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III 

1. 

1.1. 

Os Personagens e a Açao 

As ocupaçlles colet.ivas 

As primeiras Tentativa• 

A cidade de S~o Paulo, nos primeiros anos da década de 

80, e xperimentou !IKlinentos conturbados, cuja característica tal vez 

se mostre com poucos exemplos s1tmelhantes em sua histõr-ia. Nlo se 

trata de 1DOvimentos " revolucicnários11 ou de " insurreic;ao 

politica" , mas de movimentos que protestavam contra a grande 

crise econõmica que se abateu sobre uma grande parcela da 

populaç~o. 

A crise econômica que se manifestou na cidade n~o trazia 

nada de novo, pois estava claro que ela eclodiria mais cedo ou 

mais tarde, devido ao modelo econômico que o Regime Militar 

"optou" por adotar, como pode ser vii:>to no item 2 do Capitulo II. 

Um crescimento econômico sem sustentac;~o real, apoiado na 

exploraç~o absoluta do trabalho inevitávelmente desembocaria nas 

grandes rnanifesta~bes populares que se verificaram entre 1981 e 

1982. Desemprego em massa e arrocho salarial, aliados à falta de 

moradia ditados pelo modelo urb•no de crescimento periférico <que 

significa dizer que as "alternativas" adotadas pelo poder público 

para resolver o problema da moradia n:lo deram certo - <Veras e 

Bonduki, in Covre, pg . b6>, acabaram por produzir violentas 

mani ~estai;bes da popul ac;:.O, que, eca protesto e para garantir ~ua 

sobrevi~cia, depredou ônibus e s a queou lojas e super mercados. 

Estes acontencimentos tiveram maior intensidade na Zona 

Sul da Cidade, localizando-5e de forma concentrada nas redondezas 

do Largo Treze, em Santo Amaro, e n~o ocorrendo aí por acaso. 
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Como foi colocado, esta regiao conheceu um grande processo de 

crescimento industrial a partir da década de 70, que teve co~o 

conquência um intenso assenta.ente de trabalhadores. Na década 

de 70, a populaç~o da Zona Sul (Santo Amaro, Campo Limpo, Capela 

do Socorro e Parelheiros> cresceu 123,6Y. (ou B,38 ao ano) 

enquanto a da cidade aumentou e-tn 43,3%, fazendo com que ela 

representasse 9,377. da populaç•o da capital em 1970 e 14,61X em 

projeçetes da E1nplasa <Empresa 

no ano de 2005 ela chegarâ a 

Metropolitana 

3,0 milhtses 

de 

de 

1980. Segundo 

Planej•mento>, 

habitantes <1,8 milh~s a mais que os registros em 1980>, 

representando 14,2Y. da populaç-o da cidade. 

Esta concentraç~o de mao-de-obra induziu o surgimento de 

serviços que 

trabalhadores. 

atendiam as . necessidades básicas 

A concentraç~o destes serviços em alguns 

destes 

lugé\res 

acabou por propriciar o surgimento de "Centros Sociais" 

<Oliveira, C.D. 70>, ou Pólos Técnicos. Como fruto de bases de 

apoio a estes ·polos e de uma maior multiplicidade de ofertas de 

servi~o, o Largo Tr@ze de Maio transforma-se num poderoso Pólo 

Terei.iria Regional \op.cit . , Oliveira, C.D. chama ainda a atenç~o 

que a exist'ência destes níveis de terciarizaç~o da cidade, aliado 

de um P6lo de Terciariza~ac Central é o que garante a 

estruturaç~o da Metrópole>. 

A existência desta intensa concentraç~ de servi~os e 

comércios na regi~o do Largo Tr•ze de Maio acirrou os conflitos, 

pois •li concentra-se o "consumo frustrado" dos desempregados. 

Desempregados que também n•o viam realizadas suas esperanc;as de 

encontrar emprego nas inúmeras agências de m~o-de-obra. Neste 
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sentido o Largo Tréze de Maio transformou-se em estopim de um 

processo de crise e desespero de parcelas excluidas da classe 

trabalhadora. 

A situa~~º de pauperizaç~ e segrega~~ que vinha se 

acentuando durante a década de 70 e a opress~o do Regime de 

Excess~o gestou a eclusto de inúmeros movimentos populares, 

cuja maior concentrai~º ocorreu na regi~o do Campo Limpo, 

compreendida principalmente pelo eixo da Estrada do M' Boi Miri•. 

O grupo que possuiu maior express~o foi o da Vila Re•o, que 

surgiu de uma Comunidade Eclesial de Base na Paróquia de Vila 

Remo. Desses movimentos surgem grupos que lutavam principalmente 

contra a carestia e mres que lutavam por creche. Surgem 

movimentos 

conquistar 

4=ortes, 

vários 

como o do Jardim Angela, 

equipamentos · públicos (de 

que acabou por 

maneira destacada 

para as creches>. A década de 80 inaugura-se com esta 

mobilizaçro da populaç~o, que, por n~o suportar 

grande 

mais o 

acirramento de condi~ro de miséria, parte para a busca direta da 

satisfaç•o de suas necessidades. 

O papel das Comunidades Eclesiais de Bases, na verdade, 

n~ foi o de orientar dessas ac;tses, porque estas aç~s surgem 

mais como produto do desespero do que como uma forma de press~o 

ou protesto. Geralmente os quebra-quebras e os saques ocorriam de 

"maneira expont~nea" e sem nenhuma lógica ou estratégia; porém a 

possibilidade do encontro e da discuss~o da condiç~o da classe 

trabalhadora nas CEBs, deve ter permeado de alguma forma a 

gênese destas ac;Oes. Da mesma forma 

ocupai-O coletiva de terras, que 
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justamente no Campo Limpo, a partir de meados de 1981, porque, em 

seu inicio, eles ocorreram de forma desordenada, transparecendo 

como fruto do desespero e• resolver logo uma 

angustiante. Mas, como nos saques e depredaç~es, o tipo e a 

qualidade na busca da solu~ao da falta de moradia, mostram, de 

forma clara, que permeava estes movimentos o amadurecimento, ou 

a consciência, despertada nas CEBs. 

O que significa dizer que estes movimentos já s~o fruto 

de um novo sujeito politico que busca colocar e~ prática uma nova 

cultura politica, mas que, sem experiência nesta prática, acaba 

por n~o obter sucesso em várias ocasibes. O fato é que nem os 

movimentos que tinham por traz o respaldo ou a estrutura 

política de partidos populares, como dos clandestinos PCB e PC 

do B, conseguiriam manter suas conquistas. Na verdade, o que se 

coloca é uma situa~~º totalmente in~dita que deve ser tratada 

de forma até ent~o n'o experimentada por nenhuma instância 

politica. 

As rea~Oes do Governo, num primeiro momento, parecem de 

perplexidade e sua atitude •de n~o permitir as ocupa~Oes 

coletivas, promovendo a expuls11o dos moradores e n~o servindo de 

intertDediârio quando estas ocorrem em terrenos particulares. 

