem, por volta de três mil unida-



anexo      entrevistas      13

des. E foram terras desapropriadas na gestão da Luiza para receber os mutirões, 

grandes terras desapropriadas pra atender os movimentos de moradia através 

de mutirão. Quando acabou a gestão da Luiza já tinha demanda pra eles nessas 

terras, e a política definiu outras diretrizes e ocupou essas terras, construindo 

grandes conjuntos habitacionais pra atender obras, grande parte de viário. Era 

o PROCAV, Programa de Recuperação de Fundo de Vale, uma coisa assim, com 

dinheiro internacional. E até hoje tem obra não concluída, o viário não chegou 

até onde se tinha de chegar. Tem um trecho em Artur Alvim  que o viário se 

modificou porque eram trechos enormes de favelas removidas. Se a gente tivesse 

tido uma outra política, a gente não tivesse feito nesse formato, que pra mim, é 

um processo de expulsão de famílias, que moram na periferia, mas moram numa 

região mais central que o poder público destina pra ela. A gente teve uma área 

no Cachoeirinha, uma área particular ocupada há pelo menos uns 40 anos, na 

beira da Avenida Inajar de Souza, ao lado do terminal com comércio organizado 

imenso a frente da avenida e ali a prefeitura desapropriou pra fazer um piscinão 

porque tinha muito alagamento na Inajar. Só que quando ela desapropriou, ela 

pagou ao proprietário da área e ia atender as famílias em conjuntos habitacio-

nais. Na verdade, por direito, as famílias tinham uma ação, elas queriam que o 

poder público reconhecesse que elas estavam lá há mais de 40 anos e que o dono 

do terreno não fez absolutamente nada. A gente dizia na época que o proprie-

tário ganhou na loteria porque ele não fez esforço nenhum e recebeu recursos 

da desapropriação e os moradores que construíram naquela terra não receberam 

absolutamente nada, que por direito poderia ter recebido e o poder público po-

deria ter recebido aquela terra totalmente desocupada das pessoas, os moradores 

não receberam nenhuma indenização, nada, mas foram atendidos em conjuntos 

habitacionais financiados, e que até hoje as famílias pagam. Naquela época, não 

se tinha entendimento que era um direito do morador, de permanecer. A gente 

começou essa intervenção na gestão do Maluf, do Pitta mas efetivou na Marta, 

quem removeu as famílias foi a Marta, na gestão do PT. Eu acho q os moradores 

tinham uma ilusão de que o governo da Marta não faria isso. No primeiro mês 

de gestão eles foram no gabinete e foi dito que não havia como reverter porque 

era obra de Siurb (Secretaria de Infraestrutura Urbana), dinheiro do BID e foram 
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removidos a força. 

Se eu não me engano teve um morador que resistiu tanto que fizeram 

uma adaptação na obra e eu acho que ele tá lá até hoje e acho que preservaram 

a parte do comércio. E a gente como profissional, fica no meio desse conflito, 

discorda da ação, sabe que os moradores tem seus direitos, sabe que a cida-

de, tendo necessidade de uma obra pública como aquela, pra evitar enchente, 

sabe que algumas medidas podiam ser feitas, como garantir a frente do co-

mércio, proporcionar um outro atendimento pra essas famílias, dando mais 

opções pra não terem que ir só praquelas unidades, reconhecer e indenizar os 

moradores das benfeitorias, a gente sempre disse que algumas coisas podiam 

ter sido feitas pra flexibilizar a atender a necessidade da cidade mas isso nunca 

foi feita. Então a gente tem coisa feia, coisa feia porque não respeita mesmo e 

mesmo a gente pode dizer que herdou do outro governo, mas por obrigação, 

por estar no poder publico tem que estabelecer outra forma de olhar a cidade, 

outro acordo, pactuar novas formas. Porque a população porque tem menos 

capacidade de se organizar, porque não entende a lei no seu conjunto, não tem 

o recurso pra pagar um bom advogado, ele sempre se vê mais vulnerável, e 

vou dizer, lutar contra o poder público não é mole, lutar contra uma máquina, 

cada vez mais poderosa, respeitando menos os direitos. Essa foi a descoberta 

nossa, mesmo estando num governo mais progressista algumas ações são fei-

tas sem cumprir direitos mesmo. Em governos progressistas a gente consegue 

sim fazer um conjunto de ações que dão conta a responder as necessidades dos 

moradores, mas a gente não deixa de fazer coisas que desrespeitam. A gente 

continua fazendo viário, achando que é o mais importante. O viário nunca 

atropela uma área nobre, sempre vai passar em cima da favela. Tem dois luga-

res, à direita uma área nobre, à esquerda favela, vai passar em cima da favela, 

porque é ainda a forma que a gente enxerga as famílias que ocuparam essas 

áreas.

Passar por cima de área ocupada inclusive é mais rápido, mesmo que 

tenha que se construir unidades, do que enfrentar o conflito de ter de de-

sapropriar áreas particulares. A aceitação da sociedade é muito maior. A so-

ciedade corrobora. Se um dia for pra um debate público que pra passar um 
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viário deve-se tirar a favela ou uma área de classe média, sempre o governo vai 

se apoiar em tirar a favela. A sociedade sempre vai apoiar o poder público porque 

o senso comum diz que essas pessoas, inclusive no aspecto da violência, pra que 

elas vivam melhor elas tem que morar segundo o padrão da classe média, num 

apartamento com janela, sala, e não se enxerga o que elas fizeram nessas áreas 

ocupadas. Acho que tem duas coisas, financeiramente vão dizer que é melhor 

aqui do que ali, mas isso no fundo esconde uma discussão que ninguém enfrenta 

que não é só isso, é um preconceito mesmo.

Ali (favela Real Parque) pra mim, tá claramente uma medida pra atender a 

vizinhança rica que tá ali, o próprio cenário da (Rede) Globo. Fato é que o projeto 

é pra encantar o externo, pra quem olha de fora. Eu quero ver alguém encampar 

um projeto daquele no Itaim Paulista, aquelas luzes, você não vê isso lá, então o 

lugar que as favelas estão atraem outros projetos. Eu não gosto de quem estava na 

administração passada, à frente da superintendência de habitação, agora afora 

todos os problemas tem uma coisa que a prefeitura fez, e que ela não está isolada 

e foi muito bom, começar a pensar projetos diferentes, diversificados, passamos 

muitos anos construindo projetos feios, mal feitos mesmo, de verdade, porque se 

considerava que o morador de favela era um cidadão de segunda categoria, que é 

melhor do que a casa que ele morava antes.

A gente trabalhou em Paraisópolis, na área do Grotinho, Rua Pasquale 

Gualupe, uma encosta toda ocupada, um projeto inicial era remoção parcial, de-

pois teve alguns deslizamentos e mudou pra remover tudo. Começamos a traba-

lhar pra remover tudo porque tinha-se estudos que o solo ali era uma gelatina, 

não dava pra manter, que ia desmoronar. O comércio e as casas voltadas pra ave-

nida começaram a reagir com relação a remoção, se organizaram e foram atrás da 

prefeitura. Faziam grupos de discussão e também teve ações violentas pra cima 

da equipe técnica. E aí, eles resistiram totalmente dizendo q dali não sairiam. A 

prefeitura reviu o estudo. E eu me pergunto, se era uma área de risco, se desmo-

ronava porque o terreno era uma gelatina, porque que mudou? Ela encomendou 

um estudo de geotecnia, nós fizemos monitoramento de evolução de trincas e 

chegou-se a conclusão que não era tão mole, que a resistência da população en-
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dureceu o solo, removeram quem tava mais pra baixo, fizeram solo grampea-

do e os moradores estão lá até hoje. O que nos pareceu que essa era alternativa 

viável, mas que ela tinha um custo maior. Parte da equipe da gerenciadora foi 

sensível ao nosso trabalho, que a gente queria preservar um maior número de 

moradias, e eles construíram um argumento baseado no recurso e viam que 

aquele a diferença era muito pequena.

Era esse argumento somado a uma grande resistência dos moradores 

(que fez com que houvesse a mudança de diretriz de projeto)

Tirou dois ou três moradores que tavam na frente pra viabilizar o aces-

so, um escadão enorme, com uma discussão se era de ferro, se era de aço, 

pra ver se grudava no morro, e embaixo fez uma área de lazer para os mora-

dores. Mas eu acho q hoje tem muito mais estudos, muito mais recursos e eu 

acho também que cresceu o número de profissionais que estão sensibilizados, 

que olham mais pra população que tempos anteriores, passam longe do que a 

gente gostaria, mas eu acho que estudos eles são manipulados. Naquela situa-

ção (Paraisópolis) nós sempre perguntávamos se aquela proposta era a única 

saída e eles sempre foram categóricos que aquela era a única saída e aí veio 

com aquele argumento ‘vc quer q as pessoas voltem?’, ‘sim’ ‘eu quero que as 

pessoas voltem’ e eu afiancio que o que o profissional tá dizendo é verdadeiro 

e é um bom sinal pros moradores saberem que quando eles se organizam eles 

impõem que a área técnica vá buscar outra saída. Esse exemplo é o retrato pra 

dizer que manipula sim. 

A gente fica muito vulnerável com esses interesses que a gente acaba 

lidando. E hoje não é só o poder público, hoje a gente tem o interesse da em-

presa que tá fazendo a obra, ela não quer que mude o projeto, ela quer uma 

solução mais rápida, ela quer uma solução de menos custo, e essa solução de 

miudinho, que você remenda aqui e da casa ali, a alegação da empresa é que o 

custo é maior, eu acho que dá mais trabalho, eu não saberia dizer se o custo é 

maior, mas ela dá mais trabalho, porque não é um arrasa quarteirão, mas ele é 

mais respeitoso. E a gente fez com esses moradores, em um conjunto de casas 

que permaneceram, que eu acho que a prefeitura tinha que ter feito um TAC  
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com os moradores e MP envolvendo outros setores. Nós construímos um docu-

mento, abrindo um processo administrativo que eles não poderiam construir 

mais nada, eles não poderiam colocar mais peso naquela área, que a condição 

deles permanecerem era deles não ampliarem. Tudo tava  calculado para supor-

tar aquele peso, então a gente fez essa orientação, redigimos um documento e foi 

entregue e assinado por cada um morador. São soluções simples que você tem 

que pactuar com morador, eles tem responsabilidades. Não sei como isso ficou 

depois, mas você tem que freqüentemente monitorar.

Tem de tudo. Tem um grupo que fala que não quer sair por tudo que ele 

construiu e tem um grupo que tem uma posição de que ‘eu sempre soube que 

isso aqui não era meu, sabia que um dia isso ia acontecer comigo’. Eu acho que o 

poder público investe na divisão, ele sabe. Você quando vai fazer uma remoção, 

sempre tem alguém que adere, você vai deixando o outro numa situação tão ruim 

que ele acaba aderindo, e tem um outro contingente que resiste e vai ficar lá até 

o fim. Eu acho natural que tem morador que quer ir pra unidade habitacional, 

quer ir pro apartamento, tanto que quando a gente oferece permuta (casas con-

solidadas que não precisam sair, mas que a família quer e pode pagar pelo apar-

tamento, sugere-se uma troca para aquela casa poder abrigar familia que não 

quer sair do tecido existente da favela ou não consegue assumir financiamento). 

Na favela, as pessoas vem espontaneamente. O que eu acho que o poder público, 

pra um público diverso, a gente apresenta uma (única) saída pra ele. Eu acho 

que a gente tem que apresentar uma diversidade, eu acho que o problema é esse. 

Pegando o exemplo do Real Parque, não dava pra fazer um projeto com a popu-

lação onde parte permanece, uma parte vai, quem vai, quem fica, como eliminar 

o risco, não dá pra fazer assim? A gente deveria oferecer coisas diversificadas, 

mas eu acho que a gente tende a fazer uma coisa única. No Paraisopolis tinha um 

lugar lá no Grotão que concentrava uma população mais vulnerável, tinha que 

abrir um viário pra eliminar o risco e tinha umas casas pra sair e quando voce 

ia tirando as casas ia sobrando pequenos terrenos. E a gente fez uma proposta 

pra prefeitura de construção de uns embriões que desse condições pra familia 

ampliar, mas com condições mínimas ali e ir dialogando com a população, não 
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determinando que os mais pobres iam pros embriões e os com melhor renda 

iriam pros apartamentos, mas que a gente deveria ofertar os embriões como 

uma possibilidade para o morador escolher, mesmo que ele não tivesse recur-

sos financeiros e ele optasse pelo apartamento, a nossa avaliação, que devia 

encaminhar, porque era um direito.

E isso a gente trabalhou o tempo todo durante o processo de remoção 

que as casas deveriam ser construídas nesse formato, não seriam iguais a casa 

deles caso as famílias optassem por essa saída. Pactuamos com cada morado-

res. Mas depois disso a administração decidiu que não podia construir mais 

esses embriões porque eles eram horrorosos, que não era pra fazer, porque 

era uma reconstrução feita com recurso da construtora e não tinha ônus pro 

morador. Ela acabou com essa possibilidade, mas a gente foi buscando umas 

saídas porque as pessoas tem necessidade diferentes. Tem gente que tem rela-

ções, laços de solidariedade que ele precisa daquele lugar, a pessoa que toma 

conta do filho, que apóia, que ajuda ele a sobreviver, que tá naquela região, 

que precisa daquele apoio e ela não pode sair dali, então tem um monte de 

coisas embutidas e a gente nesse processo atropela, passa por cima.

A gente a revelia da administração construiu isso (discussão) com os 

moradores.

Se a gente não quisesse fazer a gente não faria. Remove e pronto, porque 

fica mais bonitinho pra construir uma calçada assim, plantar umas arvorezi-

nhas, fica mais bacana, e tem uma visão que é assim também, e é bem grande 

viu.

Eu acho que o trabalho social é assim, tem profissionais com um olhar 

mais voltado pras necessidades da população e tem profissionais que tem uma 

visão mais pragmática que só se atenta a isso quando há uma resistência dos 

moradores que ameaça a obra e aí ele se vê obrigado a olhar. Eu diria que na 

prefeitura tem bem pouco profissionais que tem ouvido, que tem sensibilida-

de, ele tem preocupação em fazer a obra acontecer, respeitar o contrato. E a 



anexo      entrevistas      19

gente consegue mudar o projeto, muito numa relação que a gente tem que cons-

truir com alguém que tem o mesmo projeto que a gente. Por isso que (hoje, numa 

aproximação da Secretaria da Cultura com a Habitação) eu falei que não dava pra 

chamar na Habitação só o Trabalho Social, tinha que chamar a equipe toda, os 

arquitetos e os engenheiros, porque são eles os donos do dinheiro, são eles que as-

sinam as medições, então são eles que assinam os projetos. Se a gente tem que dia-

logar a gente tem que ganhar esses engenheiros e esses arquitetos de que há gru-

pos organizados e que é bacana pensar coisas na urbanização e que eles vão ajudar 

a manter e que vão dar uma vida ao lugar. E eu acho mesmo que tem que ganhar 

essas pessoas, mas é difícil, é matar um leão a cada dia, mas acho que é uma coisa 

possível, a não ser que o profissional tenha uma visão muito reacionária.  

Mas eu acho que esses anos na administração, fez com que esses profissio-

nais mudassem um pouco seu olhar, muito distante do ideal, mas eu acho que não 

são os mesmos profissionais de quando a gente fez a verticalização de favelas lá de 

1995.

Mas sabe o que acontece o profissional que estava na Luiza Erundina, uma 

pequena parte dele era da casa, eram os profissionais que permaneceram, grande 

parte desses profissionais eram externos. A prefeitura tinha naquela época empre-

sas terceirizadas que contratavam esses engenheiros e arquitetos que tinha esse 

perfil do militante, tinha esse perfil de ‘vamos fazer’, que pensava numa política 

diferente pra habitação. A gente tinha essa composição. A gestão do Maluf acabou 

com isso, já não tinha esses profissionais, ficou um grupo pequeno de concursa-

dos e ele impôs uma política. E no final de gestão da Erundina ela chama todos os 

concursados (da lista) desse concurso que eu entrei, ela já tinha cumprido com 

preenchimento de vagas há muito tempo, mas ela chamou todos os concursados, 

porque ela tinha um compromisso com a categoria, ela chamou 1500 pessoas, en-

tão esse profissional que entra no final da gestão ele é  formado, como concepção 

política, como intervenção no trabalho social, na gestão do Maluf e do Pitta. Você 

não sabe o que é trabalhar com esse profissional ‘que tem que tirar mesmo, tem 

que remover, que esse é pobre, mas é limpinho’ e o foco de resistência disso se dá 

no início da gestão do Maluf, daí esparramou profissional que era daquela época 
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pra outras secretarias e ficou um núcleo mais novo que chegou no poder pú-

blico e que é formado nessa visão. 

Uma parte resiste, busca outras saídas, o trabalho social tá construído 

nessa visão mais conservadora. É uma época onde se dá um 360, terceiriza 

todo o trabalho social, é quando a Diagonal começou a trabalhar no poder 

público no Maluf, Pitta. Quando entra a Marta tem tudo tão consolidado que é 

difícil dar um 360 porque ainda é um período de poucos recursos. A Habitação 

tinha um dos menores orçamentos da cidade, tanto é que nosso secretário foi o 

último a ser decidido porque não tinha dinheiro. No final do governo da Marta 

é que se tem outra política do governo federal. O dinheiro começa a vir pra cá. 