Neste período n~o deveria esperar-se que o Estado se colocasse 

como mediador dos conflitos entre o capital e o trabalho, pois 

este apresentava-se como legítilftD representante de interesses de 

uma parcela do capital <governava o Sr. Paulo Haluf). t1as ucn fato 

é de extrema relev~ncia para compreender o sucesso. ou fracasso 

destes movimentos de ocupaç•o. Em 1982 ocorrem as primeiras 
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eleiç~es diretas para o Governo do Estado após 18 anos de Regime 

Militar. Esta conjuntura 

eleitoreiros, v~ias 

prt-eleitoral viabiliza, por interesses 

reivindica~bes de classes populares 

principalmente aquelas representadas por entidades cu grupos, que 

têm caráter clientelista. Isto ocorreu com o movimento de favelas 

de S~o Paulo e com várias Sociedades Amigos de Bairro. Vencendo 

as eleiç~es um partido democrático <PMDB> e com a consequente 

indicaç•o de um político deste partido para a Prefeitura 

Municipal, a conquista das reivindicaçbes passou a ter canais 

mais f.M:eis para se realizarem. Canais mais fáceis n~o 

significavam a conquista de toda ou qualquer reivindica~~º' 

porque nem sempre os interesses de partidos, ou do PMDB, 

alinhavam-se com os anseios populares. Mas, de qualquer forma, 

sua presen~a nos poderes estadual e municipal, já respondia pelo 

sucesso de 

Conquistas 

algumas 

que ainda 

conquistas dos 

dependiam de 

movimentos populcnres. 

muita organiza~~º' 

(alguns membros do PMDB afirmavam que as reinvidicaçbes que 

dispunha• de uma maior mobiliza~•o para sua conquista eram mais 

11 valcrizadas", pois de11onstrava• que o Poder Público abandonara e 

clientelistno>. por este contexto que é correta 

forma direta as inten~ees a avaliaç~o que determin• de 

politicas dos movimentos sociais 

.uitos casos n~ há isso. 

de confronto com o Estados em 

O resultado desse processo é que por vezes n~o se pode 

relacionar de foraa direta o poder de mobilizaç~o dos grupos com 

seu grau de conquistas; estA rela~•o deve est ar mediada pela 

conjuntura e interesses politicos do Poder Público. O importante 
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neste motnento é a avaliaçao que se deve fazer das formas de 

organizaçao, aç~o e convivências que os aoviment.os sociais 

produze. a partir de meados da década de 70. Práticas novas coa 

sujeitos novos, sob u•a 6ptica política nova. 

E neste quadro que surgem os primeiros movimentos de 

ocupaç~o de terras de forma coletiva na cidade de Sto Paulo. 

Alguns consideram que a primeira ocupaç~o coletivas ocorreu na 

cidade a 7 de seteabro de 1991, nas terras do IAPAS <Fazenda 

Itupu), que possuía 28 alqueires e localizava-se as aargens do 

reservattrio de Guar api r anga <Veras I! Nabil, in Covres 19Eó, pg. 

é7 ou O Estado de ~ Paulo, de 14 de fevereiro de 1998 pg. 10). 

Porém, Falc;ao <1984) relata que a primeira ocupac;~o coletiva no 

Campo Limpo ocorreu em agosto de 1981, no Parque Europa, nas 

proximidad~e da Estrada do Guarapiranga, e que po&teriormente 

foi sucedida pelas ocupaç~es organizadas do Parque Figueira 

Grande, Jardim Boa Esperança, Fazenda Itupu e Jardim Dulce, todas 

entre os meses finais de 1981 e os prieeiros de 1982. Com 

exc:ec;ao da populac;~ que ocupou o Parque Figueira Grande, as 

deaais fora• todas expul_.s <independentemente de terem ocupado 

terras públicas ou privadas>. O fato interessante é que os 

levantamentos da Secretaria Municipal da Habitaç•o apontam que 

do total das 378 favelas existentes no Campo Limpo <as áreas 

ocupada• coletivamente s~o consideradas favelas> 27 -foram 

constitulda• 1982 <17 go constituídas de barracos 

exclusivAinente de alvenaria> e 32 surgira• ap6s 1992, 

correspondendo respectivamente a 7,14X e 9,467. <ou nu• total de 

15,67.> do total de favelas do Campo Limpo. 
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A quest:W n~o • ~te das datas, pois a grande maioria 

das favela.- no Ca.po Limpo constituiraa-se ea an05 ~teriores a 

1982 e nem por esse motivo for~ re11K>Vidas. O probllN'a é que as 

ocupaçtJes das "favelas tradicionais" caracterizaram-se por 

acontecido de forma lenta por um longo periodo de anos e, 

o Poder Público ou os proprietá~ios se d-o conta, a área 

está adensada e torna-se muito difícil uma remoc;•o. Isto 

terem 

quando 

ocupada 

também 

nlo quer dizer que favelas antigas ocupadas adensadanaente e de 

for.a ca6tica n~o sejam retM>Vidas. Sua r~ao IMit' diretamente 

relacionada com os interesses do capital 

expressos através do Poder Pliblico ou de 

diretos. Isto significa dizer que e9ses 

sobre e.tas âreas, 

seus representantes 

intera.ses do Poder 

Público n-o est~o apenas expressos através da necessidade da 

utiliza~-º das áreas ocupada5 para a implanta~*º de um servi~o 

qualquer, como o da construi-º de avenidas de fundo de vale; mas 

também atrav&s de "medidas saneadoras" da cidade que permitiriam 

waa valorizaç~o dos terrenos vizinhos às antigas favelas cu a 

simples limpeza da cidade deste •tumor•. Foi o que pretendeu o 

sr. J*nio Quadros, em sua segunda administraç:.O •unicipal, quando 

re~oveu favelas e cortiços do Centro da Cidade. 

O processo de ocupaç~o de terras através de a~bes 

coletivas em determinados mo~entos transforma de imediato as 

áreas, o que possibilita uma pronta reaçlo do Estado e/ou dos 

proprietârios. Poréa, a participaçlo do Estado COllO interventor 

direto das reeoçtJes das ocupaçtles coletivas •anifesta-se segundo 

a conjuntura polltica do .caento e. que ocorree. t1uitas das 

ocupaçtJes organizadas que ocorrea a partir de 1982 tiveram a 
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g arantia de que a populaç~o n~o seria removida pelo próprio Poder 

Ptlbl i co 1. 

As l igaçtfl!S poli ticas do PHDB cotn setores do 11ovi1nent o popular, 

viabiliza.. canais diretos para a conquista de certas 

rei vi ndi cac;tJes. 

Portanto, a situac;•o instaurada após 1962, onde a 

eleiç~o de wn partido de.acr~tico nUJQa situac;~o de crise 

e c onõaaica gerou um quadro peculiar que se refletiu d i retamente 

n os movimentos de ocupaç~o coletiva. Esta ac;:to do Poder Público 

foi t~o clara em relac;ao a estes ~imentos, que setores 

conservadores da sociedade logo se levantaram contra as aç~es 

do Poder Público. 

No dia 21 de fevereiro de 1984, o jornal "0 Estado de 

S~o Paulo" publicou uma critica à FABES <Secretari• Municipal da 

Fa~ilia e Bem Estar Social, hoje SEBES - Secretaria Municipal do 

Bem Estar Social> sob o titulo dei "Por que n•o Secretaria 

Mun1c1pal da Inva~" dlzendo que a FABES deveria ser uma 

Secretaria que deve ••• 

• cuidar do bem estar geral da familia paulistana, porém 

isto n:.0 ocorre, pois cuida de algumas familias em 

particular, as familias dos invasores de terrenos de 

dominio p~blico. Preocupa-se com o bem estar individual 

ou grupal familiar contrariamente ao bem est ar soci al " . 

Colocando ainda que: 

"Há uma lista de terrenos disponíveis, com " opc;tJesn de 

1. Na verdade a a~lo tn1r9ica que o Estado i•p4• •• 

ocup•~bes coletivas pautaa-se justaaente no seu c1r,t1r 
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áreas de domínio público suscetíveis de serem 

transformadas em propriedade privada, mediante simples 

ocupar;!lo". ( ••• ) "A secretaria intervem direta mente na 

invas~o aprovando-as sem consultar a Admi n i str at; ~o 

Regional. Transforma o que é particular, o que é de 

todos (como é a coisa pública> em propriedade privada de 

alguns, mediante a aquisi~~o ( ••• ). N~o há preocupaç~o 

com a preserva~~º dos mananciais pela ocupaç~o 

desordenada, eminentemente poluidora ••• 11 

Desta forma propbe a mudan~a do nome da Secretaria para: 

"Secretaria Municipal das Invasbes". 

Alguns meses após, no dia 13 de maio de 1984, D. Marta 

Godinho, ent~o Secretária do Bem Estar, em entrevista ao jornal 

"Diário Popular", teve a oportunidade de responder à provocac;~o 

de "0 Estado". 

Assim se expressou: 

•: As terras devolutas do Estado, Urti~o ou Município 

foram invadidas por empresas, clubes, imobili~r i as, 

transportadoras e ninguém falou de invas~es. A idéia de 

o povo invadir é antiga também em s•o Paulo, há 40 a nos 

temos favelas e invasbes. 

As criticas s~o por ser esta Secretaria que cuida das 

favelas. O fato de eu estar t rabalhando por favelas n~o 

quer dizer que eu esteja endossando o processo pelo qual 

a favela é favela. 

coletivo, ou seja, que elas foaenta• entre os i ndividuo~ 

algu• n1vel de consciência (a consciência u• 
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Nossa posiç~o e muito ~irme contra invas~es. O processo 

se dá de modo tumultuado. A invas~o n~o parece um 

mecanismo muito racional e que pudesse produzir o melhor 

fruto. Poré~ a invas•o é um fato social < ••• > Ficar 

imaginando que a invasiao é interven~~o de um org•o, de 

uaa Secretaria é wna análise simplista. 

A5 invas?3es contam com a organiza~~º do povo que se alia 

a partidos politicos", 

conclui a Secretária 

A9 posi1;eJes s~o tao c 1 ar as que necn necessitariam 

comentários, mas é de extre•o sinísmo a acusaç~ do jornal, 

quando este se manifestou preocupado com a preservaç•o dos 

mananciais (que aliáis provocou grandes choques entre a própria 

FABES e a EMPLASA, que n~o admitia as inten~~es do poder 

municipal em edifica tantos conjuntos habitacionais quanto 

equipamentos coletivos no extremo Sul da cidade, pois estes 

inevitamente atraíram populaçeles para as áreas preservadas pela 

Lei de Protei~º aos Mananciais>, pois quem promoveu a ocupa~~º 

desordenada da cidade com certeza n~o foram os movi mentos 

populares. 

ocupaç'1es 

<este jornal ainda produziu· vãr-ias matérias sobre as 

de terra na cidade, mas s~o particularmente 

interessantes e ilustrativas· •• matérias publicadas no dia 14 de 

fevereiro de 1988, quando faz urn "diagnostico" dos movimentos de 

ocupac;~o>. 

pressuposto para a a~~o coletiva>, portanto u•a situa~lo 

que incõ•oda a aqueles que detea o poder. No caso das 

favelas a conscitncia pode acontecer no processo de 
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A9 reaçtJes e as relai;tJes dos IM>viaaentos de ocupat;ao 

coletiva, coeo dos d-ais .ovilaent09 popul ares, CD• D Estado do 

confusas e frag..ntc\rias. A "liberdade• em rela~ao as estas 

ocupaçtfltti nem sempre significou uaa aliança polftica, ou u• 

acesso tranquilo ao poder municipal, que, na gest~o do Prefeito 

Mário Covas, poderiam estar representados nos Conselhos Regionais 

<recem criados>. Mas, de qualquer forma, explicitou-se uaa 

variada gama de posiçe&. políticas, até ent~ polarizadas entre 

•direita e esquerda• . Por v~ios ~ntos os eovi.entos n•o 

conseguira• destinguir se o poder -.anicipal era ou nao seu aliado 

na conquista das reivindicaçtJes. Sotnente para aqu•les movitnentos 

populares que se estruturam a partir das CEBs mais combativas e 

que posteriormente geraram núcleos do Partido dos Trabalhadores 

<no Campo Limpo expraeso pelos movimentos da Vila Remo) é que se 

colocaa neste momento de forma critica ee relaç~o a Prefeitura, 

denunciando-a por real i zar waa politica clientelista, quando 

criou estes conselhos 

Esta situaçao d~bia sobre a reaç:lo que os .avimentos 

populares deveriam ter em relaç•o ao Estado talnbéa est • 

expressa nos movimentos de ocupaç~o coletivas analisados. Os 

movimentos de maior mobilizaç~o foram aqueles que SR sucederam às 

conqui9tas das reivindicaç~es de água e luz. Após esta9 

conquistas, os .avimentos geral.ente esmoreceraa e chegaram 

até a ser desaobilizados <associaçtJes dos ..::radores se. 

diretoria). A retoeada de parte dos movimentos s6 aconteceu 

••adureci•ento do grupo, por•• nao • pressuposto por 

•••• aotivo e qut 11 ocupa~&es coletivas inco•oda• ••is. 
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após a posse do Prefeito Jânio Quadros, que ameaçava erradicar 

todas as favelas da cidade. A rearticula~~º das associaçbes de 

moradores significava uma instância reconhecida onde os choques 

poderiam acontecer. A n~o ameaça aparentemente representada pela 

administra~~º Hário Covas colaborou em muito para este 

esmorecimento dos movimentos. 

N~o e x iste, neste sentido, a possibilidade de 

estabelecer-se um paralelo constante e imediato entre a 

mobilizac;~o e o embate com o Estado mas parece claro que o marco 

que alguns movimentos de ocupa~~º coletiva obtiveram em 1982 e 

deu-se porque inaugurava-se uma nova administrai~º' que tinha 

compromissos democráticos. Contudo, esta postura que o Governo 

manteve de aceita~~º das ocupac;Oes coletivas de te~ras vincula-se 

ao fato delas terem ocorrido, basicamente, em terras póblicas. 