Tem coisas nacionalmente definidas, o recurso não vem ‘toma aí o dinheiro, 

faz o que você quer’, tem que apresentar o projeto. Tem muitos recursos pra 

fazer obras do PAC, porque boas obras do PAC são destinadas a urbanizar. O 

que eu acho que se tivesse tido no governo da Marta essa injeção de recursos, 

talvez tivesse conseguido criar uma forma de trabalhar muito mais avançada 

do que a gente conseguiu nessas duas últimas gestões. Na gestão Serra-Kassab 

é um momento que eu não tinha visto tanto dinheiro na prefeitura, a gente 

pulou de um orçamento nada pra ser um dos maiores orçamentos do muni-

cípio, a Habitação tem um puta de um orçamento. Então tem muito recurso 

e não vinha só pra verticalizar, vinha pra urbanizar e eu olho hoje que tem 

duas coisas: esse profissional que tá muito acostumado a fazer esse arrasa-

quarteirão, ele se vê obrigado a fazer urbanizações de favelas, ainda que essas 

urbanizações, sejam ainda muito arrasa-quarteirão, mas elas não são o que 

era o Prover na época. O Prover não tinha conversa, era ‘tira e põe o prédio no 

lugar’. Então, principalmente o povo de engenharia e arquitetura ele tem que 

conversar com o povo, alguns não tão nem aí, mas tem um outro olhar que 

vai aos poucos se construindo. E os profissionais do trabalho social vão cons-

truindo cadeira em cima dessa intervenção, que ficou, repentinamente, muito 

grande. Nós saímos da Luiza Erundina fazendo urbanização de um canto da 

zona leste, nada na gestão de Maluf-Pitta, excetuando Guarapiranga, pra che-

gar na Marta com um projetinho aqui outro ali e uma guinada, na gestão do 

Serra. Nós tínhamos muito projeto, porque o PT é bastante bom pra deixar pro 
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outro fazer, né? Então tinha um monte de projetos, com projetos bem partici-

pativos, com tudo prontinho, projeto aprovado, agora era só ‘manda!’, mandou 

e a gestão seguinte foi, executou tal qual tava previsto, com uma ou outra exce-

ção e mesmo assim tem uma visão que é muito higienista.

Eu peguei bem pouco essa fase do Renova, é que se a gente estabelece um 

paralelo com essa gestão Maluf, tem um progresso, mas é isso mesmo, (o pro-

jeto) é uma perspectiva do profissional. E a visão da administração (Serra-Kas-

sab) era ‘eu não preciso do povo dando palpite num projeto de urbanização’, 

a Beth  dizia isso, ‘eu não contrato profissionais? Eu não tenho arquitetos? É o 

arquiteto que tá habilitado a desenhar o projeto, a saber o que é melhor do ponto 

de vista da arquitetura, por que que eu preciso do povo?’ O povo não detém esse 

conhecimento, era um pouco o que ela defendia. E a gente não, ‘o profissional 

tem um conhecimento técnico que lhe é especifico e tá certo que ele use desse 

conhecimento, mas ele tem que ouvir o que é necessidade’. Quando você é con-

tratado por uma classe média pra fazer um projeto lá da minha casa, o que que 

o profissional faz ‘o que que você quer?’ ‘Eu quero uma coisa assim, eu quero 

uma ventilação, eu quero olhar não sei pra onde’ e ele pega isso que o cliente 

pediu coloca num desenho ‘não é isso q vc queria?’ Então era o que a gente dizia 

pra ela, com os moradores tem que ser a mesma coisa, ‘escute o que eles estão 

falando e transforme isso num projeto’, o que não for possível atender, diga cla-

ramente. Porque sai uns projetos muito bonitos visualmente, mas não atende a 

nada que o morador quer.

Mas desse ponto de vista é possível fazer um concurso público, porque 

você tá dizendo como premissa você tem uma discussão com o morador

Do meu ponto de vista não, a não ser que a gente diz que as regras são 

essas, a necessidade de uma consulta popular e as pessoas vão dizer o que elas 

querem, remover menos, ter mais gente morando junto, não ter esse campo 

largo que agora virou uma moda. O concurso público poderia ter um ítem as-

sim, mas o concurso público é uma vaidade do arquiteto e é tão impressionante 

que quando voltei a trabalhar com a prefeitura eu voltei trabalhando num dos 

perímetros do Renova, com o (Cláudio) Libeskind, associados a um escritório 
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espanhol, o enrolado falando lá com o povo. Fizemos  até onde eu fiquei duas 

ou três reuniões com o povo. Na primeira reunião eles chegaram duas horas 

atrasados, então eu comecei apresentando o projeto pra eles, dizendo que não 

era definitivo e que eles iriam aquele dia porque agora iriam começar a fazer 

o definitivo, porém eles irão andar e depois ouvir vocês pra tentar conciliar as 

duas coisas, então vocês devem dizer o que apontam como prioritário, neces-

sidades. Aí eles chegaram com aquele desenho aquelas pessoas lá longe, com 

aqueles desenhos com campos largos as coisas tudo longe e eles apresentando 

lá no Campo Limpo, onde não sobra nem espaço pra você plantar uma árvore. 

E eu  dizia que era um dia deles ouvirem. A primeira liderança levantou e disse 

‘lindo esse negócio aí, eu olho pra isso e eu queria morar num lugar desse, 

quem de nós não adoraria? Você acha que a gente não gosta de coisa boa, só 

que é o seguinte nós moramos aqui e conhecemos o bairro e nós vamos dizer 

o seguinte, nós queremos manter o máximo de pessoas aqui, sabe por quê? 

Nós somos amigos, nós somos vizinhos, a gente se ajuda e a gente quer que 

você faça um projeto que mantenha o máximo de pessoas aqui, tá bom?’ outro 

dizia ‘faz um jeito aí da gente ir o mais rápido pro shopping, outra coisa, aqui 

tem mina d` água, nós preservamos a mina dágua, preserva também’ ‘a gente 

também quer garagem, nós somos pobres, mas nós temos carros’.

Aí começa os espanhóis dizendo ‘tudo bem que vocês tem que pensar 

na moradia de vocês, mas vocês tem que investir hoje no que fica pros filhos de 

vocês, é necessário que a gente cuide das águas dos córregos, tenha vegetação, 

área verde, isso é bom’. Um cara falou assim ‘hoje não era o dia dele ouvir?’

Eles podiam ter debatido em outra linha de raciocínio. É impositivo, e 

é esse o profissional que não sabe o que acontece, não conhece a realidade do 

lugar, não sabe a dinâmica da cidade. Porque male mal o profissional que tá 

no poder público ele sabe qual a dimensão da cidade, mesmo que ele seja con-

servador. Agora escritórios totalmente externos. Nós devemos ter escritórios 

muito bons na cidade, que entendem a cidade. E um concurso abre essa regra, 

não sei se o concurso pode ter essa regra que o profissional tem que ter relação 

com a cidade, estar ou não no poder público. Mas o profissional do poder pú-

blico entende como as coisas funcionam.
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Eu acho que é sempre uma combinação entre o olhar do morador com a 

do profissional. Mas sabe o que eu acho? Via de regra, o morador quer perma-

necer no seu lugar, todo mundo quer urbanização, mas ninguém quer ser tirado 

do lugar onde está, porque urbanização traz melhorias, todo mundo quer esse 

benefício mas não quer o ônus de sair, a não ser aqueles que estejam na beira do 

córrego.

 Às vezes eu acho que a gente rompe. A gente vai romper, não tem como 

urbanizar sem mexer e sem alterar essa dinâmica, não precisa necessariamente 

ser algo negativo, pode ser positivo, as vezes você pode reconstruir outros laços. 

Mas a gente rompe e às vezes é brusco. E o que que a gente faz que ajuda essas 

famílias a reconstruir esses laços, novas relações, o jeito de morar fisicamente 

falando. A gente às vezes fala que mora num prédio e não conhece ninguém, às 

vezes o mesmo grupo que se conhecia, quando chega no prédio vai se trancar, 

vão ficando mais isoladas, e a gente pode com o trabalho social ir proporcionan-

do que as pessoas tenham outras relações, outras formas de conviver e acho que a 

gente ainda não deu um salto, acho que a gente poderia ter pensado estes espaços 

muito junto com quem faz os projetos. 

Em Jundiaí num MCMV, acho que o trabalho está em ajudá-los a ver que 

é possível construir uma convivência legal, acho que a gente pode estimular, e 

reunião não vai estimular isso. E aí, não fizemos nada de novo. Fizemos uma pro-

jeção de filme numa empena, nada de novo, todo mundo faz isso, com pipoca, 

não discutimos nada de regra de convivência, nada disso, e a galera amou. E acho 

que dá pra gente trabalhar e ajudar a galera a construir outras formas de relações, 

enxergar as possibilidades do novo espaço, e às vezes a gente fica muito dentro 

da caixinha (ítens exigidos nos Manuais dos programas públicos) do trabalho so-

cial, e a gente fica empurrando guela abaixo que não pode fazer barulho, que não 

pode gritar, que não pode, só não, e isso não restabelece. Agora eu acho que essa 

coisa do vender, as pessoas só fazem em duas circunstâncias: se a situação finan-

ceira apertar muito e ele pode não conseguir enxergar outra saída, ele pode até 

ter outra saída, mas não consegue enxergar ou se a remoção dele tiver sido muito 

imposta. Via de regra as pessoas vão buscando se adaptar, mas acho que eles 
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buscam viver no próprio lugar, tem gente que enxerga como capital que lhe é. 

Eu acho também que nós tínhamos que começar a escrever sobre qual é 

o centro do trabalho social, porque no pós-ocupação é muito facial a gente se 

perder, porque às vezes a gente se vê passando filme no lugar pras pessoas sem 

saber porque, aí não tem o menor sentido. A nossa idéia ao passar o filme era 

que eles percebessem que é possível estabelecer novas convivências e tam-

bém que eles pudessem, batessem (na porta) lá na (Secretaria de ) Cultura pra 

construir uma relação com poder público. A gente tem uma ação muito tute-

lar. A gente não sistematizou esse trabalho do pós-ocupação. O trabalho está 

mais claro e avançado na urbanização, na obra, na remoção, porque a obra 

movimenta a pessoa e o pós-ocupação é possível a desmobilização porque já 

se conseguiu o que queria. E articulação entre secretarias, não vai achar que 

a gente trabalha Trabalho e Renda que a gente vai conseguir algo sem ter algo 

estruturante do poder público.

A gente já acumulou experiência e conhecimento prático, mas se a gen-

te não ficar esperto a gente vai ser pautado por outros profissionais. Tem muito 

recurso, mas tecnologia, acesso a informação, mas tudo isso se a gente não for 

atrás, não quer dizer melhor condição (de trabalho).

Eu acho que pelo menos a gente não pode ser pautado por outros profis-

sionais. A gente é tão pautado que, no MinCidades, tem um economista que tá 

dizendo o que deve ser o trabalho social.

Você acha que o Trabalho Social é uma especialidade do Serviço Social? 

Você já mostrou um incômodo no começo qdo começa a entrar recursos, co-

meça a aparecer psicólogo, sociólogo etc. Mas também não tem um problema 

da classe de vocês que é o trabalhar seis horas, isso ajuda a tirar vocês da frente 

não?

Na forma como essa discussão das seis horas foi feita é um tiro no pé. Eu 

acharia que era melhor você brigar por melhores salários do que as seis horas. 

No setor privado não é chamado e no setor público vai perder terreno também. 

Na indústria ninguém vai brigar por esse cara, ‘eu trabalho 8h e ele trabalha 
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seis horas,’ você acha que alguém vai brigar pra manter esse profissional? ‘Põe 

um aí que fica as oito horas que eu trabalho que dá pra me atender`. Mas acho 

que é uma coisa interdisciplinar, mas o assistente social tem sua especificidade, 

ele tem um recorte, um conhecimento que é dele e que só ele tem, e ele soma na 

equipe interdisciplinar. O problema no MinCidades é que tem um economista 

dizendo o que que a gente tem que fazer, eu num vou lá dizer o que que tem 

que ser feito na economia. Então a gente vai perdendo terreno, dá visibilidade, 

é natural q haja disputa. Porque tem uma área que a gente construiu tá na área 

da habitação, o Trabalho Social fomos nós que construímos, quando tinha que 

chamar o cara na casa dele e rodar convite no mimeógrafo éramos só nós, agora 

que tá na pauta, é política, todo mundo acha que dá. Alguns arquitetos dizem 

que o Trabalho Social dá pra ser feito por todos, eu digo que não, arquitetos po-

dem sim, pela experiência, e ele tem que ter uma interlocução, e tem gente que 

pensa o inverso se é pra falar com povo só pode ser a gente, o povo não morde. 

Mas acho que tem uma especificidade da área da Humanas e que a gente tem 

um conhecimento acumulado muito grande. A gente já teve na equipe outros 

profissionais e a gente vê que falta outras áreas. Quando a coisa veio pro cenário 

a gente não ocupou o espaço que devia ser nosso, muito por nossa responsabili-

dade, num discurso vazio que fica gritando de fora e na hora que é chamado pra 

operar não opera, não sabe fazer, mas critica. 

E hoje em dia se expulsam as pessoas cada vez pra mais longe, hoje em dia 

pra outras cidades, empurra pra outras cidades problemas de cidade grande e 

consegue acessar recurso de cidade pequena. Não tem uma política de ocupação 

no centro. Mas não dá pra dizer que tudo que tem é ruim. Acho que a mulher 

(ex-superintendente) deu várias atropeladas, mas também acho que a gente 

não se organizou pra ir pra cima dela. 

Vi a Vila Nilo ser acabada, foi muito legal de trabalhar, o processo, foi 

feito três projetos, e foi escolhido pelos moradores o projeto que exigia menor 

remoção, na época da Marta (Suplicy). E quando entrou a gestão Serra-Kassab 

eles construíram seguindo o projeto. Fez centro comunitários, tem espaço de 
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reciclagem, regularizou, porque ficou uma área de favela bem grande, fez uma 

intervenção entre área urbanizada e área que ficou. Não fez melhoria habita-

cional, fez uma maquiagem de fachada.

Quem conhecia o Vila Nilo antes e agora não tem como não perceber, a 

intervenção ficou bem conservada.

Muita gente já escreveu sobre integrar o tecido à cidade, você acha que 

integra? Aceita o Vila Nilo ou aceita melhor o Real Parque?

No fundo no fundo acho que não aceita nenhum. A gente quer criar uma 

ilusão que ao verticalizar, esteticamente se acabe com a visão de que ali é fa-

velado, quem mora perto quer criar a sensação que não mora perto de um 

favelado, mas mesmo ao verticalizar ainda é estigmatizado. 

A aparência da casa das pessoas é muito determinante. Eu gostaria de 

dizer que ele é parte da cidade porque ele tem acesso aos bens  e aos serviços 

que a cidade tem, porque a prefeitura cuida das praças que ela construiu como 

ela cuida de qualquer outra praça, porque não é isso, a gente constrói praça e 

depois fala assim ‘agora você cuida aí morador’. Do lado da minha casa não 

é morador que cuida, é a prefeitura que corta, que limpa, que conserva o es-

paço. Porque eu acho que essa parte do preconceito ela minimiza porque tem 

a coisa do visual, (mas não é isso que fará um cara de classe média entrar no 

conjunto, nas ruas públicas). Não sei se Paraisópolis, depois de finalizada a ur-

banização, as pessoas irão entrar nas ruas internas, eu acho que vão passar na 

(avenida) Giovani (Gronchi), na (avenida) Perimetral e em uma outra avenida, 

mas não vão acessar o miolo, tem medo de andar pelo meio da favela. Pode ser 

que daqui muitos anos se altere.

Mas vc acha que acentua o fato de serem barracos, se fosse prédios e 

viário maior seria diferente?

Não sei, pode ser que sim. Tanto é que por que faria o poder público 

ter essa lógica de fazer prédios, do que tá por trás, você pensa outra coisa ao 

passar na (avenida) Perimetral? Alguém imagina outra coisa, que não é pra 

esconder? A idéia foi criar uma harmonia com o Panamby. Eu acho q trans-

formar fisicamente o lugar não é suficiente pra você transformar as pessoas, a 
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vida das pessoas, o olhar da sociedade sobre aquelas pessoas, ele é um componen-

te, mas não é suficiente. Paraisópolis é um exemplo que as pessoas (de fora) vão 

continuar andando nas bordas. O que ajuda lá é a quantidade de equipamentos 

públicos que tem. Tem Etec (Escola Técnica Estadual), tem CEU (Centro Educa-

cional Unificado), tem escola, ajuda um pouco um maior transitar, mas as pessoas 

ainda tem medo. 

Se você se perder em Paraisópolis, o cara já fica suando frio. Até porque 

a mídia fica explorando a quantidade de casas assaltadas ao redor do Morumbi. 