Mas quando estas ocupa~~es passaram a dar-se em áreas de 

propriedade particular e havendo solicitai~º judicial de remo~~º 

das familias destas áreas, o Estado assume seu papel de defesa da 

propriedade e as e xpulsa das terras. Este é o exemplo do que 

ocorreu na ocupaç:~o coletiva ocorrida nas terras da Santa Casa, 

na Zona Norte da cidade (relatos sobre este processo foram 

prestados por uma das lideranças da ANSUR - Associa~~º Nacional 

do Sol o Urbano - de S~o Paul o) . 

1.2 

1.2.1 

Campo Limpo 

O -fracasso e a ínt.ervenc;11D do Poder Público 

o processo de ocupa~~º de terras por movimentos 

coletivos teve inicio em S~o Paulo, no Campo Limpo e a primeira 

área ocupada desta forma , como foi colocado, localizou-se no 
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Parque Europa, u,.,_ gleba particular às margens da Estrada do 

Guarapiranga. Nas proximidades do local onde ocorreu esta 

ocupaçao existiaa alguns ll!Oradores que construíra& seus barracos 

- terreno da Prefeitura. 

A ocupac;'° coletiva do Parque Europa aconteceu e• agosto 

de 1981 <Fale'°, op.cit. > e contou com a participac;~ de cerca de 

600 faailias. O processo ocorreu de foraa caótica porque, seta o 

c~astra.ento prévio das p ... soas e a n•o detaarcaçao dos lotes, as 

fMtilias Iam edificando suas casas de qualquer aaneira • et1 

qualquer lugar para gM"antir sua presen~a, fato que inviabilizou 

a instala~•o de arru&91!nto e• alguns pontos da gleba. A grande 

aaioria dos ocupantes era canstituida por desempregados, que ~ 

utilizara11 dos recurs~ de •'"'1S Fundos de Garantia para a coapra 

de material. Isto per~itiu que, cocn o material às m-os, a ac;•o 

tenha ocorrido rapida11ente no ..u 1nC1aento inicial. 

Logo sabendo ocupat;ac, proprietári~ 

solicitaram judicialmente um proces•o de r•integra~ao de posse da 

Area. O processo jurldico foi lento, durando tr•• meses, tempo 

que foi suficiente para que todas as faailias edificasMNa suas 

moradias. Neste seio tempo o Poder" Público ~icipal, através da 

FABES, procurou mediar a situaç•o, oferecendo, coec> alternativa 

para a. moradoreg remoçao para u• futuro conjunto Pró-Horar 

que poderia ser edificado. Por619, ... lideranças e organizac;ao do 

~i...,..to, de.::rou-se muito para a for.açao de coeissao de 

1K>rador... Com o ganho de causa por parte dos propri•t~ios, a 

justiça encaainhou o aandato de .xpul~o que contou com u• grande 

ap&rato policial. A aç•o da policia foi t•o rigorDSa qu• acabou 



por expulsar também aqueles aoradores antigos que se localizavam 

em terreno público e, port anto, fora da ac;~o judicial. 

Sem saber para onde ir, já que haviam investido tudo que 

tinham na compra de material, a Prefeitura é obrigada a, 

utilizar-se de em uma escola Municipal para abrigar as familias. 

Porém, este abrigo alojou apenas 37 famílias em um total de 303 

pessoas <Falc~o op.cit.). Um pequeno n~mero em relac;~o ao 

total de familias ocupantes, aas extremamente grande para um 

abrigo in9talado num local totalmente impróprio. Esta alternativa 

para atender os desterrados durou 15 dias, quanào a Prefeitura 

indicou uma soluc;~o 11definitiva• para o caso. 

A proposta do Poder Pôblico foi o de construir um 

conjunto habitacional pelo sistema Pr6-Morar que se localizou no 

Jardim S~o Luiz. Naquele local iriam ser assentados os moradores 

de uma favela que existia ao longo do Correge das Belezas, onde 

iria ser construida a nova Avenida Jo~o Dias. Para esta remoc;~o a 

Prefeitura indicou "duas alternativas": uma para aqueles que 

poderiam comprar lotes ou casas-embri~o no conjunto; e a outra de 

oferecer lotes em uma gleba ao lado, onde os ta!Jradores receberiam 

material <madeira e telha> e edificariam seus barracos. Surgiria 

o conjunto Pró-Morar do Jardim S~o Luiz ~ a favela Fim-de-Semana. 

Para os moradores desterrados do Parque Europa foi 

oferecida a venda de 68 lotes mais o material para 25 m2 de 

contruc;3o (casa que seriam construidas pelo sistema de mutir~o>, 

financiados pelo Sistema Financeiro da Habitaç~o em 25 anos. E a 

outra opç•o oferecida foi a venda de 115 casas-embri~o de 25 m2 • 

Para ambos os casos o Poder Público pagaria aluguel por três 
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meses, tempo suficiente para ed~f ica~~o das moradias. Porém, sem 

recursos para comprar as "cawas" ou os lotes, porque em sua 

maioria as pessoas encontraram-se desempregadas e haviam perdido 

tudo na destrui~~o de suas casas no Parque Europa, muitas das 

familias engrossaram as fileiras daqueles que se 

favela Fim-de-Semana. Contudo, grande parte 

assentaram na 

dos moradores 

desterrados do Parque Europa já havia "solucionado" seu problema, 

pois muitos foram adensar as favelas existentes na regi~o e 

outros tantos foram promover outras ocupa~~es, repetindo o 

processo do Parque Europa. E interessante observar que algumas 

familias voltara~ ao Parque Europa, n~o sendo mais expulsas. 

Em 1987, havia na favela Fim-de-Semana e em seus arredores 116 

barracos, sendo que 50 deles eram de alvenaria (dados da 

Secretaria Municipal da Habitaiao>. 

A grande dificuldade quanto à resolu~~o da quest~o da 

moradia proposta pela Secretaria da Familia e Bem Estar Social, 

que possuia na época as atribui~eses de atender às demandas das 

familias mais pobres (aqueles que tinham renda mensal inferior a 

3 salários minimos>, é que, pela falta de recursos, priorizava-se 

a solui~º de problemas das familias que estavam em locais de 

risco. 

Mesmo para este atendimento os recursos eram escassos e a 

estratégia encontrada foi o da realiza~~ dos "conjuntos 

habit~cionais" através de mutiretes. Em 1985, no Campo Limpo, a 

FABES possuía 4 conjuntos habitacionais em construi~º' que 

atenderiam a um total de 294 familias <existiam ainda outros 22 

projetos que atenderiam a outras 785 familias>. A conseq6éncia da 
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falta de recursos j qutf, na aaior-ia dos casos, t&is conjunt~ 

acabaram atraindo ua n.:.~o grande de .. 1 lias que se assentavaa 

~ terrenos prõ:cieos <-..itas Vt!'Ze'S destinados a uipliar;=iio dos 

tonjunt09) , na busca dos bene-f icios qu. estes traria., como a 

exist*'ci• de creches ou escolas f•to ocorrido no projeto Parque 

Santo Antertio>. Outro problema é qu• na busca de glebas mais 

barata• adquiriam-se terrenos em locais imprôpr 1os para a 

l!dificaç•o de casas atrav•• de mutir•o, pr1vando a nl!Ct!S5idade de 

técnicas •ais sofisticadas de construçao. Este fo1 e caso do 

Conjunt o Par Anapanea. qUIP C091!ÇOU a s~ construi do 1!'11 aterro 

aal compactado, sobre u,. talvegue, de uaa drenagea que possuía U8 

grand• anf 1teatro. O probl•-. é que s ubsuperficial91Pflte havia u• 

intenso deslocamento de 11Wassa <creeping>, que inviabilizou a 

solu~•o da constru~ao de funda~~º simples (em valaa preenchidas 

por concreto>, poi9 havia o risco d•• edifica~Oea d•••barem. A 

soluç•o t•cnica para o problena& for •~treinamente dispendiosa <um 

sofisticado sist:e9a de dr.,,ag.- nos sopés das vet"t.ente-s >, qutt 

pratic....,..te inviab1l1zou o proj eto.Pelo lado pol itico, o 

desgatw causado per wa trabalho col•tivo que n11o surtia efei tos 

a.c:abou por desesti-.alar grande part• d05 aorador~, que, eesM> 

pag~ndo a5 prestações p•lo terreno • •aterial <através do Fundo 

de Atttndi•ento a Popula~ko 1DOradora •• Habitaçao Subnormal 

FUNAPS>, desistira• das moradias. 

A busca de lotes mais baratos, acabou por i ndU:!ir, da 

&eSJN for , à aqu1sic;ao de glebas na .irea de prot~a.o dos 

~ancia1s, que, por lei, nk> peraite t.ais t1pos de 

e.91>r.-nd1.antos. A in&istencia da Secretaria em edif i car tais 
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conjuntos nesta ~ea causou choques com a B1?LASA. Em declaraç~c 

à imp,.ensa em 14--04-84 <Jorn•l ª Folha de S~o Paulo>, a ent~o 

Sec:ret.iria da Familia e do Bem Estar Social, coloca: 

"mio estou absoluta•ente preocupada com a Lei 

e proposta pela Secretaria dos 

produz i da 

Negócios 

Metropolitanos, se ela quiser revê-la, reveja-a, se 

quiser mante-la é o org~o capaz para isso, n~o somos 

nós. < ••. ) O objetivo do estudo da FALI <que estudaria a 

proposta da edificaç•o de conjuntos h abitacionais em 

terrenos disponiveis dentro da Area de Protec;3o dos 

t1ananciais} é saber se a revers~o dos rios Tiéte e 

Pinhei ros n~o polui muito mais que qualquer tipo de 

ocupaç~o. E importante se buscar alternativas de modo 

que a quest~o social seja equacionada". 

Além das quest~es políticas que est~o em jogo nesta 

polémica, o quadro exposto •ostra como e~ todos os níveis o Poder 

Público nao está adequado para resolver os problemas da habitac;~ 

popular na cidade. A opç~o de • fechar 09 olhos11 para o problema e 

apenas intervir quando a aç~o visa a revers~o de recursos aos 

cofres públicos <c01ao a regularizac;~ de loteamentos 

cland1ttttinos) , ou quando há tragédia, acabou por n~o criar uma 

cultura para o tratamento amadurecido do problema da moradia. Em 

qualquer *mbito do Estado s~o raríssimos os exemplos de açt:tes que 

encontraram soluç~es definitivas (e bem sucedidas , para as 

populaç~es> para o problema da moradia popular . Quando se tenta 

aplicar alguaa politica de intervençat> para solucionar este 

problema, a falta de wna real prioriza~•c política e téc~ica, 
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causa um tal grau de problemas, que sua revers~o se torna 

extremamente complexa. A complexidade acirra-se a cada instante 

por que, ao permitir ocupa~~ e adensamento de uma área de risco, 

o Poder Público, mais cedo ou mais tarde, terá que i ntervir para 

resolver o problema criado e, n~o tendo amadurecimento 

técnico e políticos de intervenç~o, as suas a;~es serl(o 

pLtramente paleativas e nunca solucionar1lo realmente os problemas • 

• 2.2 D sucesso das Ocupa~ Coletivas no Parque Regina 

As ocupa~~es coletivas no Parque Regina iniciaram-se a 

partir de 1982. Primeiramente foram ocupadas coletivamente cinco 

áreas denominadas pela Secretaria Municipal de Habita~~º' como: 

Parque Regina I, Constantino de Oliveira e Leit~o da Cunha <que 

já possuíam barracos de madeira desde 1977 e que posteriormente 

foram ocupadas de forma coletiva em 1982), que possuem, 

respectivamente~ 33 domicílios de alvenaria e 2 de madeira; 22 

domicilies de alvenaria; e 3 de madeira e 119 domicílios de 

alvenaria e 14 de madeira; Serra Pelada ocupada coletivamente em 

1982 que possui 189 domicilies de alvenaria; e Novo Oriente que 

possui 83 domicilies de alvenaria e apenas 1 de madeira. Existe 

uma outra área que foi ocupada de forma coletiva em 1983 , 

denominada Parque Regina II e que possui 58 domicilies de 

alvenaria <ver figura 7). 

O processo de ocupa<;~o coletiva no Parque Regina ocorreu 

a partir de uma organiza~~º previa cujas lideranças eram 

componentes de movimentos de favelas que surgiram inicialmente no 

Butant:r em 1977/1-978. Sua aç~o no Campo Limpo iniciou-se pouco 

tempo depois e, em 1979, o movimento já estava consolidado na 
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regi~o. Seu principal local de aç~o era a área do Parque 

Regina, Jardim Olinda e Parque Arariba e sua luta baseava-se na 

conquista da água e da luz. 

Parte das lideranças dos movimentos de favelas <que 

posteriormente veio, com os demais movimentos, a transformar-se 

no Conselho de Favelas do Município) era composta por militantes 

de Partidos clandestinos de esquerda, principalmente do PC do B, 

e de Comunidades Eclesias de Base das paróquiais da regi~o <com 

destaque para a paróquia do Parque Arariba>. Apesar de n~o 

possuir a organizaç~o e a express~o dos movimentos da Vila Remo, 

a populaç~o da regi~o era organizada, fato que induziu à criaç~o 

de diversas entidades na regi~o, sendo uma das principais a 

"Turma da Touca" (ver anexo). A organizaç~o da populaç~o 

permitiu, por exemplo, que as ruas de lazer promovidas pela Turma 

da Touca ganhassem consecutivamente prêmios da Secretaria de 

Esportes do Município, como as mais bem organizadas da cidade. As 

CEBs também eram ativas e mobilizavam a popula~lo de forma 

expressiva. Esta mobilizai~º foi t~o expressiva que a 

Arquidiocese de ~o Paulo promoveu a presenca do Arcebispo de S~o 

Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, que realizou missas na regi~o 

(como por exemplo uma missa realizada na Favela do Parque Arariba 

em 1979). Foi também esta mobiliza~~º que possibilitou que a 

favela do Parque Arariba (ou Vila Prel> fosse a primeira a 

receber, no Campo Limpo, água e luz também em 1979. 