Também, tamanha contradição, não defendo o cara que assalta, mas é muita con-

tradição. Aquela foto daquele prédio, é uma afronta, uma piscina por andar e o 

cara embaixo não tem esgoto.

As pessoas que tem medo são o senso comum, mas nós que trabalhamos 

com isso não podemos ser o senso comum

A Beth França acreditava na transformação física.

Numa realidade como a nossa quem vai controlar essa troca de demanda na 

(avenida) Perimetral? O que eu acho é que se deveria pensar em uma política que 

pensasse um conjunto de ações para garantir a permanência dessas pessoas. Que 

por mim eu quero que permaneça, eu não quero obrigá-lo a permanecer

O pessoal disputou a tapas os prédios que ficavam na (avenida) Giovani 

(Gronchi), porque é status, mas eu achava que tinha que ter uma política que era 

de fixação dessa população, isso tem que ser alvo da preocupação do gestor.

Mas teve  uma pesquisa da época da Marta que todos os nossos Prover so-

mente teve troca de 30%, e foi uma grande surpresa, foi o maior número, isso com 

todos os problemas que os Cingapuras tem. A gente achou que bateria uns 50%, 

não sei, com o tempo, pode ter mudado a vida, tem uma mobilidade natural, tem 

uma alteração de demanda em função da especulação. Porque prédios como os 

da Perimetral, do Real Parque tende a ter um valor muito alto e o morador vende 

por um valor baixo em relação ao que poderia. (Não vendem pelo valor do m2 do 
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Morumbi, porque tem o índice de segurança que é a pobreza). Não tinha tanta 

troca de população, mas também não tinha prédios com essas características. 

No Real Parque ainda tem uma iluminação que junta com a da ponte estaiada, 

é uma coisa bem impressionante. 

E sabe o que eu fico pensando, que a gente faz conjuntos habitacionais 

que é da mesma lógica que esses da classe média, aqueles baita conjuntos 

grandes, com áreas condominiais grandes. A gente foi pra Bogotá e vi muitos 

prédios com entrada direto para rua, porque aí o que é publico o poder público 

cuida. Eu acho que uma das coisas que ajudaria a viabilizar é ter menos áreas 

condominiais e mais áreas públicas. Fazer prédio, praça, parque, bolsão de 

estacionamento, não é uma saída? Porque faz esses condomínios e os caras 

suam pra pagar por isso, não deveria ter uma outra lógica? Eles tem direito a 

equipamento isso e aquilo, mas que isso fosse público.

Isso, você tem áreas comerciais que colaboram pra pagar o condomínio. 

E agora tem o papo que vai ter prédio com elevador, não vai dar conta. Que 

alternativas a gente tem, porque o ônus fica sempre com o morador. Não dá 

pra construir casa, porque falta terreno, então verticaliza, e só isso? Então, 

tem que continuar a história, porque as pessoas precisam ficar lá dentro. ‘Aí 

precisa de comércio, mas vocês querem tudo, quer vaga na garagem?’ Alguma 

solução você precisa dar, não dá pra pensar projetos que são múltiplos? Esse 

aqui tem área condominial e que o custo da manutenção é x, tem esse outro 

que não tem vaga na garagem e que o custo da manutenção é x, e eu vou fazer 

uma área pública que beneficie esse cara (que escolheu condomínio enxuto). 

Você vai cercando tudo, que o morador acha que tudo tem que acontecer no 

condomínio, errado! O condomínio tá inserido no seu bairro, vai viver no seu 

bairro, vai perdendo a dimensão, perde a dimensão do bairro e vai vivendo 

apartado. 

Os moradores pedem pra cercar a área comum ‘agora a gente corre o 

risco aqui’, gente, o vizinho é o mesmo! ‘eu subi na vida’ e ele reage da mesma 

forma como toda sociedade reage, e o que que a gente faz com isso? E a gente 
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passou a fazer uma discussão que sabe aquela luz ali, se ela queimou a 

responsabilidade é tua, não é a prefeitura que vai vir aqui.

E esse cara que quer cercar ele copia o discurso da sociedade

Como você insere esse cara na discussão política? Esse discurso 

de que tem que inserir na sociedade, ter acesso etc e aí tem gente que 

fala pagar IPTU, pagar conta de água e luz, falta uma política pública, 

porque a gente põe o cara no prédio e isso. Tira o comércio do cara e 

acha que é isso aí, e agrega um monte de obrigações que o cara precisa 

pagar, ou por o item Geração de Trabalho e Renda, cria algumas coisas, 

mas inserir mesmo tá muito longe de inserir

As empresas criam essas condições que o cara não tem condi-

ção de morar e vão ser expulsos mesmo. E se regularizados qualquer 

dia, esses condomínios forem cobrar essas pessoas, vai pra justiça, tem 

bem, penhora, não é mais sujou meu nome na praça, tem carro, toma 

carro, toma moto, é isso tá inserido na cidade formal, não é? E na hora 

que a Caixa começar a agir como banco, ‘tá atrasado, toma!’ Tem gente 

que nem ia ver se a Caixa debitava da conta e se não tem 50 centavos 

ela não debita e ela vai dar como atraso e vem com juros e o povo não 

controla, o banco é tão comum no dia-a-dia da gente, mas pro povo 

não, são costumes, o modo de viver de algumas pessoas. Tá na hora da 

gente pensar mais coisas, de maior abrangência, capacitar prefeituras. 

Isso já é aqui, imagina nos lugares menores, e se o poder público não se 

sentir responsável...
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entrevista realizada dia 08/08/13

An – morador da favela da Vila Prudente, liderança do MDF (Movimento 

de Defesa do Favelado), movimento social de luta por moradia ligado a UMM 

(União de Movimentos por Moradia) 

Em itálico e em cinza estarão as questões quando necessárias sua trans-

crição

Nasci aqui na Vila Prudente, meus pais vieram de Pernambuco, che-

garam na Vila Prudente, considerada das favelas mais antigas de São Paulo, 

década de 40/50. Chegaram na década de 60 e sempre ficaram lá, hoje os pais 

moram na Fazenda da Juta, no portal da Juta, da Leste

O MDF também nasceu na Vila Prudente, o padre Patryck Clarke (mis-

sionário holandês), em 79 nasceu o MDF, ele era muito amigo da Luiza Erun-

dina, época que ela era assistente social

O MDF atua na cidade inteira ou é regional?

O problema é que a gente não tem perna pra acompanhar. Através da 

UMM tem uma articulação que é o setorial de favelas que hoje abrange qua-

renta favelas, região leste-sudeste. 

A Vila Prudente tem muitos equipamentos públicos construídos em 

mutirão.

A casa que morava começou com barraco de madeira até 90/95. De uns 

tempos pra cá é que começou alvenaria, autoconstrução. Na época da Luiza 

Erundina teve um começo de urbanização mas não deslanchou

A coisa começou através da igreja católica, eu trabalhei num grupo de 

jovens, com juventude, depois me inseri no MDF pra trabalhar e fui apren-

dendo sobre Urbanização, no que eu penso e sobre o que o movimento sempre 

lutou e atuou.

Sempre morei na casa que sempre morei, que era de madeira, só que 
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foi melhorando ao mesmo tempo junto com a favela toda. 85% é de alvenaria. 

Com a urbanização o pessoal tem expectativa que vai melhorar, outros tem re-

ceio daquilo que investiu e construiu, medo de perder, pessoas que tem comércio 

e construíram a partir deste comércio que tem lá. 

Uma experiência que é a favela da Vila Bela, de 58 casas, com retificação 

do rio, ela ficou nas nuvens, o que era de são Caetano ficou em são Paulo e o con-

trário. Foi uma experiência interessante que foi por autogestão na Luiza que veio 

finalizar no Pitta, pequena mas interessante. A gente  luta por uma coisa nesse 

sentido, não de participar da construção, mas gestão de obras e projetos, é uma 

briga que a gente tem permanência.

Algumas áreas são históricas onde o MDF se construiu, a partir delas do 

Divinéia, Marina Curse, Tolstoi, na região de São Mateus, tem gente que acom-

panha o movimento há 25 anos. As liderancas nasceram de um momento do nas-

cimento do PT, da Igreja, da Teologia da Libertação e as pessoas que vem entran-

do não vem desse processo histórico, e o favelado se mobiliza quando a água bate 

na bunda. 

Não tem disputa com tráfico, a gente esclarece bem o nosso caminho per-

corrido pra entrar. Fazemos assembléia mensais que pauta nossa ação e fazemos 

reuniões específicas pra cada favela, algumas, ajudamos a formar associações 

(áreas particulares), e em áreas públicas ajudamos formar uma comissão, tudo 

num sentido de formação política, um viés menos bandeira política e mais pas-

toral pra depois trazer o debate político. 

Na Vila Prudente pra começar o mutirão do esgoto eles fizeram a reza do 

terço por um ano, barraco por barraco. Nessa reza eram feitas provocações ‘até 

quando é digno ficarmos aqui com esse esgoto aberto, será que é isso que Deus 

quer pra gente ou há uma outra opção?’
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E nas favelas tem vezes que a gente usa espaço de uma igreja, outras 

vezes de uma associação, até pra dar uma legitimidade pra gente, só que in-

ternamente cada favela tem suas questões, lideranças, presença de parlamen-

tares, e a gente tá no meio desse bololô todo e somos questionados. E a gente 

fala que a idéia é ver que o problema de um é o problema de outros

Na Vila Prudente tem familia que tá na terceira geração de catadores. A 

gente trabalha o processo de autoestima. Tem gente que acha que tá ali de fa-

vor, porque a prefeitura pode tirar a qualquer hora ele dali, tem gente que acha 

que aquilo é nosso, hoje é menor, mas tem esse problema de autoestima, ‘tô 

aqui por culpa minha’...que nem, a gente incentiva o jovem no Enem, mas ele 

chega em casa o pai fala ‘toma vergonha na cara, arruma logo um emprego’, 

aí desmonta. Tem o que a gente sabe que é uma demanda possível, mas a gente 

não pode idealizar o povo como todo bonzinho, tem aquele que tem interesses 

pessoais, tem gente que cresceu o comércio na favela, que virou microempre-

sário até médio, e tem aqueles que construíram uma vida aqui, uma relação 

ali. Tem áreas que tem uma dinâmica que você pode passar a vida sem sair fora 

daquela favela, ela mesma já supre,  até mesmo pra trabalhar. Então trabalhar 

um processo de urbanização contando com tudo isso...tem uma parcela que 

vive dessa economia interna, se você não olhar para isso...

Tem gente que olha e o referencial é o centro da cidade, tem gente que o 

referencial é o seu barraco, é o centro do mundo.

Quando teve o problema (alagamento) da (favela) Pantanal, fui fazer 

uma conversa no Jardim Romano, e o lugar é longe, é longe...e uma mulher 

me provocou porque ela dizia ‘eu não quero ir pra longe,’ esse é o referencial 

de centro praquela mulher, o centro pra ela não é o centro da cidade, o tra-

balho, é a casa dela. Por isso que as pessoas nas discussões falam, mas eu não 

quero sair, eu não quero ira pra longe. (longe é o trabalho não a casa).

A cada troca de governo, como é pro morador?
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Tem gente que não tá nem aí, toca o pau (na construção), teve um cara 

que morava num barrão, juntou dinheiro pra construir e me perguntou ‘eu pos-

so construir?’ Tem gente que passa a vida toda sob uma ameaça que irá sair, tem 

gente que se paralisa e outros que vão tocando a vida. 

Passamos por um processo de regularização que foi muito traumático, 

porque além de ameaça tem essa coisa que vai fazer, aí você chegar numa área 

consolidada sem perspectiva real de que haverá projeto, fica difícil provocar 

uma discussão porque esse cara caiu numa descrença total. Tem muita coisa 

acontecendo, a cidade toda tá crescendo e também ficam com receio de proces-

sos como o Pinheirinho (São José dos Campos) ou no Iguatemi (Zona Leste), en-

tão a gente tem que se organizar. Quando você tem uma perspectiva mais clara, 

você consegue provocar uma discussão, quando não tem é muito mais difícil, 

mas a gente acredita que tem que ser uma discussão permanente.

Porqueue a gestão do Kassab/ Serra trouxe que urbanizar é derrubar tudo 

e construir prédio. Então nas discussões o pessoal fala, ‘mas vai fazer prédio 

aqui, não dá pra fazer casa?’ Então a gente tem que aprender a técnica e o que a 

gente acredita.

Uma coisa que eu aprendi é que cada favela tem uma dinâmica própria. 

O problema é que a gente não aprende, cada gestão vem com uma experiência 

nova. A verticalização fragmenta a dinâmica comunitária, que  aí vem o papel 

do trabalho social que tem que ser muito bem feito, que também é um calcanhar 

de Aquiles na gestão de uma urbanização. Ainda mais ultimamente você não 

fala mais com técnico do poder público, você fala com o técnico da empresa e às 

vezes sendo ou não sensível ao problema ele tem uma meta que tem que cum-

prir, tem contrato, tem que construir, tem essas casas pra derrubar e tudo mais. 

Que nem no Divinéia(favela), chamaram as pessoas pra serem sindicas, sem um 

processo de eleição, sem formação, agora cada prédio desse tem que ser tra-

balhado, Cada um com uma lei própria, eleger síndico, tem taxa, manutenção 

da bomba d’água e o povo teve que ir descobrindo, imagina o conflito que não 

gerou, tanto que teve q ir a Beth França aqui.  Ou ela vinha ou o prédio ia explo-

dir, aí fez uma parceria com o Secovi pra tratar isso. Mas é uma questão muito 
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técnica, desconsidera a questão cultural. Na favela tem aquela diversidade de 

sons, aí você coloca todo mundo num prédio sem tratar isso, sem dizer que 

tem lei. Não que a gente seja completamente contra a verticalização, mas ou 

esse povo tem muito claro o que é, sabe o impacto que isso tem e optou, ou a 

gente não quer. É aquela coisa, eu olhar pro arquiteto e dizer ‘me convence 

que teu projeto é legal’, se você convencer, nós vamos apostar nisso. 

Por isso o processo de autogestão que eu participei, a consciência da 

dinâmica e claro que há uma diferença entre uma favela que tem um grupo, 

histórico de atuação, é outra história e dinâmica. No Divinéia foi uma briga 

lascada, se eles tivesses aceitado o projeto, já taria adiantado, mas a gente quer 

discutir o projeto. 

Mas já não deveria também já ter uma regra de convivência (nas áreas)?

É que tem gente que se incomoda,  tem gente que não ta nem aí (o ba-

rulho), um tá escutando forró, outro samba, um alto, outro baixo. Depois que 

regularizou, tem algumas áreas que a prefeitura começou uma discussão de 

regra de conduta, pode construir mais, não pode. Na Vila Prudente que foi 

regularizado, teve algumas casas que eram de madeira e teve um incêndio. E 

não era a oportunidade desse miolo ordenar um pouco mais essas constru-

ções? Mas as pessoas começaram a comprar material e o máximo que a gente 

conseguiu foi que respeitassem o terreno estabelecido pela regularização, pra 

que de repente, se houver algum projeto de urbanização, não seja demole tudo 

e reconstrói, com menor impacto pra área. Mas aí tem aquela coisa que vão 

construindo beiral e vai até que esse beiral vira um túnel.

Mas essa percepção de que cada um vai fechando a viela é entendido 

como um problema?

Quando você começa a fazer a conversa com o morador, tem morador 

que tem essa sensibilidade, mas tem muita casa que já está consolidada, então 

a gente trabalha com quem vai construir, com quem tá no barraco de madeira, 

tá reformando. Mas fazer a gestão disso não é fácil.

A resistência pra urbanizar ou verticalizar é no sentido de apego ao lu-

gar, as relações de convivência, vizinhança ou é pelo prédio?
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Acho que tem uma série: tem um pouco de apego, mas esse apego tá 

relacionado ao medo com relação ao pouco que construiu, ou ao muito o que 

construiu, às vezes construiu um comércio e na urbanização ele tem que ir pra 

um apartamento ,que ele vai ter que pagar, tem esses fatores. O que tá num 

barraco precário tá relacionado a ele perder esse pouco que tem, ou que não 

pode construir, ou também tem muita gente que não vê a hora que isso acon-

teça, mesmo que tenha que derrubar e tenha que ir pro apartamento. Porque 

aí fica tranqüilo, não vai ter mais esse tipo de sombra que vai sair, não, vai, sai, 

eu vou pra longe, não vou. Tem urbanização que a gente tá discutindo projeto, 

mas tem urbanização que a gente tá discutindo se vai ficar ou não vai ficar. Teve 

uma vez que a gente teve reunião de uma hora e meia com técnicos da prefei-

tura apresentando como seria a regularização fundiária e tinha uma senhora 

escutando, lepac, título, discutindo as perspectivas da área, quem futuramente 

ficaria, quem poderia ficar, e essa senhora disse que só queria saber uma coisa 

‘eu vou ficar ou vou sair, pra onde que eu vou?’