As ocupa~~es coletivas ocorrem neste contexto, onde se 

tinha consciência de que a alternativa para solucionar a quest~o 

da moradia estava colocada: ocupar a terra de forma organizada. 
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F i 11•w _, ·; 

Locolizoçõo dos ocupações do Parque Regina no Campo Limpo 

denomoções dos ocupocões : 

1. Serra Pelado 
2. Novo Oriente 
3.Porque Regina 1 
4 .P'arque Regina 11 
5; Leitão d o Cunho 
6. Constantino de ·01iveirb 

escalo-. aproximado 
•=9;400 
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Apesar de ocorrer com uma preparaç~o prévia, estas ocupa~Oes n~o 

aconteceram de forma apurada, ou seja, n1lo houve, por exemplo, 

uma relaç~o prévia das familias que ir!am ocupar os terrenos, 

para um posterior parcelamento das glebas; alem da falta de 

consulta para a conhecimento se a propriedade do terreno era 

pública ou privada. A estratégia parecia simples: ocupar 

terrenos, de preferência públicos, e durante a noite. O outro 

fato é que n~o havia também entre as lideran~as e a popula~~o, 

noticias claras dos processos de ocupa~~º que ocorreram no Parque 

Europa ou na Fazenda Itupu; sabia-se apenas que a popula~~o 

tentou ocupaç~o e que n~o tinha dado certo, mas as negocia~Oes 

com o Poder Público e o encaminhamento das reivindica~Oes n~o 

estavam esclarecidos para eles. 

Em todo Campo Limpo existem in~meros terrenos ptlblicos 

disponiveis, que geralmente s~o áreas institucionais dos 

loteamentos e pequenos "vales" de córregos que n~o foram 

parcelados. O problema é que alguns deles eram impróprios para o 

assentamento urbano dadas as condiçbes física de solo e a 

topografia, como os terrenos extremamente íngremes ou que 

margeiam os córregos próximos às suas cabeceiras de drenagem. 

Neste sentido, as lideranças dos movimentos só se preocuparam em 

orientar as pessoas para os locais que deveriam ser ocupados e 

para que esta a~~o devesse ser à noite e num final de semana. Foi 

assim que aconteceu. A ocupaç~o noturna impediu que a policia 

tomasse conhecimento de imediato do que ocorreria e o fim de 

semana garantiria que todos poderiam participar e impediria que 

o Poder Público agisse de modo imediato, pois só funcionam neste 
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período setores de plant~o. Ocuparam inicialmente os lotes 

<normalmente obedecendo-se uma frente de 5 metros) que margeavam 

as ruas. Existindo áreas internas nas glebas maiores deixou-se 

passagem em seu interior para que fossem ocupados estes terrenos. 

A exceG~D à esta dinâmica aconteceu na área do Parque Regina I, 

que, sendo uma área que já possuia barracos de madeira edificados 

anteriormente às oc:upac;eses e por possuir apenas uma frente, foi 

ocupada sem obedecer uma ordena~~o. 

A intervenç~o do Poder Público veio logo em seguida e as 

negociaçeses com as l i der anc; as encaminharam-se para a 

transferência dos ocupantes para o Conjunto Habitacional 

Adventista, que ia ser construido pela COHAB localizac;~o é junto 

a Estrada de Itapecirica da Serra que dista do local das 

oc:upai;Oes aproximadamente 6 km; o inicio efetivo da sua 

construi;:~o aconteceu no ano seguinte, 1983. 

Algumas liderani;:as independentes acreditam que outras 

lideranças vinculadas aos partidos de esquerda, na época 

clandestinos, utilizaram-se do~ movimentos como estratégia para 

angariar prestigio politi~o. Estas acusaçCjes s~o baseadas na 

11 cooptac;:t<o" que estes lideres fizeram dos movimentos de ocupac;:lfo 

em relac;:~o ao ent~o recém-criado Conselho de Favelas do 

Municipio, utilizando, de forma indevida, documentos sem a 

autorizac;:~o das diretorias dos movimentos e da populac;~o. Estas 

denúncias s~o refon;adas porque estes lideres conseguiram de 

imediato moradia no Conjunto do Adventista, sendo que, após suas 

mudanças da regi~o, n~o participaram mais das lutas do bairro, 

"s6 defenderam interesses próprios". Estas denúncias foram feitas 
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pelo ent~o (1989) presidente da Associa~~º de Moradores da 

favela Serra Pelada, que se diz independente politicamente 

(declarou que estava em dúvidas se votaria em Marie Covas ou Lula 

para presidente da República>. 

Algumas familias foram cadastradas para serem 

trans feridas para o Conjunto Adventista e poucas delas se 

retiraram · voluntariamente. As maiores a~eses da Prefeitura 

concentraram-se na remo~~º da ocupa~~º da área denominada Serra 

Pelada. O grande problema desta gleba é que ela possui uma grande 

declividade e quando os primeiros moradores se assentaram a 

partir da Avenida Nelson Bissac:, na parte inferior da gleba, 

cavaram a encosta construindo taludes extremamente íngremes, 

sem nenhum cuidado técnico. o· fator agravante é que técnicos do 

Instituto de Pesquisas Tec:nol6gic:as do Estado de S~o Paul o já 

haviam visitado a regi~o anteriormente as estas oc:upa~Oes e 

consideraram aquela área particularmente perigosa ao 

assentamento de moradores dadas as condi~bes de topografia, solo 

e substrato litol6gic:o (grande declividade associada à presença 

de rochas metamórficas com acentuado grau de altera~~º' cuja 

litologia tem como maior ocorr"ência migmatitos xistosos>. 

Inicialmente, somente sete familias assentavam-se nestas partes 

inferiores da gleba. Enquanto negociavam com a Prefeitura sua 

remoç~o, outras familias foram ocupando coletivamente a área. Sem 

dar tempo para a remo~~º das sete familias antes das demais 

ocuparem, a Prefeitura adiou a remo~~º destas e das demais 

familias. Assim foram ocupadas as faixas inferiores dos terreno 

às margens da Avenida Nelson Bissac: e, posteriormente, 
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os da faixa superior, às margens da Rua Zacarias Dias Cortes (ver 

figura 7>. Os poucos terrenos existentes nas partes internas 

<nas meia encostas) foram adensados somente após consolidado o 

assentamento nos terrenos marginais às ruas. Segundo a atual 

presidente da Associaç~o de Moradores da Serra Pelada, "a 

ocupaç~o provou que populac;~o estava certa e tinha mais raz~o que 

os técnicos e os funcionários da Prefeitura, provou que era 

possível ocupar aquela área". Avaliac;~o equivocada pois, como 

veremos adiante, a maior parte das reivindicaçbes dos moradores 

junto ao Poder Público diz respeito a resoluc;~o das constantes 

ameaças de desabamento de casas. 

As ocupaçbes organizadas consolidaram-se e a a~~o do 

Poder Público limitou-se a propor alternativas de moradia que 

atenderiam apenas uma minima parcela da populac;~o ocupante . O 

principal motivo de n~o ter havido uma ac;~ mais enérgica da 

Prefeitura é que, referindo-se à ocupac;~o de uma área de risco 

como é Serra Pelada <aliás o nome Serra Pelada é uma referência 

direta ao garimpo, a dada "semelhança", por causa do terreno 

ingreme), ou uma área insalubre como e a "favela" 1*. Novo 

Oriente, é que se inaugurava um novo Governo, eleito 

democraticamente e, como foi visto, tornava-se extremamente 

necessário ele legitimar, a partir de sua administac;~o, o 

espírito democrático e renovador que anunciou na campanha 

eleitoral; além do fato de que algumas bases popula~es que o 

apoiavam estavam nestes movimentos, como no caso do PC do B. O 

reflexo institucional deste fato é que tant o a Administra~~º 

F!egi anal como a FABES Regional de Campo Limpo foram "entregues" 
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a administradores vinculados a estes partidos. 

Os casos de ocupa~Cies coletivas do Parque Regin~ 

exemplificam como os movimentos populares no inicio da década de 

80 acabaram relacionando-se corn o Estado. Em aç~o e organizac;~o 

protestavam n~o propriamente contra o poder, mas contra o 

burocratismo e a lentid~o das respostas às suas reivindica~~es. 

Ao ocupar coletivamente, a popula~~o está consciente de que sua 

a~~o é legítima porque se, de um lado, reconheceu sua condi~~o de 

espoliada e explorada, do outro, obriga a que o Poder Público 

assuma postura democrática que anunciava. E, num outro sentido, 

organizando-se, esta popula~~o percebe que tem for~a para impor 

suas reivindicaç~es ou suas conquistas mesmo quando este Poder 

Público reveste-se de um caráter autoritário, como ocorreu quando 

da posse do Prefeito J~nio Quadros. 

1.2.3 As conquistas e o "Fim do Movimento" 

Sem a ameaça de que seriam desalojados os moradores 

trataram de formar comiss?)es de moradores em cada área ocupada, 

para iniciar a luta por água e luz. Na verdade, é neste período, 

a partir do final de 1982, que se difundiam em larga escala os 

programas de Pró-luz e Pró-água da Prefeitura. Com fins 

eleitoreiros, o Poder Público Municipal procurou atender às 

1. Favela entre aspas porque a classifica~lo favela aerete 

ser aelhor discutida, pois alguaas áreas ocupadas 

consideradas coao favelas asseaelha•-se auito aais a 

loteaaentos clandestinos edificados por auto-constru~ao, 

do que as •favelas tradicionais• ocupadas ao longo do 
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entidades de moradores organizadas, o que incentivou a criaç~o 

muitas associaçefes de favelas e de áreas ocupadas coletivamente. 

Mas conto a relaç~o entre o Governo e os movimentos popul ares 

tinha u~ claro perfil clientelista, muitas das demandas dos 

movimentos de moradores de favelas foram canalizados por 

políticos interesseiros, que cooptaram muitas das organizaçCSes de 

moradores. Estes políticos era• representantes tanto de partidos 

de direita, como de esquerda, que se utilizaram dos movimentos 

para angariar ua prestigio politico pessoal, de certa for~a à 

semelhança do que ocorreu na favela Serra Pelada. 

A luta por água e luz na regi*o do Parque Regina durou 

cerca de um ano, mas c0nto a consolidaç~o das ocupaçbes 

organizadas prolongaram-se por 3 anos, a mobilizaç~o dos 

moradores era ainda necessâria para a conquista de liga~~es 

individuai• para os novos ocupantes. Outro fato que viabilizou a 

manutenç*c da organizaçao dos movimentos de moradores foi a 

relaçao política que o novo governo municipal, nas m~os do PMDB, 

t1•po por barracos d1 •ad1ira de for•• caótica. O Poder 

P~blico considera favela todos os 1glo•er1dos de •oradia 

<•es•o que so•ente duas) que estao assentados sobre 

terrenos públicos, ou se assentidos sobre terrenos 

particulares, seus •oradores nao tenha• posse sobre o 

terreno ou, ainda, que nao aant•nha• nenhu• vinculo co• 

D proprietjrio d1 terra <t u•1 ocup•~'o ) . Portanto 

considera-se so•ente D aspecto jurf dico, o que 

est•tisticaaente s1 torna u• fato coaplicado, porque nao 

11 pode associar favela i qualidade de vida. Alguns 
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procurou estabelecer com os movimentos populares. A cria~3o de 

Conselhos Participativos em alguns org:.Os municipais, ao nível 

das administraçbes regionais, f09'entou a manutenç3o de parte 

destas inst<\ncias de organizaç~ da populaç~. 

Mas dada a relaç~o de privilégio que o Poder Público 

Municipal passou a ter com alguns dos movimentas populares <e de 

forma muito clara no Campo Limpo, com os grupos ligados ao PC do 

B> e alcançada a conquista da água e luz, fim último do motivo da 

organizaç~o dos moradores, muitos dos movimentos do CalnJ>o Limpo 

foram eseorecendo. No caso eia àrea do Parque Regina, a 

desmobilizaç~o dos moradores levou à estagnaç3o das organizaçOes~ 

ao ponto, como ocorreu com a Associaç~o dos Moradores da Favela 

Serra Pelada, da entidade perder seu estatuto juridico. Por dois 

anos (a p~rtir do final de 1985), n~o houve qualquer atua~~º da 

diretoria daquela Associaç~o, que se disolveu. 

As associaçbes de morador@s que se criaram nestes 

momentos possuiam um caráter apenas reinvidicativo e foralft muito 

poucos aqueles que conseguiram ul t rapassar este caráter 

reivindicativo para uaa postura política de en-frentamento diante 

do Poder Público. De um lado, havia a concepc;~o da resposta 

particular às necessidades de cada grupo, e, de outro, uma forte 

tendência cooptativa de setores políticos ligados direta ou 

indiretamente <mesmo como oposiç~o, como vereadores do PDS> ao 

Poder Público Municipal. As instãncias criadas pelos movimentos 

orglos de pesquisa, coao o DlEESE ou a FSEADE, trabalh•• 

coa c•tegorias de habitaçlo (por exeaplo, sofrível, 

r•soivel e prec~ri•). 
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de moradores que possuiam uaa con~epçio •ais total izante, pelo 

menos ao nivel de perceber que havia waa cidade onde estavam 

inserid015, acabaram por estabelecer uma relaçao clientelista com 

os grupos ligados a eles. O unovo clientelismo", jc\ que nao 

conseguiu ser totalmente eliminado no governo do PMDB, também foi 

motivo de esmorecimento de outros tanto9 movimentos de moradores, 

que "tinham um livre acesso a Camara Municipal, que 

posteriormente n~ foram mais reconhecidos pelo ''novo governo" , 

segundo declaraç~o de uaa li deram;a popular do Jardi11 Guarujá 

<nas prox i•idades da Estrada do M· Boi Hirim, ap6s o Capao 

Redondo>. 