Na discussão, muitas vezes faz discussão do tipo, se for casa sobreposta 

vai caber esse número de famílias, o restante ou vai ter que esperar, ou pra ou-

tro projeto, ou não garante na mesma região.  É essa opção, se vai verticalizar 

cabe esse número. Numa urbanização do tipo só abrir rua tem essas e essas 

conseqüências, isso não impede de vocês depois melhorarem, mas essa é a re-

lação que tem que ser acordada aqui. Nessa discussão de código de conduta, era 

uma discussão de que você está inserido na cidade, não mais essa coisa aparta-

da, uma ilha dentro do bairro. 

Mas também tem a fiscalização da prefeitura que não dá conta de fiscali-

zar direito aqui, quanto mais aquele outro, tem esse limite também.

Muitas vezes quando se faz urbanização fala que vai integrar a área à ci-

dade, mas quem tem essa expectativa?

Quem teoriza. Porque na prática há o olhar discriminatório do bairro pra 

favela. E o interesse de intervenção mínima, é que tem menos impacto, pro 

olhar de quem tá lá dentro. Porque se criou como perspectiva do morador que 

urbanização é coisa nova. Só que se você faz uma urbanização com pouco im-
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pacto, com abertura de ruas e uma melhoria aqui outra ali, você tem menos 

impacto financeiro, você não vai ter que pagar a prestação daquele imóvel. 

Porque nas urbanizações não são consideradas o investimento que o cara pa-

gou. Porque na Marta teve uma discussão de abater um pouco o valor que vc 

gastou, não sei se concretamente se viraria isso, mas seria interessante.

Você acha que se tivesse uma troca, se você tem uma casa e você fosse 

pro apartamento sem pagar nada, você acha que a resistência com relação ao 

prédio seria diferente?

Acho que sim, tá ligado ao impacto financeiro. Tanto quando a Eletro-

paulo entrou na área pra regularizar, foram meses e meses discutindo contas . 

Mesmo quem pagava a tarifa mínima e veio agora pra pagar 150 paus, teve que 

discutir com PROCON, com Eletropaulo, como que na rua o cara com família 

de três filhos tava pagando conta de R$60/80 e na favela o cara tava pagando 

R$130? Aí você bota no prédio tem que pagar condomínio.

O problema que a gente não tem produção habitacional pra essa de-

manda, quando vai urbanizar, é uma demanda fechada, parece um problema 

sem solução.

Acho que também tem problema cultural de propriedade, porque você 

poderia ter uma concessão, você não paga, mas você não é proprietário do 

apartamento, tem esses e esses critérios, um corte de renda por exemplo pro 

pessoal das áreas de risco que não tem menor condição. Por exemplo, imagina 

com elevador, vai ter uma parcela do condomínio que já vai lá pro alto

É porque a cidade com a verticalização, a mentalidade da favela é dar 

um salto social, estar no prédio. Por exemplo no Vergueirinho-Divinéia, é 

uma salada, o miolo tem dois, aí tem umas casas sobrepostas e depois é cerca-

do pelos prédios das favelas e criou uma briga por causa da lixeira. O pessoal 

dp prédio falava ‘é culpa desses favelados’, sendo que quem mora nos prédios 

eram os que tinham as casas mais precárias da favela e eles falavam ‘esses fa-

velados ficam usando nossas lixeiras, tem que tirar essa favela daqui’. Olha a 

mentalidade que se criou. 

E agora tá discutindo a regularização. Pra regularizar, o pessoal do pré-
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dio vai ter que pagar financiamento e a área remanscente do entorno que era 

autoconstrução vai receber o título de posse e acabou. E o pessoal do prédio, 

vai ter que pagar além de condomínio, a prestação. ‘Nós temos que pagar e esse 

povo aí não vai pagar nada e ainda querem usar nossa lixeira’. Isso porque a gente 

discutiu todo o projeto e agora a gente faz isso na organização, então você vê?

Sobre a urbanização da favela Real Parquee integração.

Lá a questão é estética.

Sobre integração à cidade e se, de fato, no prédio ele faz esse salto social? 

Que salto social é esse?

Psicologicamente. A integração tem dois aspectos, um é o legal o outro é 

de estética, porque continua estigmatizado. Porque muita gente fala dos conjun-

tos da CDHU, criou um estereótipo, mas não muda, é como quando verticaliza. 

Agora deu uma melhoradinha, mas é o mesmo povo que tá lá pro entorno do 

bairro. Na Vila Prudente, a gente teve uma briga com um jornal do bairro que 

abraça a luta da urbanização da favela, mas pra valorizar quem tá do lado, não é 

porque eles acreditam que vai melhorar a vida nossa. Teve um momento lá que 

foi de tirada, ‘já que esse povo tá resistindo não quer sair, urbaniza logo essa joça 

pra valorizar’. Foi o que aconteceu com a Favela da Estação que pegou fogo em 

agosto do ano passado. Falei pra eles, enquanto a gente tava aqui se organizando, 

discutindo com subprefeito pra dar coisas, pra não queimar o resto, tem gente 

aqui fazendo os cálculos de quanto essa área aqui não vai valorizar, é esse o cál-

culo que o entorno faz.

O morador não faz?

Faz, mas dependendo do bairro, independente da urbanização, tem uma 

valorização interna, tem lugar que se voce chegar com R$100mil você não vai 

comprar. Por exemplo, se ele não consegue dar entrada num financiamento ele 

vai lá. Por exemplo, uma área por regularizar, tem metrô próximo, dez minutos 

do centro, tem toda uma infraestrutura, é um luxo só. Isso implicou numa valo-

rização intensa interna e também tem a ver com a localização da sua casa. Se é na 

rua da frente é uma valor, se é atrás, é outro valor, mesmo que a construção seja 

melhor do que a que está na frente. E teve uma grande valorização com a chegada 

do metrô. De frente pra favela, tão construindo apartamento que é de R$500 mil, 
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a sacada  da de frente. O mesmo aconteceu com a Fazenda da Juta, quando 

construiu, não tinha nada ali. 

Sobre Melhorais Habitacionais

Em são Paulo, não teve, mas teve não sei se Osasco a experiência da 

Ashoka, o Clube da Construção, não sei como foi a experiência. Não sei se 

uma das alternativas fosse menor impacto possível, menos ônus possível pra 

população e pros cofres públicos e também garantisse assistência técnica à 

construção, na reforma. Não sei se tem algum viés ideológico, do que isso re-

presentaria, é político, porque a urbanização tá servindo pra fazer caixa de 

construtora. Lá no (?) passou três meses a porta, a janela tava desmanchando, 

a esquadria tava desmanchando, precariedade da gestão de obra. 

E os renova SP?

Isso a gente tava se perguntando, essa vai ser a nova diretriz pra urba-

nizar? Porque agora mudou tudo, não tem mais Habileste, Habisudeste, agora 

é Dear, pior que pra ensinar isso, tão mudando os andares, a gente não sabe 

quem vem, ainda tão exonerando. O RenovaSP tira totalmente o processo 

participativo, tem que olhar a precariedade, mas tambem pro processo histó-

rico de cada área. Dizem que o referencial é o PMH, e que agora pegam áreas 

maiores, o problema é se isso for desculpa pra verticalizar, que aí também tem 

o perfil de quem ganha isso aí. O profissional que quer deixar sua marca, seu 

escritório, que é legítimo e tudo mais, mas essa marca não poderia ser com 

outro tipo de inovação? Com a gestão do processo, do projeto que pode ser a 

renovação, é pra derrubar e fazer.

Eu tô acompanhando um que pega o Jd Elba, Santa Madalena, começou 

reuniões com gerenciadoras o ano passado. Ainda nem começou o processo 

de formação do conselho gestor. O projeto vai passar em um slide, o cara vai 

levantar o braço no susto. Tem coisa que é mais do mesmo

O mais interessante é que conseguiram exportar esse modelo, manda-

ram pra Ásia. E é difícil você apresentar um contraponto a isso, com tanta pu-

blicidade, acumulando prêmios e mais prêmios e o negócio é, existem outras 

possibilidades de fazer isso, com impactos financeiros e sociais também, só 

que a estética fala muito, né, grita!
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Em uma conversa com Nabil a gente tava pensando em organizar pela 

Câmara, um debate sobre urbanização, concepção de urbanização. Uma coisa 

que conversei com Miguel (Reis) é que a demanda do técnico é diferente da 

demanda da população, como é que a gente encaixa? De repente o que o povo 

quer pra uma obra não é possível

E uma opção como essa é muito mais demorada e o resultado não é (tão 

visível), é que nem regularização fundiária, independente da área ser urbani-

zada ou não, o processo de luta histórica e o que isso significa na vida da favela 

quando ela é regularizada, hoje em dia, nos possibilita tranquilamente discu-

tirmos urbanização, tentar participar e influenciar esse processo, porque tem 

áreas que eles não podem fazer isso porque não tem segurança alguma.

Tem alguns que é concessão, outros é só uma declaração, nos casos que 

avaliaram que numa futura urbanização seria um miolo que poderia ser mexi-

do. Na gestão da Marta, a leitura era que se é pra garantir moradia, dá concessão 

pra todo mundo. O pessoal (da prefeitura) que veio depois bate muito nessa 

forma que foi feito. Na favela do Maria Curse, morador que tava em risco, den-

tro do córrego, fora do córrego todo mundo tá lá. Esse título dá garantia que ele 

pode exercer em outro local.

A lógica agora é dar concessão só praquele que vai ficar, não recebe 

aquele que terá concessãoem urbanização futura, nada só depois que urbaniza. 

Era importante um levantamento pra olhar o perfil, se essa demanda que 

está hoje é o mesmo. Vendo pelo Vergueirinho-Divinéia tem uma parcela que 

já está vendendo, não dá pra arriscar um percentual, mas dá pra perceber que 

a população que lutou por aquilo, não é a beneficiada. Sem a intervenção, a 

população originaria consegue se manter.

Meus pais foram domingo em casa e ficaram impressionados com o va-

lor da feira, muda o tipo de comércio, uma padaria que perdeu pra outro tipo 

de empreendimento. Lembro de meia dúzia de comércio da década de 40 em 

que baixaram as portas e fizeram um arrasa-quarteirão, que ficava na frente 

do pontto de bonde 32, que passava da pça da Sé até Largo da Vila Prudente, 
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casas históricas, muraram e construíram prédios de apartamentos com va-

randas enormes e vendem por 500mil. Agora com a inauguração do shopping 

impacta todo o comércio da região.

Na Vila Prudente os jovens estão na faculdade, na minha época era SE-

NAI, agora são outros cursos. (Fala de uma menina que está fazendo arquite-

tura no Mackenzie)
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entrevista realizada dia 15/08/13

 W– 34 anos, liderança e morador desde criança da favela Real Parque, 

funcionário da PMSP na Urbanização do Real Parque. 

Ma – 41 anos, moradora da favela Real Parque, na favela morava no antigo 

Alojamento Provisório, construído para as famílias que iriam morar nos Cinga-

puras que não foram construídos na gestão Maluf, hoje mora no prédio amarelo 

construído no processo de urbanização.

Em itálico e em cinza estarão as questões quando necessárias sua trans-

crição

Ma: Tenho 41 anos, minha história vem desde o alojamento, do alojamen-

to o incêndio, do incêndio o bolsa-aluguel daí o condomínio quadra I1, prédio 

amarelo

W: Eu sou Washington Bezerra Rodrigues, 34 anos, sou morador da comu-

nidade há 33 anos, sou representante no Conselho Gestor, do segundo grupo do 

Conselho Gestor e presidente da Associação do Real Parque. Faço parte de alguns 

movimentos, de saúde, de moradia. Sai pro aluguel, sai, incentivei a população 

a participar o máximo que pude na questão do projeto pro atendimento total da 

população 

Como foi chegar aqui, vir pra cá e por quê? 

Ma: Nasci aqui no Real no entorno, e depois fomos morar dentro da favela, 

comprei um barraco dentro da favela, depois tive que sair por problemas fami-

liares. Retornei em 2008 que fui direto pro alojamento. Antes de ir pro alojamen-

to eu tava pagando aluguel do meu bolso, depois voltei pra favela. Vivemos um 

bom tempo dentro do alojamento e foi muito bom, um ou outro problema com 

vizinho, mas normal, até que chegou o incêndio, em 2009,  e foi horrível, você 

construir tudinho e num piscar de olhos vem tudo à tona. Eu tava no meio do 

caminho pro trabalho, e uma amiga  me ligou falando pra eu voltar porque tava 

pegando fogo dentro do alojamento. 

Perdi tudo, só não a vida dos meus filhos e a minha, mas móveis, cachorro, 
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passarinho. Minha patroa me ajudou muito, compraram no crediário delas e 

fui pagando. Sai pro bolsa aluguel da prefeitura. Esse lugar que a gente tava 

era uma garagem (no Bolsa Aluguel) e entrava água de esgoto, perdi também 

meus móveis, nada que com força a gente não consegue. Até o dia que a gente 

se mudou pros prédios amarelos e hoje eu posso dizer que a gente pode dormir 

sossegado. Até quando eu tava no alojamento a gente dorme mas não é um 

sono tranqüilo, é um sono que ao mesmo tempo você tá dormindo você as-

susta com correria, com gritaria de vizinho e no apartamento não, você  fecha 

sua porta, você chega a perder o horário de algumas atividades por ser tão 

sossegado. Não vou dizer que não tenha revolta dos vizinhos, mas pelo menos 

o meu andar é tranqüilo.

W: Eu nasci em João Pessoa, minha mãe se separou do meu pai, veio 

fugida pra são Paulo, aqui ela se reencontrou com um amor do passado, casou 

teve mais 2 filhos e ele me assumiu como filho. Quando vim pra cá mora-

mos em barraco de madeira, no Real,  meus avós, por parte do meu padrasto, 

chegaram muito antes, meu avô cuidava de uma associação comunitária que 

cuidava de uma plantação que ficava do outro lado da marginal, num terreno 

da Emae. Ele ensinava a comunidade a plantar, a produzir seus próprios ali-

mentos, com verba da Emae. Viemos pra cá porque na época tava começando 

as construções aqui, tinha muita construção, no Brooklin tinha muita cons-

trução de prédio, de casa, condomínios, então pra população que tava aqui, 

era uma área muito próxima  do que a gente precisava, já tinha umas mansões. 

Sou da época que a gente andava de cavalo, tinha carrocinhas e a gente an-

dava.

Não tinha iluminação na comunidade. E a ocupação era espalhada, pró-

xima onde é o Casulo . Vinha primeiro o pai depois trazia a família, depois 

vinha o irmão do pai, o irmão da mãe, por isso se você entrar no interior da 

comunidade e perguntarem ‘onde tão seus parentes?’, é multiplicado, de um 

que veio tem trinta pessoas no interior da comunidade, (a favela d)o Real Par-

que hoje em si é uma família só. Não tinha luz, água tinha que pegar na escola. 

Pegava na cabeça. Tinha caixa d`água  e eles forneciam, quando não, a gente ia 

até (a favela d)o Panorama pegar numa bica, onde até hoje sai água lá e lavava 
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roupa lá também, levava umas trouxas de roupa e ia lavar roupa no Panorama.

Quem construiu a casa de vocês?

W: Foi meu avô e meu pai. A gente tinha um terreno bem grande. Na época 

a gente tinha plantação de bananeira, de mandioca, tanto que aqui era chama-

do favela da mandioca, criação de porco, plantava pra consumo e pra revender. 

Até que chegou um dia que chegou uma grande pessoa, a Carmelita Mandão, foi 

quando começou a desenvolver um monte de trabalho social com a fundação da 

creche, começou a correr atrás de asfalto, de água. 

Quando começa a crescer demais?

W: Em 89 a gente já tinha um bom trecho da comunidade bem desenvol-

vida.

Ma: Que eu lembro a Mandão me ensinou na cozinha. Ela e dona Silvia foi 

quem correram atrás pra melhorar as coisas na favela. 

W: Uma boa parte do terreno em 86 já estava ocupado, o único espaço 

vazio era a chácara de um finado espanhol que era onde hoje o Cingapura (os 

primeiros), na (rua) Paulo Bourrol. Teve tempo que não podia entrar gás, móveis 

tinha q ir até o motel, não entrava porque era impedido por forças maiores. Tinha 

ordem pra não passar em frente da favela. Até que teve o incêndio em 90.

Quando montou o alojamento?

W: Não, antes e o povo reconstruiu depois do incêndio. Também teve um 

desabamento e a população reconstruiu, depois teve outro incêndio no mesmo 

lugar do anterior, que é onde se localiza o Cingapura antigo, queimou uma boa 

parte, ficou umas 95 famílias desabrigadas e aí entrou a construção de um pri-

meiro Cingapura. Fizeram uma parte, mas não terminaram. O objetivo era tirar 

toda a favela e construir tudo prédio. O Maluf não deu continuidade no proje-

to, ficou parado até 94. Aí teve uma retirada do pessoal pros alojamentos. Uma 

grande diferença de hoje, em 94 ninguém perguntou se a população queria ou 

não queria. Encostavam os caminhões, encostou um carro forte com x valor, e 

foi tirando as pessoas, as que não queriam sair, colocavam a polícia. O pessoal 

da prefeitura entrava, tirava as coisas e passavam o trator em cima. Então teve 

muita gente que entrou em depressão, que ficou mal de saúde. Eu cheguei ver 

uma mulher se trancar, eles arrombarem as portas e arrastarem, literalmente, ti-
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raram as coisas dela e passaram o trator em cima da casa dela. Então do ponto 

de vista anterior pra hoje, a retirada de hoje foi bem melhor, foi negociada. O 

Cingapura continuou com Pitta, a Marta deu continuidade, tivemos problema 

com a construtora que saiu, interrompeu o projeto e os moradores ficaram 

oito anos abandonados no alojamento. A expectativa de ficar no alojamento 

era que ficaria dois anos, e dois foi pra oito. E a população começou a se arti-

cular. A (construtora) Camargo Correa começou a construção do Cingapura, 

abandonaram depois veio outra construtora. Os moradores começaram a fa-

zer passeata, parar marginal, porque estavam há oito anos no alojamento. O 

espaço do alojamento era de uns 30 m2, um banheiro coletivo pra fora. Tinha 

um tanque comunitário. Muitas vezes entupia o esgoto e os moradores que ti-

nham que resolver. Em 2000 teve invasão dos alojamentos. (A favela d)o Real 

Parque chegava até a Declaton (lojista de produtos esportivos) e viviam próxi-

mo ao córrego sobre palafitas. A gente montou uma mini associação pra brigar 

e ir pro Ministério Público, não tendo resposta, então a gente tinha um espaço 

que era da Emae, com um alojamento construído que atenderia todas as famí-

lias. Chamamos a Defesa Civil e eles disseram que não tinham como atender 

as famílias, que só poderiam se tivesse caído tudo. Então ou a gente invadia a 

escola, mas a gente acabaria com o ano letivo das crianças, ou a gente invadia 

o alojamento. Convencemos as famílias que seria melhor e entraram. 

Como é esse convívio com vizinhos, porque aqui há um contraste muito 

grande, como é esse convívio?

W: É terrível. Quando a gente começou a brigar pelo projeto foi pen-

sando não só no Real Parque comunidade, mas todo Real Parque, é um bairro 

grande.  E a gente pensou na qualidade de vida em tudo, tanto população como 

entorno, mas eles não pensaram assim, eles entraram com processo dizendo 

que a gente tinha invadido um pedaço deles, a privacidade dele. Veio a pre-

feitura dizendo que queria fazer o projeto para área e já tinha a verba do PAC e 

esse dinheiro estava destinado para (favelas) Real Parque, Panorama e Coliseu, 

teve um sorteio e saiu pra (favela) Real Parque. Trouxeram projetos maravi-

lhosos, mas sempre quando mostravam os números de atendimento nunca 

batia o número de famílias atendidas. Teve um projeto de Duplex que atendia 
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800 famílias e éramos 1500 e ninguém sabia onde seria colocado as demais fa-

mílias. Montaram um Conselho Gestor por setor, eram 17 setores e foi eleito 16 

conselheiros. E começou a ter problemas, porque além de ter problemas com a 

elite tinha problema com o quarto setor . A elite não queria o projeto porque ia 

tirar o valor dos seus imóveis e o projeto que eles tinham era totalmente diferen-

te pra comunidade. E o quarto setor não queria o projeto porque ia acabar com o 

comércio deles, então gerou uma guerra. 

Como era a interferência da elite?

W: Era via judicial. E o quarto setor pressionou os conselheiros que de 16 

ficaram 5. A dificuldade era como apresentar o projeto pra população. Os con-

selheiros tinham medo de apresentar o projeto pra população. Então eu puxei 

essa responsabilidade pra mim. Peguei os desenhos da prefeitura, pedi pra eles 

reduzirem o tamanho pra conseguir andar com ele e fui batendo de porta em 

porta, sem chamar muita atenção. E fui falando, essa é a qualidade do projeto, 

o que que você acha? Então a prefeitura chamou pra votar e o quarto setor dizia 

que a população não queria esse projeto, e eles diziam que o conselho é quem 

tinha aprovado o projeto, eles queriam que a prefeitura dissesse  que tinha sido 

o conselho pra que eles pudessem ir cobrar. E consegui provar que a população 

queria o projeto. Fui cobrado, mas conversamos que a população é quem deve-

ria dizer, se a população dissesse que queria eles deixariam a prefeitua entrar 

e trabalhar, se eles dissessem que não queriam a prefeitura e eu deveríamos ir 

embora. Coloquei minha cabeça a prêmio. Chamaram o pessoal pra assembléia 

em quatro reuniões e o resultado final foi sensacional, aprovaram o projeto

Na primeira fase do Cingapura como era avaliação de vocês?

W: A gente chama lá de Cingapura pobre, de casa de pombo, por causa 

daquele telhadinho. O  pessoal porque era emergência teve que ir pra casa de 

parentes, não tinha Aluguel Social, não tinha alojamento, dois anos depois fo-

ram feitas entrega dos três prédios. Veio a segunda gestão que é o primo classe 

mésdia, e tiraram toda a (rua) Paulo Bourrol e tirou toda população pra constru-

ção do Cingapura. 

Vocês consideravam o Cingapura como um bom projeto?

W: O pessoal vivia no meio do esgoto, do córrego, melhorou, não foi 
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100%, mas foi 89%. O único defeito é que não foi um projeto estudado pela 

comunidade, era esse projeto e acabou. Mas tem algumas falhas: a água é co-

letiva, uma caixa que abastece dois prédios, então se um pagar o outro não 

paga condomínio, por ser um espaço aberto, não é um condomínio, então 

qualquer pessoa entra.

Ma: Deixei uma pessoa tomando conta pra mim enquanto restabele-

cia. Não foi decepção, eu sabia que uma hora ou outra ia acontecer. Teve uma 

chuva muito forte, meu barraco foi invadido de água, perdi tudo de novo. Um 

rapaz me cedeu uma vaga dentro do alojamento. Fiquei uns quatro anos no 

alojamento, tive meu segundo filho entre o alagamento e alojamento. O ter-

ceiro eu fiquei na casa de minha mãe, porque tb fiz uma cirurgia cardíaca. Do 

alojamento, pro bolsa aluguel, daí pro apartamento.

W: A gente sempre teve uma preocupação com o entorno. Por mais que 

a gente soubesse que estivéssemos aqui antes de qualquer um. Os moradores 

(da favela) que construíram o condomínio, os moradores que levantaram es-

ses prédios que estão aí em volta hoje. Tanto que sempre foi uma preocupação 

como seria essa adaptação de moradia tão próxima. Tanto que a gente viu que 

o projeto da associação do pessoal rico era pra tirar tudo, fazendo praça, sem 

nem um  pouco de preocupação com que seria feito com o pessoal. Até o ponto 

de não se preocuparam que o pessoal daqui trabalho como porteiro, empre-

gada, babá. Tirar pra levar prum lugar longe, sem saber se a população ia se 

adaptar.

Teve caso anterior na construção do Cingapura que a prefeitura pergun-

tou ‘se vocês não querem mais passar tanto tempo no alojamento, tem vaga lá 

na zona leste’. E muita gente pensou, eu vou pra zona leste, mas pelo menos eu 

saio daqui (do alojamento), teve muitas famílias que foram pro Itaim Paulista, 

Itaquaquecetuba. Por volta de noventa famílias foram pra lá (em 96) e cinco, 

seis anos depois venderam lá e voltaram pra cá. Só que nessa nova construção 

(a urbanização de hoje), se você já foi atendido não tem mais direito. E a pre-

feitura fez essa triagem do cadastro de 80 pra frente. Quem teve apartamento 

lá no Itaim Paulista teve que sair com uma mão na frente outra atrás, recebe-

ram x valor, não mais 20 mil e teve que desocupar a área. E estamos em briga 



anexo      entrevistas      47

até hoje com pessoal da área rica porque o Sr Antonio Sodré de Azevedo ele re-

presenta a associação de favelas de São Paulo. E a gente conseguiu algumas atas 

dessa reunião e a fala dele é de que não é viável construção de moradia. Estamos 

na briga porque existe um processo dele contra a construção (da favela) do Real 

Parque e por infelicidade, o dinheiro da construção tá nas mãos dele, porque 

ele representa as comunidades dentro do Conselho Gestor na Operação Urbana 

Faria Lima, então quem determina o que pagar é ele. Teremos 1125 apartamen-

tos, tem 360 famílias que estão de fora porque não há espaço e estamos avalian-

do até quanto não tem o dedo dele nessa história. Eles entraram com quatorze 

processos tanto contra a prefeitura quanto contra a comunidade.  Eles queriam 

passar um muro verde pra separar, porque eles acham que são os donos. 

Tem muito condomínio com um ano de entrega já está tudo destruído, 

porque os jovens não estão se adaptando aos condomínios. ‘Nunca tive um 

extintor, então eu uso pra brincar’, porque eles acham engraçado. Faltou um 

Trabalho Social de Sehab e por isso eu cobro das entidades que fazem trabalho 

(social) aqui dentro, que usam o nome (da favela) do Real Parque pra ganhar 

verba, porque não usam praqui?

Vamos montar uma reunião da Rede Real Parque não só com a associação 

e não só com os jovens, com as famílias desses jovens que não estão se adaptan-

do. Pra mostrar que somos os mesmos moradores mas estamos numa condição 

diferente

Muda a qualidade de vida, você imagina, você morava no meio de uma 

viela, você não podia fazer uma compra que o rato comia e levava embora e era 

em todos os barracos.

Digo assim, se você pegou o projeto botou debaixo do braço é porque 

você acreditou nele. Mas te pergunto porque derrubar tudo, você não acha que 

poderia ser uma urbanização considerando casas que estavam boas, mas fazen-

do rede de esgoto, qualificando, desadensando. Digo isso porque remoção de 

casas é remover história, tem significado, será que não é possível reformular, tô 

perguntando pra entender?

Ma: Muitas das vezes não iria dar, porque era um barraco colado ao outro, 

um servia de parede meia pro outro, se você tirasse um, o outro ficaria em aber-
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to e por estarem muito tempo em construção estavam meio debilitadas. Fica-

va muito difícil tirar um barraco sem danificar o outro, ou do lado e do outro

W: A gente pensou na seguinte questão dentro do Conselho Gestor, se 

não era possível construir casas sobrepostas, que pra população seria bem 

mais viável, só que aqui não tinha como fazer isso, tira um salva o outro, o 

Real Parque é um terreno degrau, mexeu em um, corre-se o risco de fazer 

efeito dominó. Tanto que na remoção a gente tira um aqui, mas não dá pra 

fazer a remoção pq o debaixo ainda não conseguiu achar casa pra alugar. A 

gente estudou muito todas as possibilidades e a verticalização.

A construção da primeira quadra foi uma coisa de urgência, como as 

pessoas já estavam no aluguel por conta do incêndio a prefeitura começou a 

construir sem a aprovação do Conselho. O Conselho fez visita a Paraisópolis, 

fez visita ao Jardim Olinda. 

Mas realmente não tinha como conservar. Os condomínios não tinham 

nada de equipamento e batemos na tecla que o Real Parque nunca teve espaços 

de lazer pra comunidade, então se decidiu que cada condomínio teria lazer 

individual pra cada condomínio

E teve resistência de morador? Quais eram?

W: Maior é destes que já tiveram acesso à moradia e venderam e agora 

não tem direito. (Mas) Não, porque a população tava afim de sair, porque já 

teve incêndio, corria risco de deslizamento de terra, pessoas de deficiência, de 

idade que não conseguia se locomover dentro da comunidade. Hoje o espaço 

é mais adequado, tirando uns problemas e outros de um morador que nunca 

pagou nada na vida. Porque a população pensou a princípio que a prefeitura 

vai dar um apartamento e não precisa pagar nada, porque eles se baseavam 

no modelo antigo (Cingapura) de prédio, que usavam botijão de gás, passa 

dois, três meses com botijão, lá você paga o condomínio pra usar a água, no 

outro você não paga e usa assim mesmo, quem pagou que se dane pra lá, e 

nesses novos não, é tudo individual, e onde fica os medidores fica tudo na mão 

dos representantes. Nos antigos, os moradores arrombavam e fizeram gato na 

energia, tem morador que não paga energia até hoje. Tem morador que nunca 

pagou uma prestação do apartamento que é de R$ 57. Então a população se 
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baseou lá o que ia acontecer aqui, e de certa maneira quebraram um pouco a 

cara. Então paga luz, água, gás, condomínio e a prestação de apartamento

E quanto dá isso em média?

W: R$ 300, fora a alimentação. 

Todo mundo que tá dentro dos apartamentos tem condição. Não adianta 

fala que é uma coitadinha. A nossa primeira presidente diz que ‘a primeira pes-

soa que diz que não tem condição de pagar eu vejo vinte e quatro horas na porta 

de um bar’, se alguém fica na porta de uma bar vinte e quatro horas tomando 

cerveja e cachaça, se parar de beber todo dia, a pessoa tem condição de pagar.

A prestação são R$120 prestações de R$115. Você paga R$30 de gás, R$35 

de condomínio, R$34 de água e R$60 de luz. Então não pega no bolso de uma 

familia. Se você fosse entrar numa prestação na Caixa você pagaria R$300 de 

prestação.

Sempre achei que podia onerar, porque tem familia que tem a vida con-

tada e R$300 a mais pra quem ganha dois salários...

Ma: Isso você ouve demais, mas você  sabe que tem

W: Minha grande preocupação é de duvidarem se tá roubando, então tem 

que por gerenciadora, porque faz prestação de contas e acabou, então a gente 

conseguiu implantar uma administradora única pra todos os condomínios que 

vai gerenciar todos. Eu trouxe uma gerenciadora que já tomou conta do CDHU 

lá do Jd. São Luiz, e lá eles conseguiram botar em ordem porque aquilo era uma 

bagunça. E agora tá tudo organizado, portão fechado, tudo limpinho, tudo or-

ganizadinho. 

Teve familia que falou ‘se tiver que pagar R$35 de condomínio eu passo 

fome’, mas voce vê todo fim-de-semana a pessoa faz churrasco na casa, tem 

gente que viaja. E hoje aqui no Real Parque você conta na palma da mão as 

pessoas que realmente não tem condições. E nessas situações, a gente conver-

sa com o Social pra deixar mais pra frente, se não tem como atender de forma 

diferente, é um estudo bem complexo de Conselho Gestor e prefeitura pra não 

desmerecer aquela familia que já investiu na comunidade, mas fazer uma aten-

dimento legal a essa familia, nossa preocupação é não deixar essas famílias na 

rua.
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A maioria da população antes era de dez a quarenta anos dentro, hoje 

já tem famílias que a gente nunca viu. A justificativa é que dizem que não tem 

condição de estar pagando, não vai ficar pagando toda vez, então eu vou arru-

mar um canto ou muitas das vezes é esperteza. Tem familia que construiu vin-

te barracos e cadastrou vinte pessoas diferentes. A população se cala porque 

tem a lei do silêncio, ninguém ouviu nem viu nada, muito desses condomínios 

tem pessoas que você nunca viu, perguntando onde fica o Posto de Saúde.

A gente faz um trabalho pra tirar a população do risco, risco de incên-

dio, de enchente, até de peste e o cara ali na frente entrega seu apartamento 

como se não tivesse tido uma luta, depois eu consigo outro, e não sabe quem 

tava a frente disso tudo, quanto essa pessoa não teve de trabalho pra conseguir 

isso até a entrada do apartamento. 

Eu vi moradora assinar a lista de entrega da prefeitura e entregando a 

chave pra outra pessoa. ‘foi muito bom negociar com a senhora’.

A R$60 mil. A gente tem aqui médico do Einstein.

O que tá mantendo ainda é que ninguém tem a escritura na mão, muita 

gente tem medo de vender

À prestação.

No fim de semana você vê o pessoal rico, corretores pra cima pra baixo, 

comprando apartamento para as empregadas. Normal! Paga R$90 mil. Virou 

um comércio, e você sabe que aqui tem pessoas que tem cinco, seis aparta-

mentos, mas legalmente não temos como provar. Temos gente com aparta-

mento alugado, reformou o outro e vive deste aluguel, não trabalha.

80% da população entende que é uma luta, acompanharam a luta que 

foi. Eu fui cinco vezes  arrastado pelo quarto setor, arranca a cabeça, põe a 

cabeça, e a última vez que me levaram, a população tava na porta, essa popu-

lação sabe quanto foi dificultosa essa luta.

Ainda estamos numa luta com a prefeitura porque há ainda quarenta 

famílias que não conseguiu nenhum tipo de atendimento. Estamos em con-

versa com o pessoal da moradia do PC do B pra tentar encaixar essas famílias 

em algum atendimento por aí.

Cada condomínio tem sua quadra, playground, salão de festa e alguns 
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equipamentos de ginástica, mas dura pouco tempo

Ma: Antes era pipa e bola, é novidade ao mesmo tempo que eles não sa-

bem usar de forma correta e estragam. 

W: Jardim mesmo, nunca tiveram um jardim na vida.

Ma: Mau mau um vasinho na porta

W: Tanto que essa reunião com a Rede Real Parque a gente quer propor 

essas atividades. Porque as atividades aqui são em horário comercial e as crian-

ças na sexta a partir das 18h ficam soltas e o outro lado oferece funk, bebida e 

orgia, três dias, então as crianças  vão passar o tempo todo lá

Eles estão nos prédios?

Sim, alguns grupos dentro dos condomínios e nós temos uma única asso-

ciação que faz trabalho que é o SOS Juventude e o espaço é muito pequeno. Ago-

ra o Casulo é imenso, e a única coisa que deixam disponível no fim-de-semana 

é o futebol, o resto só em horário comercial. 

Terá um espaço imenso da praça de 10.000m2 e um espaço que será cons-

truído como o MASP, tudo isso ainda falta ser construído. E falam que vai ser 

construído um centro cultural, eu não quero, já temos um ponto cultural (o Ca-

sulo), numa área pública, construído pelo poder privado, teve contrapartida, 

construíram a Emei e o Posto...

As ONGs vão ter espaço aqui no projeto?

W: O SOS Juventude, a Associação de Moradores, a Peso Ideal, Ação Cul-

tural Indígena e Associação Indígena. As igrejas estarão as que tem trabalho so-

cial, as igrejas evangélicas, a católica não, eles (católica) tinham espaço, mas 

um tempo atrás cederam pra população construir barraco e ficou sem. De co-

merciantes serão atendidos oitenta e cinco comerciantes de cento e quarenta 

cadastrados, passaram  por uma seleção

Porque não tinha espaço suficiente, então criaram critérios: quanto tem-

po de moradia na área, quanto tempo o comércio, qual tipo, porque nem todo 

tipo de comércio podia, tinha oficina, lava-rápido, borracharia. E eles entende-

ram (Ma: daquela forma não muito agradável). Oitenta e cinco com comercio, 

associações e igrejas, três. 

W: Meu bem estar é a população indo pro seus cantinhos sossegados, 
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meus filhos bem, seguros, porque pai e mãe a gente fica muito preocupado, de 

tudo que pode acontecer com uma criança dentro de um barraco, (Ma: é mui-

to mais vulnerável que um apartamento, por tar muito colado um no outro, 

tinha gente que esquecia vela)

W: Aqui teve  um incêndio de um rapaz que perdeu uma esposa e a filha, 

era um sobrado de madeira.

Minha preocupação como representante era tirar o povo dessa situa-

ção, porque num prédio o risco é menor, você não prejudica uma comunidade 

toda, nesse último incêndio a gente teve mais de quatrocentas famílias desa-

brigadas.

Ma: Muitas vezes as pessoas precisam da intermediação do Washington 

pra sair pela descrença na prefeitura.

W: Foram tantas promessas. Tem muitas associações que roubou, muita 

gente que entrou que fez e aconteceu, tem muito desgaste. Quando a prefeitu-

ra chegou aqui ‘gente, vocês vão entrar numa comunidade complexa’ muitos 

anos desgastada com relação prefeitura, associações, tem que ir com calma e 

ter alguém a frente que saiba qual o projeto de vocês. E foi isso que aconteceu, 

eu estudei bem o projeto da prefeitura e depois levei pra comunidade. E tem 

muita comunidade por aí que não teve o que a gente teve aqui. Jardim Edite 

é totalmente diferente, as lideranças tiveram o direito a escolher as primeiras 

moradias do que a população, escolheram os melhores prédios que é de frente 

à Berrini e se você vê moradores que ficaram brigando pra saber onde iam 

morar. 

Colocaram uma creche dentro do projeto, existe um posto de saúde e 

uma Etec (Curso de Gastronomia). Se você fosse estudar, você veria que em 

volta do Jd Edite são seis creches, tem uma Etec de Jornalismo na (avenida) 

Washington Luis e tem outra em Paraisópolis que é vazio. Posto de saúde tem 

três. São 250 apartamentos. Perderam apartamentos pra por esses equipa-

mentos. E tem gente que ainda vai ficar esperando pra ser atendido em outro 

lugar. Perderam totalmente o espaço 

Mas isso tudo foi por uma luta, ou tinha disposição da prefeitura?

W: A prefeitura trabalhava já com um ‘não’. ‘Esse aqui é o projeto, não 
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tem o que discutir. Esta é a norma da prefeitura’ não adianta chegar assim com 

projeto pronto. Muita briga, discussão, tive que gritar muito aqui, não aceitava. 

Nunca foi assim fácil e pra prefeitura eu tava aqui pra prejudicar o trabalho e eu 

dizia eu tô aqui pra somar. 

Se eu tivesse aqui pra dificultar o trabalho, vocês não tinham nem entra-

do.

Urbanizar pra integrar à cidade. Integra? Quem é de fora vai entrar aqui?

W: Sabe por que não faz essa integração? Eu volto na questão do trabalho 

social em cima das famílias, não adianta tirar a pessoa de dentro do barraco 

se você não tira o barraco da cabeça dela. E a prefeitura não tem condições de 

desenvolver esse trabalho, não tem mais funcionários, não se abre concurso pú-

blico. A prefeitura tá com 1001 projetos, só essa equipe tá com 6 projetos, elas 

tão se dividindo em 1001, elas trabalham em dois aqui, isso é uma injustiça. Tem 

condomínio que até hoje não recebeu regimento interno. Agora eles estão ela-

borando o regimento interno e o CNPJ antes de entregar o apartamento.  Antes 

era, primeiro muda pra depois resolver as regras. Eu penso diferente, já tem que 

vir com a regras. Quando você compra um apartamento você se enquadra, você 

que tem que saber, no Estado é assim. Quem manda é a administradora por um 

ano, depois que tá dentro quer fazer discussão de regras, o pessoal não desce, 

se o filho dele tá quebrando, pode continuar quebrando, se a quadra vai ficar 

aberta até três da manhã, vai ficar.

Os  projetos que virão pela frente até 2025 são lindos, mas você tem que 

saber desmanchar o barraco dentro da mente do morador, agora é um aparta-

mento, que ele tem uma outra condição de vida diferente, ele tem que respeitar 

os vizinhos, o condomínio, recolher o lixo dele, isso não é feito. Essa semana 

pedi pros moradores limparem, lotando a lixeira com entulhos. 

Se não tiver funcionários ou se a prefeitura não der condições pra asso-

ciações fazer, fica assim, e nada mais legítimo que nós fazermos, porque tem 

qualquer coisa, somos solicitados pela população, alguns consideram que so-

mos obrigados.
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entrevista realizada dia 07/09/13

Ad - 64 anos, morador da favela Real Parque, está no trecho que ainda 

permanece a favela, está cercado pelas obras dos prédios  da urbanização

Em itálico e em cinza estarão as questões quando necessárias sua trans-

crição. 

Nascido em Minas Gerais, Caratinga. Veio para São Paulo em 1975, para 

trabalhar em obras.

Já trabalhava de menor, porque no Sertão é assim. Completei 18 anos e 

fui. Fui primeiro pra Ipatinga, fui aprendendo a andar, fui pegando os endere-

ços e ia. Fui pro lados de BH, voltei pra Ipatinga, de Ipatinga fui pro Rio na lou-

cura. Fiquei uns 70 dias. Depois fui pra cidade do aço (Volta Redonda), fiquei 

uns 70 dias por lá. Peguei um pagamentinho da firma e fui pra São Paulo. Não 

tinha moradia, vivia nos alojamentos e vim. Cheguei por volta das 23h com 

frio, na rodoviária que era no Centro, na Estação da Luz, peguei uns endereços 

com umas pessoas e fui indo.

Cheguei em São Paulo e arrumei serviço, sempre em construção, a fir-

ma fornecia alojamento, trabalhava todo dia, não parava pra nada. Trabalhava 

pra todo lado.

Construí casa lá em São Caetano, terreno da prefeitura.  Lá vivi uns três, 

quatro anos. Em uma favela, fiz um barraquinho pra mim.

Conhecia ninguém, conhecia assim um pessoal de qualquer maneira, 

papeando, andando pra lá e pra cá e deu certo, me deram uma força. O pessoal 

da Imigração, no Brás, deram uma força pra mim, porque eu me perdi, me 

acolheram de lá pra dentro. Dali eu fui pra São Caetano. De lá eu vim pra cá 

pro Morumbi, trabalhar perto do estádio. De lá eu fui parar numa favela, um 

lugar meio chato, eu vi uma favelinha, vi uns barraquinhos, chegando em 80. 

Vendia cachorro-quente na frente do estádio. Depois arrumei uma firma pra 
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trabalhar, no meu serviço aqui no Real Parque, na obra, dentro do alojamento. 

E aqui (a favela) já existia, mas era pequenininha, nós que depois de 80 fizemos 

essa favela crescer. Aí passei a conhecer muito por aqui. Quando tava em São 

Caetano eu casei, arrumei um filho e a gente não deu certo, aí combinamos dela 

ir embora, ‘mas não leva a filhinha, essa eu catei pra ficar comigo’. Hoje tem 30 

anos. A Eliane, ela nasceu em 79. Fiquei com a menininha, mas depois eu levei 

pros meus pais, criou mineira. A mãe dela era do Paraná e ficou perdida que nem 

eu, lá na Imigração, onde a gente se conheceu e aí foi morar junto, mas não deu 

certo. E eu peguei a menina, mas é difícil cuidar, ainda mais trabalhando em 

construção civil, que tanto faz a  gente estar por aqui, semana que vem leva a 

gente pra Santos, sempre fornecendo alojamento. Fiquei com ela 70 dias, tinha 9 

meses. Levei essa menina pra Minas Gerais. 

Foi tanto tipo de prédio, quase todo prédio que eu vejo por aqui sempre 

tem um que eu trabalhei nele. 

Da separação de lá, vim morar num alojamento numa firma, passei a co-

nhecer aqui, (favela) Paraisópolis, (favela Jd.) Panorama. Escolhi um lugar, fui 

no Panorama, tinha um atalho que daqui pra dentro era 10 minutos, hoje em dia 

tem que dar a volta, ou em Paraisópolis, mas Paraisópolis era muito perigoso, 

sem graça. Ia comprar um barraco no Panorama, mas pra comprar cigarro tinha 

que vim praqui porque lá não tinha, se tinha que comprar as coisas tinha que 

comprar aqui pertinho de onde eu tô morando. Aí vim morar aqui, em 79. 

E onde é que o senhor fincou barraco?

No final dessa cercania, no fim da (rua) Paulo Bourrol, morei uns quatro 

anos. Tive uns quatro barracos. Na minha função era fácil. ‘Eu faço um barraco 

pra você e eu faço outro pra mim aqui’ (troca de trabalho pela terra). Combinava 

assim, então eu tive uns quatro lugares pra mim. Em seis meses eu fiz dois barra-

cos e vendi os dois. Vendia pra quem era amigo e precisava. Tinha o alojamento 

na firma, trabalhava na firma e trabalhava aqui. Depois morei lá embaixo uns 

dois anos. Aí conheci a mãe deles aqui, veio lá do (Jardim) Ângela, atrapalhou um 

casamento, ela veio e a gente começou a paquerar e fomos morar junto.

O pessoal liberava terra na negociação de eu construir aqui pra eles, e eles 

cediam um lugar pra eu ficar. Aqui era livre, sempre foi livre, dá pra dar a volta, 
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não tem nenhum barraco colado. O pessoal ia colando aí eu ia fazendo e ven-

dendo, aí fica um barulho danado e quer fazer uma coisa diferente. Quando 

eu comprei era livre. Comprei já era de madeira. Em 81 por aí assim. Comecei 

a fazer em parede, até agora, e eu querendo ser dono e eles não deixam ser, a 

prefeitura quer retirar e eles tiram, fazer o quê.

Olha eu não sei como é, porque esse terreno nem da prefeitura é. É da 

DER, do (governo do) Estado que doou pra prefeitura e não fez nada

O senhor nunca procurou algum outro tipo de moradia, algum finan-

ciamento?

Não tinha, e quando tinha era muito pesado com relação ao salário que 

a gente ganha. A gente ganha muito pouco. A gente só ganha melhor porque 

vai ficando melhor e dobra o serviço, vira tarefeiro.

Eu poderia nem acreditar, porque a gente deveria ter a escritura do ter-

reno, mas não vai tirar nada porque nem da prefeitura é. Mas desde que eu 

tô aqui o pessoal já tinha vontade da gente não ficar na beira, na (rua) Paulo 

Bourrol, já tinha gente falando que o pessoal ia sair, já faz 30 anos. Uma vez eu 

deixei de comprar barraco ali, mas não por isso, porque bandido desreipeita-

va, não tinha jeito, era tanto tiro que dava na rua, que não dava tiro em bar-

raco, mas atingia o barraco. ‘Você quer saber de uma coisa? Eu vou comprar 

no meio que fica mais difícil.’ Polícia às vezes chegava de abusar a gente, não 

tinha nada a ver com bandidagem da turma, tamo só morando no meio e aí 

querendo saber se ‘quem não sabe? Você também é’ . Nesta época era maior 

problema, naquela tal ditadura, pisavam na bola com a gente, então eu vou 

morar ali no meio. 

Na época que vocês vieram não tinha tanta gente rica aqui no meio? 

Você acha que isso foi ameaçando mais?

Agitaram muito. O pessoal daquelas prédios brancos que eu ajudei a 

construir, aquele baixinho do lado. Eles mesmos já falaram em retirar a gente 

daqui.

Eu acostumei morar aqui, se eu pudesse eu não saia de jeito nenhum. 

Passei a ter um montão de conhecido, a gente não perturba eles, eles não per-

turbam a gente e pega amizade com a gente. 
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Eu queria construir aqui (na casa que mora) e esses predinhos atrasaram 

minha vida, de deixar aqui bonitinho. Na época queria comprar material, até a 

prestação, mas na época o Maluf inventou de fazer esses predinhos e fazia aque-

la ameaça que ia tirar aqui tudo. E eu tava construindo aqui também. ‘Não faz 

não que a gente vai sair’. Aí eu não fiz.

Mas os prédios eram melhor?

É melhor com relação ao higiênico, mas nunca me tiraram daqui. Tá tudo 

lá no cadastro. Mas pararam aqui e ali pararam lá e tá tudo parado.

Vou ter que abrir mão que nem todo pessoal da favela fez, abriram mão, 

mas também do jeito que ficou essa favela... Eu lutava pro pessoal fazer tudo 

alinhadinho, mas cada vez iam fechando mais a viela.

Mas o senhor acha pra melhorar aqui era preciso derrubar?

Acho que não. Podia fazer casinha, não precisava fazer esses prédios.

É podia fazer casinha popular que nem mostra na televisão aquelas casi-

nhas tão bonitinhas. Não precisava fazer tudo isso não. Era só fazer umas vielas 

pra passar carro, três, quatro metros de viela. Melhor do que morar nesses con-

domínios. É meio chato, mas melhor do que morar aqui onde eu tô morando. 

Não pode fazer uma reforma porque sabe que vai sair. Eu tô cheio de reforma pra 

fazer, mas eu tenho que cuidar da minha própria saúde (está com problema na 

bacia). Não tenho emprego não tenho dinheiro.

O Reginaldo vai comigo, a Cristina tá na moradia da Unicamp. Um outro 

apartamento era pra ser da Fabiana, porque esse quadrado aqui é uma moradia.

Não sei não, tem gente que diz que vão esperar esse aqui (prédio) terminar 

primeiro pra depois sair, tem gente que diz que a empreiteira que tá por aí vai 

terminar e depois vão empreitar para outra construtora. Tá na cara que é sim. 

Fazer o quê? Os meninos mesmos não querem mais ficar aqui, querendo 

ir pro aptartamento. A (K)  tá lá no apartamento

E o senhor gostou do apartamento da (K)?

É gostoso, é legal pra chuchu, não precisa nada melhor não. Pecisa sim, 

fica aqui no meu pensamento, espaço à vontade, aqui é mansão, mas lá no ser-

tão, é uma fazendinha, toda gostosura, carro em casa pra sair, ir pra cidade, 

ficar no silêncio, ouvir passarinhos, ir pra cidade, sai do barulho, depois volta 
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pra ouvir passarinho, mas esse pensamento é muito alto.

É pra gente de alta classe.

Pra mim muda a ventilação. Porque aqui embaixo não tem ventilação 

nenhuma. Sol e ventilação tudo fechado. Porque eu fico aqui dentro. Muda até 

pra minha saúde. Vai ser bom pra mim.

É precisa, o Reginaldo vai me esforçar e as meninas vão dar uma força. 

Não sou contra pagar, eu mesmo pagava água e luz um tempo atrás. 

Muda sim, principalmente pra quem gosta de higiene, sai e daí tá tudo 

limpinho. Porque aqui, limpa aqui o vizinho joga sujeira ali. Então melhora 

muito, a higiene fica muito mais gostoso. Isso aqui tá igual um lixo, com as 

mudanças, o pessoal deixa mais bagunça ainda.

Tem gente que tá exibida. Mas tem uma porção que não tá não. Passa 

aqui me chama pra ir pro prédio.

Pra derrubar eles retiram a gente põe num lugar qualquer.

Mas o senhor não vai se queixar de ver a casa que o senhor construiu 

no chão?

Não. Ontem mesmo eu tava olhando ali a casa (outra do vizinho) que eu 

construi, e quando a máquina tava quebrando ali, as vigas que eu construi, foi 

umas horas pra fazer, uma viga grandona, uma luta danada e eles querendo 

emendar o tubo ali e eu vi o serviço mal feito, e falei pra ele como fazer e ele 

fez, porque eu sei que ali era só pedra madeira dentro do cano. 

Tem gente já vendendo, mas vendo não é porque não quer morar no 

apartamento. Porque com o valor do apartamento dá pra comprar um lugar 

mais à vontade no interior. Dá pra comprar também com valor uma casa num 

outro bairro. Mas quem vive aqui há muito tempo, não gostaria de vender aqui 

não. Eu mesmo pra vender, só se for pra melhorar muito. Sorocaba, se for pra 

vender aqui e comprar lá, uma hora e meia de lá pra aqui. Um terreno de 18 

mil na época era lá, verde, passarinho voando, ventilação gostosa, vendo as 

matas, vendo a cidade também, é boa as duas coisas. 
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entrevista realizada dia 07/09/13

K – 27 anos, filha de Ad, está morando em um dos prédios da urbaniza-

ção, está casada com antigo morador dos alojamentos provisórios. 

 Em itálico e em cinza estarão as questões quando necessárias sua trans-

crição.

Não lembro, eu era muito nova. Lembro um pouco a casa sendo cons-

truída,  o último cômodo que era o quarto da minha mãe e do meu pai, que o 

chão era de barro, só tinha as paredes, não tinha o telhado. Lembro deste quarto 

sendo finalizado, meus pais construindo.  Minha única mudança foi da casa do 

meu pai, pra Campinas, de Campinas pro apartamento. E do Real, o que lembro, 

é das casas, depois, tirando as casas pra construção dos Cingapuras. Ficou um 

bom tempo lembro de criança deste espaço que não podia mais ir e que no fim-

de-semana juntava um grupinho pra pular a cerca no terreno vazio, sem casas. 

Muito, em casa tinha um quintal grande, depois que meu pai começou a 

vender a parte do quintal, não tinha mais quintal, então a gente ficava na rua 

mesmo. Era de terra, não era asfaltado ainda, não tinha tanto carro, nem moto 

como tem hoje, não tinha tanta circulação como tem agora. Passava a tarde in-

teira, de bicicleta brincando, rua de terra e brincava de patins e era tranqüilo, 

era extensão da casa, era o quintal, na rua com outras crianças. Era fácil de en-

contrar, minha mãe dava uma chamada e todo mundo ouvia. Hoje é bem dife-

rente, a circulação de carro é muito maior, hoje tem a feira antes também não 

tinha, mas mesmo assim eu vejo as crianças da idade do Gustavo (sobrinho dela 

de cinco anos) brincando na rua. Continua brincando, mas muitos pais prefe-

rem não deixar, porque não é um ambiente que dá pra deixar as crianças brin-

carem sozinhas.

Nessa época tinha os pés-de-pato que eu tava te falando agora (espécie 

de justiceiros), mas não via tanta circulação de arma, de droga o tempo inteiro. 

Era bem diferente e isso muda muito, as crianças continuam brincando e vê, tá 
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ali tudo, é o espaço da brincadeira, mas muitos pais preferem evitar, deixar o 

filho dentro de casa. Assim que nem o Gustavo, ele quase não brinca na rua 

quando ele tá com alguém. Um dia ele saiu sozinho e foi um reboliço, teve que 

conversar. Porque nunca se sabe quando vai entrar um carro de polícia, em 

uma velocidade, ele não tem nem malícia que algumas crianças já tem, por 

conta de sempre ficar dentro de casa. As crianças tão brincando, mas tão de 

olho em tudo, ele não, até a gente acha que ele tem que ficar um pouquinho.

O que é natural, mas é um outro espaço de brincadeira de tudo.

Uma coisa que eu me lembro muito que até te passo um texto que eu 

escrevi sobre isso, eram as brincadeiras no beco, um montão que dá pra in-

ventar, de descobrir mais becos, de se perder nesses becos e aí tem uma coisa 

de brincar com muitas coisas na rua, pega-pega, elástico, as  brigas que da-

vam, tinham essa coisa do brinquedo, eu não tinha bicicleta mas tava sempre 

andando de bicicleta, todo mundo emprestava o brinquedo pra todo mundo 

brincar, aquela brincadeira mais conjunta, que no final dava briga, mas briga 

de criança, os pais não tinham que se envolver no meio.

Não sei se era do espaço ou da época. Tinha aquelas pessoas que coloca-

vam as regras, não podia ir pra rua de cima nessa época. Primeiro que eu não 

sou mais criança, então tem essa coisa de não ir atrás desses espaços, mas eu 

lembro quando eu tava fazendo pesquisa eu tava procurando uma moradora e 

lembro de ver as crianças brincando atrás dos predinhos, nos cantinhos que 

vão criando coisas. Então dessa época, das casas, que eu acho que era diver-

tido era isso, dos becos, de ir no mercadinho, que dava pra ir sozinho. Hoje, 

também, todo mundo conhece todo mundo, agora tem muita gente nova, 

principalmente com os prédios prontos, muita gente vendeu. Tem uma galera 

de fora. A criançada tá mais concentrada nesse espaço da quadra. O primeiro 

prédio que inaugurou teve a primeira quadra, foi aquele muvuca de criança e 

de adulto querendo jogar. Agora, com outros prédios tem mais quadra, então 

fica mais distribuído.

Não muda nisso, principalmente aqueles moradores que moravam nos 

barracos e que agora estão nos prédios. O povo já se conhece. Que nem meu 

pai falou, tem aqueles amigos antigos que chamam e não tem aquela coisa de 



anexo      entrevistas      61

lá é prédio e aqui é a favela. Então, nessa situação que os moradores já se conhe-

cem há algum tempo não muda não. Muda a distância, uma coisa é você estar 

na sua casa e entrar na casa do vizinho. 

O Cacau é uma das pessoas que estão morando no mesmo lugar onde mo-

rava anteriormente (em projeção), ele morava exatamente aqui nessa área. A 

entrada da casa dele era aqui. Os outros moradores não. A mãe dele tava previsto 

pra morar na rua de baixo e ela bateu o pé que queria morar na rua de cima, que 

é o lugar que ela sempre morou. Ela atrasou muito a volta dela por causa disso, 

pra conseguir na rua de cima (ela está no azul). Meu pai também tem muita 

resistência de morar no começo da rua, na entrada da (rua)  Paulo Bourrol. ‘Eu 

não queria, logo na entrada, sempre morei aqui nesse cantinho’. Ele tem essa 

coisa do lugarzinho que ele construiu, que ele ficou um bom tempo. Mas nessa 

coisa de troca, de empréstimo, de ‘tem um copo de açúcar aí?’ isso continua. 

Até quando você não conhece a vizinha, tem uma vizinha que é nova e eu vou 

lá. É uma coisa que continua, que as pessoas fazem há muito muito tempo. Só 

que muda a organização, por exemplo, agora que não tem igreja evangélica, as 

pessoas sentem falta desse espaço e por eles não terem, eles usam o espaço de 

convivência que é pra todo mundo usar, e onde acontece o culto e é o prédio 

inteiro, 110 famílias católicas ou não, candomblé, vai participar do culto sem 

querer.

Não vai ter, o tanto que tinha não vai ter. Eu não sei como ficou essa si-

tuação, mas da última conversa era isso, não tinha como construir o tanto de 

igreja pras pessoas, mas eles iam ver, não tenho essa informação. O que eu sei 

é que nesses espaços coletivos, eles fazem isso. Tem um grupo que alugou um 

salão pra fora da favela, tão pagando caro até, tavam meio preocupados, mas é 

isso que eu sei. E outra coisa são as festas, sempre teve festa aqui no Real Parque, 

na rua e agora não é mais , agora é nos condomínios. Tem um combinado de que 

só usa quem é do condomínio. Tem gente que prefere não usar o espaço do con-

domínio e usar a varanda. Tem um samba que sempre acontece lá no azul que é 

na frente da casa do cara, que é uma roda e quem quiser passar, passa no meio 

da roda, na rua é maior isso não acontece. Então, as pessoas estão criando uma 

outra forma de usar esse espaço que nas regras, nos padrões de condomínio tá 
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bem fora. ‘Pô, faz faxina e deixa as coisas na passagem’, acontece, que é muito 

esse hábito de morar numa casa, que tem quintal ou se não tem, é um beco 

que é de todo mundo, isso é uma coisa que tá mantido, por ter esse hábito. É 

prédio tá tudo verticalizado, até pra mim mesmo, eu penso ‘eu resolvo assim’, 

não tem espaço pra pendurar roupa, tem gente que fez varal. Eu às vezes uso 

varal, mas às vezes eu uso essa grade (guardacorpo do corredor dos aparta-

mentos) aqui, é visível, você passa por fora e olha, não pode e esteticamente 

é bem estranho, mas na maioria dos casos que não é o meu, que tem quatro 

filhos, não dá conta, então é usar o espaço que foi pensado pra usar de outra 

forma e mudar, fazer de outro jeito, que é um lado positivo, de usar o que é 

de todo mundo e que gera outro problema, tem que conversar mais. Vai fazer 

uma festa, vai ter que comunicar e tem que ter uns limites, de som, que qdo 

era na rua, meio que é da rua, quem vai lá reclamar?

Depende de quem faz a festa. Tem família que rola mais respeito. Tem 

gente que faz num horário mais adequado, tem gente que para a uma hora e 

tem gente que extrapola, mas tem uma conversa. Se não rola, tem um bafafá o 

tempo inteiro que a pessoa fica constrangida. Mas tem uma coisa de se adap-

tar, de morar num apartamento, de um em cima outro embaixo.

Que era assim também não? 

Tem sim. Eu lembro, a vizinha da minha mãe que dava pra saber o per-

fume, o creme de pele que ela tava passando. Eu lembro de estar deitada e 

pensar ela tá usando Monange, aquele roxo, porque era parede com parede. 

Tinha um pouco da intimidade, tava exposto o tempo inteiro.

Você não acha q teria como qualificar o espaço sem tirar tudo?

Eu acho que teria, eu não entendo nada dessa parte técnica, mas meu 

pai e também algumas outras famílias. Acho que se tivesse arrumado o es-

paço do meu pai sem ter que destruir, ficaria um lugar legal também. Tem 

muitas casas, principalmente os moradores antigos que já tinham arrumado, 

construído, cômodo grande, teria que rever algumas coisas, da janela, da cir-

culação do ar, mas não acho que não teria como melhorar o espaço de como 

tava antes, até ficaria legal. Meu pai vai sentir muita falta daquele quintal, das 

ferramentas dele, ele quase não mexe agora por causa da coluna dele, mas é 
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um espaço que no apartamento não dá pra fazer um espaço como aquele, ban-

cada de madeira. Teve gente que tava nesse caso do meu pai e preferiram vender 

o apartamento, ir pra outro lugar, tem dois casos que eu conheço que preferi-

ram ir pra periferia, no Jardim Ângela da vida ou no interior. Seria uma outra 

proposta de intervenção que nunca foi colocado. A gente levantou essa bola, 

mas vieram um monte de argumentos técnicos que não teria como, área muito 

íngrime, todo aquele papo. Nenhum momento foi discutido isso, como algo a 

se pensar. Tem uma área que dá pra manter outro que tem que tirar, uma coisa 

mais mista, não tinha outra possibilidade se não por prédio. E aí seria o caso dos 

moradores avaliarem, um grupo teria casa com toda suas melhorias, vielas, os 

problemas e uma outra parte deveria construir prédio. E nenhum momento foi 

colocado isso.

É um custo pesado, porque também quem resolver ficar, tá arrumando 

a casa. Tá feliz porque pela primeira vez tá com possibilidade de morar num 

lugar melhor. E essa história mesmo da janela, fiação, da água. Na área onde 

minha mãe morava quase não tinha água, pra tomar banho era a partir da meia 

noite. Você chegava do trabalho cansado e não podia tomar banho. Nesse ponto 

é uma novidade pra todo mundo. Eu e o Cau conseguimos controlar porque é 

diferente, a gente é jovem, não tem filho, a gente consegue se organizar, se vê 

alguma irregularidade consegue ir atrás, tem uma instrução mínima, que não é 

a maioria dos casos que acaba se embolando um pouco nessa hora, de pagar, de 

atrasar mesmo, porque a conta ficou cara, porque é novo, não tá no orçamento, 

não ganha suficiente pra isso, então tem que aperta o cinto e apertar até onde 

não dá pra apertar. Uma compra de um mês, uma compra que já é básica, tem 

que diminuir porque sabe que você vai ter que pagar a conta de luz, que antes 

não pagava. Morar numa favela legalizada e todas as questões que tem de viver 

desse jeito, já é um bairro muito caro, independente de prédio ou não, é um 

bairro caro, não tem um mercadinho, tem o Pão de Açúcar que é super caro, 

padaria não tem opções, açougue não tem opção. Minha mãe tá morando muito 

longe (Bolsa Aluguel no Jd Ângela), mas por essa parte é muito diferente, por-

que tem muita opção de padaria, muita opção de supermercado.

Depende, na época que eu ganhava bem menos eu nunca fazia compra de 
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mês, então eu comprava aqui mesmo, que daí não valia a pena. Depois quando 

eu podia fazer a compra de mês eu acabava indo no Extra, mas no Jd Ângela eu 

tenho opção que é no Satimo, bem mais em conta. O bairro aqui é muito caro, 

o custo de vida é muito pesado, com a favela desse jeito aumentou ainda mais, 

então, às vezes não dá mesmo pra ficar. Então pra mim o que seria uma opção 

que não é uma opção, já que o cara mora há tanto tempo, tem todos os direito 

garantidos de permanecer aqui é vender, porque não tem outra opção pra ele. 

Não foi pensado pra isso e vai mudando toda a configuração do Real Parque.

Muita gente que tá aqui é nova, é porque tá em condição melhorzinha, 

que ganha um pouquinho mais, que consegue pagar essas contas. E nem podia 

tar vendendo agora, tem um prazo de 2 anos, não sei, ou mais. Já temos um 

termo de uso, mas pra vender tem que ter um tempo. Quem compra agora tá 

pagando R$55/60 mil, o do último andar no canto tá R$85 mil e ainda assume 

a dívida mensal, então não é tão baratinho assim. Então eu acho que podia, pôr 

isso em discussão, avaliar as casas que os moradores construíram, quantos anos 

da vida trabalhando... Meu pai e minha mãe se mataram pra construir e nem 

tá acabada. Um jeito de já dar uma amenizada na parcela, pensar que já foi in-

vestido no lugar, pra garantir direito de permanecer. Ainda vem com algumas 

coisas, piso na cozinha e no banheiro, essa cor da parede desse jeito, janela. 

Mas pra quem quer mexer leva um tempo pra se organizar. 

Eu fico muito preocupada com a volta da minha mãe e do meu pai, eu tô 

juntando dinheiro porque eu sei que vai pesar. Esse apartamento é do Cau, vai 

ter da minha mãe e do meu pai. Da minha irmã é uma outra história, porque ela 

entrou depois de 2008, então ela tá no grupo de pessoas que tá cadastrada, que 

tá recebendo Bolsa Aluguel, mas a moradia não vai ser aqui, mas é muito estra-

nha essa história, não teve nenhuma reunião com essas famílias pra planejar, 

uma coisa super solta. Vai ter um tanto de gasto e minha mãe ainda consegue 

um ou outro bico e meu pai não consegue mais trabalhar, e tô apostando na 

aposentadoria dele, pra não ter que vender. 

Tem muita gente querendo vender pq não consegue pagar?

Tem muitos casos.

Discurso sobre integração a cidade, integra?
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Se for pensar de maneira geral o que é uma integração numa cidade, de 

poder circular nela, ter acesso as coisas básicas, ensino de qualidade, saúde de 

qualidade, a não ser humilhado o tempo inteiro pela polícia, se for entender in-

tegração tudo isso, não, isso aqui é uma favela ainda, as pessoas que moram aqui 

tem hábito de favelados, pendura roupa mesmo na varandinha porque é muito 

filho, é muita roupa pra secar tudo até segunda(-feira). É festeiro, é todo mundo 

festeiro. Você vai na Vila Madalena na segunda tá todo mundo na rua, curtindo 

um som alto, mas a diferença é que depois vai todo mundo pra casa onde tá tudo 

mais tranqüilo. O ambiente de casa aqui, é tudo misturado, e continua tudo mis-

turado, o som tá mais alto por conta do eco (dos prédios, antes era abafado pelas 

casas). O pessoal não tem dinheiro pra sair daqui, pra virar a noite dançando, 

tem vezes que até tem, mas no geral não. O Posto (de Saúde) continua uma por-

caria, não tem médico, pra mulheres é super complicado, as meninas não tem 

uma orientação pra ter cuidado com o corpo, ginecologista, que é essencial pra 

essa idade, pra entender que não precisa engravidar logo agora, tem como prati-

car vida sexual mas sem ter um filho agora. A escola, dá vergonha de falar, pre-

cária pra caramba, tem uma ou outra professora com vontade de oferecer uma 

outra escola, mas é um individuo, que sozinha não vai mudar nada. Não pensa 

que tem escola pública em todo lugar e que essa escola tem que ser muito boa. 

Até hoje, eu sinto um buraco que tem na minha vida de ter que correr atrás pra 

entender umas coisas, é vergonhoso. Crianças, creche, precário, não tá adequa-

do pra criança naquela faixa etária, e aí pira mais no cuidado do que no quadro 

educacional, , então pensando não mudou nada. 

Eu fiquei muito em crise, eu terminando o mestrado na Unicamp, e todo 

mundo ‘nossa Unicamp!’ e às vezes eu nem entendo o tamanho, o peso disso. E 

eu vejo que não é um peso pra minha vida como um todo, uma parte foi mui-

to importante, de estudar integral, foi o único momento na minha vida que eu 

estudei, que eu tava aprendendo alguma coisa, outros espaços educacionais as-

sim eu não tive. Tá eu tive lá tudo, mas não mudou nada, minha vida continua a 

mesma, tô aqui no apartamento mas também não muda, eu fico doente e tenho 

que ir lá no posto e tá uma merda, de circular pela cidade também, então eu acho 

que não. 
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Aqui não, mas no amarelo você vai pra varanda e dá de cara com o cara 

que é do Morumbi (devido a proximidade dos prédios da urbanização com os 

de alto padrão), você vê tudo. No começo eles ficaram bravos, porque dá pra 

ver tudo, tem uma galera que até exagera, quer dizer ‘eu tô aqui’, tem que me 

respeitar que eu tô do seu lado. Mas o que tem de novo fora isso, não tem mes-

mo. O trabalho com as mulheres, muita mulher sendo violentada e continua, 

violência, não muda isso. É uma intervenção bem pontual pode-se assim di-

zer. Muda muita coisa, não tá na frente do esgoto, eu sei que vai chover e não 

vai molhar dentro de casa, coisa que sempre acontecia, puxar cama, dormir 

de outro jeito. E tá, aqui é diferente, começa a chover ‘tem que por o balde no 

lugar’,’ah, não, não precisa’. Uma coisa que tem preocupado todo mundo, que 

é jogar o lixo pela varanda, vai virar um lixão lá embaixo, e tem que trabalhar 

isso, mas demora um tempo, antes jogava em qualquer lugar, as pessoas tão 

revendo. A mulherada, tem um esquema que, todo fim do mês, todo mundo 

limpa o prédio, e as mulheres dizem ‘tem gente pensa que tá na favela ainda 

de por o lixo desse jeito’. Tá! Eu concordo, mas a freqüência que o caminhão de 

lixo vem pra cá, é uma freqüência que tá adequada pro tamanho desse lugar? 

E da quantidade de lixo que as pessoas produzem? E aí também, né, esse outro 

lado, isso também dialogaria com essa história de integração. A gente pode até 

se organizar melhor, mas tem coisa que é outra solução, mais freqüência de 

caminhão praqui, não dá pra ser igual o que é o bairro do lado ali? Não tem, é 

diferente mesmo, então eu acho que não integra nada. 

Não é que tá gostando dessas contas, porque isso é um sofrimento de dia

-a-dia, de trabalho, mas tem uma coisa que é do básico assim que tá aí, que dá 

pra usar, que é ter água sempre, que poderia existir no outro espaço das casas, 

qualificado como você disse, mas como nem foi apresentada essa opção, pare-

ce que não existe essa possibilidade, não tem essa possibilidade de eu ter essa 

casa que eu construi, melhorada, pintada, rebocada, ter essa coisa da água, da 

luz, parece que não existe mesmo, que a única solução desse lugar horroroso  é 

construir esse prédio. E todo  mundo ficou muito contente com isso. O Cacau 

por exemplo morava no alojamento do Cingapura, não no espaço construído 

pros moradores que perderam as casas. Nas casas que foram construídas ao lado 



anexo      entrevistas      67

(nova favelinha), fez um puxadinho, comprou de um cara, era bem menor que 

essa sala, o banheiro tinha que entrar assim, faz e volta, bem menor. Em cima 

tinha um outro morador, a casa dele era de madeira e tinha umas frestas assim 

no piso, e de  domingo eu lembro disso, o cara começava a varrer lá em cima, 

caia tudo em cima da gente, ‘é hora de acordar’, eu dormia lá uma vez ou outra 

(mas ele dormia todo dia). Então estar aqui pra ele é totalmente diferente, que 

também ali é um outro caso, aquilo não tinha que existir.

 Então tem família que passou oito anos naquela lugar, então aqui é a gló-

ria. Que nem perto da casa do meu pai tinha umas casas que eram muito menores 

e aqui é uma mansão. Então dá uma melhorada boa. Minha irmã não vê a hora de 

mudar mesmo, porque acha aqui bonito. Mas não teve essa opção de ‘dá pra ficar 

bonito aqui (casas)’.

Não sei se teve isso aqui, acho que teve um alívio de sair das casas porque 

graças a deus não vai ter mais rato aqui, até tem, mas é lá embaixo de tanto lixo 

que tem. E que ainda tá nas casas, tá muito curioso em como que é. Pras crianças 

do beco tá horrível agora, eles tavam querendo brincar com rato, ‘não é brin-

quedo, gente, vai todo mundo tomar injeção num bumbum’. Não sei se tem essa 

coisa de ascensão, tava todo mundo querendo mudar prum lugar melhor. Acho 

que se tivesse a opção de mudar a própria casa teria muita gente que toparia, mas 

tem  muita gente que não, e é normal aqui é muito grande, vem gente de tudo o 

que é canto. 
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entrevista realizada dia 13/09/13

G- arquiteta de Sehab, HabiSul, atual Dear Sul, uma das autoras do pro-

jeto de urbanização da favela Real Parque e responsável pela obra

Não fiz a transcrição literal da entrevista, apenas discorro sobre alguns 

pontos.

•	 Fez	FAU-USP	entrou	em	81;

•	Depois	foi	trabalhar	no	escritório	do	arquiteto	Paulo	Mendes	da	Ro-

cha;

•	Passou	no	concurso	da	Prefeitura	de	São	Paulo	e	foi	chamada	no	úl-

timo ano da gestão Erundina, trabalhou um ano só em Habi depois foi para 

o DPH (Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo), 

saiu em 2008 e voltou pra Habi, porque além de conhecer a Silvia (arquiteta 

que trabalha com Operações Urbanas) deu aula com a Beth França em Mogi 

das Cruzes e com o contato das duas foi pra Habi. Se interessou porque Beth 

França já estava com preocupação de fazer as obras e projetos de urbanização 

de favelas. (G) trabalhava mais com projetos novos, nunca tinha feito Urbani-

zação de Favelas, mas tinha perfil de projeto

•	Na	Erundina	trabalhava	mais	com	medições,	não	com	projetos,	tinha	

pego uma obra que já estava em andamento, conheceu a problemática.

•	 Fez	mestrado	de	projetos	da	época	da	Erundina	na	região	da	Luz

•	Beth	França	deu	espaço	para	ela	para	projeto.	Entrou	em	Habi	para	

fazer a urbanização das Três Irmãs, fez projetos de casas sobrepostas, mas não 

deu certo pra implantar acabou sendo predinho

•	Beth	França	começou	a	falar	que	o	projeto	do	Luiz	Cutait	(projeto	para	

favela Real Parque) não era adequado e pediu pra fazer um estudo alternati-

vo com arquiteto Jefferson. Primeiro fez um projeto que era de duplex, mas 

impediria cadeirante e não seria muito próprio para idosos e crianças, seriam 

20% das unidades. Num determinado momento foi aceito pelos moradores, 
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mas sempre alguém questionava alguma coisa.  Foi tão polêmico do ponto de 

vista construtivo, que desistiu do projeto. Continuou estudos  até ser licitado e a 

OAS venceu a licitação no final de 2010

•	O	duplex	nós	apresentamos	para	os	moradores.	

•	A	diretriz	era	de	mudar	 totalmente	a	configuração	da	área,	e	não	 teve	

muito questionamento dos moradores sobre isso. As que perguntavam falavam 

se poderiam desistir, se não se adaptassem a morar em prédio e nós dizíamos 

que sim que nesse caso ela receberia verba para comprar casa em outro lugar. E 

no fim, nem teve tanta gente assim. As que queriam era porque queriam ir pra 

cidade de origem ou porque tinham algum tipo de ameaça aqui e preferiam sair. 

•	A	verba	de	atendimento	funcionava	se	era	casa	de	madeira	era	R$180	o	

m2, quando de alvenaria era R$200 o m2 e quando era alvenaria acabada era 

R$240 o m2. Não lembra como chegaram nesse valor. Dá um valor pequeno por-

que as casas eram pequenas, nada se compara ao novo apartamento. 

•	Achava	que	atitude	de	remover	era	adequado	por	conta	da	insolação	sul.	

Alguns trabalhos de TFG que mantinham moradias o projeto também não ficava 

bom. 

•	A	dificuldade	de	 tocar	o	projeto	que	o	 secretário	 era	 chamado	o	 tem-

po todo por questionamentos do entorno. Os moradores também questionavam 

bastante o processo. O tráfico em determinados momentos parou a obra, teve 

funcionários ameaçados. As aprovações foram complicadas, a Secretaria do Ver-

de questionava o corte de árvores. 

•	A	OAS	no	começo	parecia	ser	uma	boa	construtora,	mas	agora	os	aparta-

mentos estão com bastante problemas

•	A	assistente	social	diz	que	tem	bastante	gente	com	problemas	pra	pagar	e	

sempre tem gente que vai lá pedir pra emitir boleto que está em atraso, não acha 

que é por falta de renda mas por desorganização. Acha que a renda familiar fica 

por	volta	de	R$	2/2,5mil;	

•	 Fala	que	a	urbanização	faz	com	que	as	pessoas	fiquem	mais	seguras	sobre	

as casas e começam a investir nela, reformam, melhoram

•	 Sobre	o	RenovaSP	tá	tendo	bastante	reclamação	dos	escritórios	porque	

são escritórios que não conhecem a situação e não entendem a proposta
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•	 Sobre	a	integração-	Acha	que	por	mais	que	tenha	resistência	do	en-

torno em aceitá-los entende que estão integrados por estarem perto de onde 

trabalham, estão perto do trabalho.  Fizeram unidades com poucas vagas de 

carro porque tambem é um lugar que não precisa ter carro.
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entrevista realizada dia 9/12/14

AA- arquiteta, gestora da Semuduh 

Não fiz a transcrição literal da entrevista, apenas discorro sobre alguns 

pontos.

•	 sobre	o	Real	Parque:	não	conheço	o	projeto,	mas	não	acho	que	tem	um	

modelo, uma regra

•	Minha	escola	foi	Diadema,	fazia	discussão	sobre	isso.	As	primeiras	ur-

banizações de Diadema eram terra arrasada mesmo. E depois foi se combaten-

do, e a gente achava um progresso conseguir discutir com a população. A gente 

falava que a gente era a terceira geração, uma coisa de você sempre entender 

globalmente, mesmo que vc não conseguisse atender a intervenção no global, 

porque naquela época não tinha financiamento, não tinha coisa nenhuma, a 

gente tinha que ter uma idéia daquela área, quais intervenções prioritárias, 

com um plano de melhorar toda aquela região e pensando regularização fun-

diária. Foi um momento interessante. Por exemplo, quem cuidava de regulari-

zação fundiária era o Paulinho Conforto, uma liderança da UMM que se formou 

e foi pra lá, o Dito trabalhou lá. Tinha uma correlação de forças favorável e ti-

nha um movimento social muito forte. Foi a primeira cidade do PT (governou). 

Uma cidade de perfil industrial, mas não era uma indústria sofisticada, são pe-

quenas fabriquinhas. Tinha índice de militância, 30% sindicalizados. A gente 

tava combatendo um modelo, fazia parte nos debates na rua de derrubar ela 

nos espaços. Época de construir o PT, a CUT, tinha uma mobilização social que 

dava pra fazer desse jeito. Tinha um programa que chamava “pé na rua”, ia lá 

discutia com a população pra entender qual a demanda. Tinha caravanas da 

cidadania. Todo um trabalho de envolver a sociedade, estávamos construindo 

um projeto politico de sociedade.

•	 E	em	São	Paulo	eu	tive	a	sorte	de	trabalhar	no	Funaps	Comunitário.	Ti-

nha atividade de formação pro funcionário. Sempre achei que o contato com a 

realidade era importante. Tinha um objetivo muito claro, reverter prioridades, 
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apesar de todos os problemas, reconhecer esse interlocutor (a população) e 

construir espaços muito melhores.

•	Depois	trabalhei	na	prefeitura	de	Santos	(1	ano)	depois	da	Erundina.	

Começou a ter rolo com dinheiro e a gente acabou saindo em massa. Aí que fui 

pra Diadema. 

•	Com	assessoria	técnica,	era	muito	pequenininho.	

•	 Investimos	muito	em	formação.	Isso	foi	em	93.	Chamava	as	assesso-

rias técnicas para troca de experiência. A meta era universalizar atendimento, 

tinha essa idéia de chegar em todo mundo, quase 100% das favelas tiveram 

alguma intervenção mesmo que pontual. Tentamos de tudo até autogestão nas 

favelas. Pra atingir todas as favelas tinha que pensar em diferentes formas e as 

assessorias apoiavam. Não deu muito certo, porque nas favelas os movimentos 

não eram muito organizados. Tem que chegar em tudo rapidamente, algumas 

obras eram pesadas com empreiteiras para obras maiores. 

•	 Eu	vi	umas	coisas	legais	(de	urbanização	de	favelas)	em	Santo	André.	

(aqui ela tá dando dicas de que houve coisas legais que aconteceram)

•	Acho	que	a	grande	questão	era	a	universalização	do	atendimento.	

•	 Eu	 não	 admito	 é	 essa	 coisa	 do	 projeto	 exemplar,	 seis	 projetinhos	

exemplares e o resto. Fiz umas atividades no Cantinho do Céu e morador di-

zendo que não houve nenhuma discussão. 

•	 Tem	uma	coisa	que	é	outra	correlação	de	forças	que	a	gente	vive	hoje,	

o mercado financeiro, mas a gente tem que lidar com isso.

•	As	pessoas	(gestores	públicos)	não	querem	mais	discutir.	Não	há	diá-

logo. As pessoas não se comunicam. 

•	Acho	que	não	tem	uma	regra	única	(para	urbanizar	 favelas).	E	acho	

que tem que radicalizar com a coisa do atendimento universal. Porque no BNH 

já se fazia isso (como o MCMV)- e não deu certo.

•	Acho	que	tem	uma	outra	conjuntura,	mas	acho	que	tem	gente	fazendo	

coisas legais. 

•	O	Ministério	das	Cidades	que	tem	muito	recurso	e	tá	sem	política,	a	

política virou MCMV, mas tem que pressionar, e a conversa (a crítica que se 

faz) é entre quatro paredes. 
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•	Pra	mim	a	gente	tá	perdendo	rumo	político.

•	 Em	Taboão	a	minha	obsessão	era	chegar	em	todo	lugar	e	formar	

pessoas. 

•	 Eu	acho	que	é	pondo	fogo	no	povo,	pra	botar	pressão

•	Eu	falo	pro	pessoal	na	CEF	que	não	sai	mais	dinheiro	pra	me-

lhorar o que já existe

•	 Tinha	que	investir	em	financiar	revisão	dos	planos

•	É	um	erro	da	política	o	PSH	ter	sido	o	único	problema	que	cui-

dava de fazer melhorias habitacionais de um parque (habitacional) que 

deve ser 70% (que existe)

•	 E	o	problema	que	o	recado	que	a	política	dá	é	que	o	mercado,	os	

moradores dão conta de melhorar suas casas.

•	 Sobre	os	programas	pautarem	as	demandas	habitacionais:	

•	 É	uma	crítica	que	já	existia	com	os	financiamentos	internacionais

•	Dizer	que	PAC	é	um	programa	não	é	uma	política	(e	virou	política)

•	Mas	será	que	não	tem	mais	coisas	acontecendo	no	mundo?	Será	

que a coisa é tão monolítica assim?

•	 É	uma	disputa,	a	sociedade	tá	em	disputa	o	tempo	todo.

•	Eu	acho	que	a	gente	tá	pondo	mais	foco	nesse	jeito	de	fazer,	tem	

que fazer a crítica, mas...

•	A	coisa	não	tá	pronta

•	Eu	acho	que	a	gente	que	não	tá	conseguindo	ver,	que	tem	esse	

trator tem, mas não acho que é todo mundo tão...

•	A	desconstrução	da	política	urbana	já	acontece,	mas	não	é	pos-

sível não estar fazendo outras coisas, a coisa não é monolítica. 

•	 Taboão:

•	H:	Empreiteira	pagando	campanha

•	 	AA:	eu	apostava	na	formação

•	Falta	de	equipe	de	governo	(secretários)	que	enfrentassem	pra	

construir um governo

•	Às	 vezes	 ficava	 pensando	 se	 não	 tivesse	 radicalizado	 tanto	 e	

abrisse mão de algumas coisas, mas sei que o que eles queriam era tudo
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