Se de um lado a situa~•o de transi~at> política, 

inaugurad• pelo governo democrático do PMDB, possibilitou a 

consolida~~º dos movi mentos de ocupa~~º de terras, inclusive os 

de áreas totalmente impróprias, de outro, as relac;eses 

paternalistas que o Poder Público estabeleceu com os movimentos 

populare9 <n~o diagnosticando que inuitos possuiani um caràter 

auttnoao politicamente e que seu fim último nao era o embate com 

o Estado>, acabou por fomentar o esmorecimento de muita5 deles, 

estimulados a acreditar que seus problefl\as seriam resolvidos de 

alguma forma. Muitas das liderança• hoje existentes guardam 

mágoas de polfticos de esquerda, que, naquela época, em nome da 

soluç~o de suas reivindica~~es, cooptaram os movimentos para 

depois desaparecerem, inclusive com documentos das entidades 

<como denunciou a atual presidente da Associaç~ da Serra 

Pelada>, para nunca mais retornar as Areas. 
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Ao nível institucional houve a extinc;:m das entidades 

representativas dos movimentos de ocupa~~º coletiva do Parque 

Regina, mas ao nivel das relaçOes cotidianas a mobilizac;~ dos 

moradores jamais deixou de existir. Situaç~es mal re5olvidas de 

partilha de terrenos, 

domicilies devido às 

problemas com vizinhanças, seguranças 

po~siblidades de escorregamento 

dos 

das 

encostas, s~o exemplos do elenco de problemas que os moradores 

tinham que resolver e que n~ dependiam exclusivamente de sua 

aç~o particular, mas, no minimo, necessitava da mediaç~ de 

alguns outros moradores. Resolver problemas etnergênciais de 

saúde, é u~ outro exemplo, para cuja soluç~ era se~pre acionada 

a liderança real <se n~o fosse legal) do grupo. Este fato também 

ocorreu na área ocupada organizadamente do Jardim Maia, mas com 

caracteristica distintas de organiza~~º' seus problemas tornaram

se mais solúveis, como veremos adiante. 

1. 2.4. O Saldo 

Com a necessidade da ocupac;~ imediata dos terrenos e 

se~ o estabelecimento de critérios para tanto, muito dos 

ocupantes montaram estabelecimentos comerciais numa .V-ea que 

tinha 5ido ocupada para solucionar o problema da moradia das 

familias sem teto. Este transformou-se num fato grave, porque 

criou sérios atritos entre os ocupantes. Barulho, abusos no 

avan~o das edificac;Oes comerciais, incentivo à presen~a de 

"marginais., pela presença de bares e prostíbulos foram e s~o os 

principais pontos de atrito entre os moradores. Neste sentido, 

mais uma vez, a área ocupada de Serra Pelada tornou-se um claro 

exemplo desses problemas. Com uma ocupaç~o desordenada, em muitos 
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dos terrenos l ocalizados ao longo da Aveni da Nel s on Bissac , 

na parte bai x a da -'rea, .foram edificados est a belecimentos 

comerciais, que, com a necessidade de maiores Areas edificadas, 

abrem seus terrenos nivelando-os à cota da rua , colocando em 

risco as edificaç~es localizadas na meia- encosta da vertente Cver 

figura 8). Os abusos de alguns moradores, como estes que 

estabeleceram casas comerciais, rompe a organiza~~ de coopera~~º 

que foi fundamental para o sucesso da ocupaç~o coletiva. A l uta 

cotidiana dos moradores cantinha no sentido de estabelecer a 

consciência entre todo& de que apena s a conquista do lugar de 

morar n1lo é suficiente, para eles. Na verdade esta conquista é 

relativa, porque sem a legalizaç~o de sua situa~~, sempre 

correr~o o risco de serem e xpulsos do lugar. 

No periodo em que a entidade representativa dos 

moradores d i ssolveu-se , as lideranças informais procurar am , de 

forma pulverizada no tempo e no espaço, despertar nos moradores o 

sentido de que eles pertenciam a wn grupo que possu ia um objetivo 

comum e que as relaçeses conflitantes n~o colabor-avam com ninguém. 

No Parque Regina, as ocupaçtles n~ foram feitas por 

grande parte do grupo que hoje l~ reside. Nem a maioria das 

lideranças das associa~eJea de moradores hoje é capaz de recompor 

a hist6ri a e a tr-ajetóri a das lutas. Muitas delas n~o chegaram a 

participar das ocupaçeses e moram há pouco tempo nos 1 ceais. A 

presença de novos moradores ocorre pela sua intensa cíclici dade 

e representa um outro problema para a manutenç~o da cont i nui dade 

das lutas, pois, apesar de estas ocupaçbes darem um caráter 

c oletivo aos movi mentos, a coordenaç~o e o encami nhamento da luta 
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sempre permaneceu nas m1los de poucas pessoas e sua ausência, na 

maioria das vezes, representou uma interrup~~o na continuidade 

das lu.tas. 

A possibilidade da mudança para outro lugar é algo 

sempre presente, seja por questbes particulares (problemas 

familiares ou de saúde>, seja por motivos de ordem geral, como o 

desemprego. Ter a casa é um fato que sem dúvida tende a fixar as 

pessoas, mas n~ chega a ser um elemento determinante, porque, 

apesar de conquistada com .auita luta, a sua n11o propriedade 

coloca uma situa~o dúbia, precária. Lideranças e pessoas que d~o 

apóio aos n>vimentos de moradia coloca• insistente.ente que os 

moradores adquirindo a propriedade da casa ou uma forma juridica 

regular, como a Concess~o Real de Uso para os terrenos onde 

e$t~o construídas, sua rel&~~o com a moradia tende a mudar, o 

que implica até numa dedicaGlo maior às quest~es construtivas da 

casa e à priorizaç~ de instrumentos que regulem a relaç~o com os 

vizinhos (al go como a legitimidade das lideranças dos movimentos 

de favela, ocupaç~o ou cortiço). Porém, onde existe• experiências 

COftl implantaç~o das ConcesstJes, como em Diadema, nao há 

comprovaçllo desta ºTeoria" por parte destas lideranças ou "apoio" 

dos movimentos de moradia. 

As&im, ter ou nro ter a casa é um limite muito tênue e a 

decis:!o de partir esta mediada sempre pela conquista da moradia, 

que, de qualquer forma, legal ou ilegal • sua • Nas falas das 

pessoas quando se refere• ao desejo de partir, o• sentimento 

dóbio refere-se a esta conquista e à liberdade de "posse" que a 

casa lhe traz. Receia• sair pois têm no~~o das duras lutas que 
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Figura 8 

Esquema do evolução do ocupoçõo tapico de encosto 
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tiveram que travar para conquistar a terra e erguer suas casas, 

mas, quando decidem mudar, a compensaç~o está no valor em dinheiro 

que podem conseguir com a venda da moradia. No caso de um 

fracasso total nesta sua decis~o, o recomeçar é uma coisa 

possível: "a gente vai e ocupa outro lugar novamente", coloca um 

morador do Parque Regina. 

A título cie ilustraç~o, uma casa na "favela" da Serra 

Pelada de três cómodos <quarto, sala e cozinha>, um banheiro com 

acabamento de cimento chapiscado na parede, pintada e com azulejo 

em meia parede da cozinha e do banheiro poderia ser comprada em 

julho de 1989 por quinze mil cruzados, ou aproximadamente sete 

mil e oitocentos dolares, no cémbio oficial. Já uma casa simples , 

de bloco de cimento sem acabamento e com banheiro e xterno, ficava 

entre 5 e 7 mil cruzados, ou 2,5 ou 3,5 mil dolares, enquanto um 

terreno na regi~o de Perus, zona Norte da cidade, sem qualquer 

infraestrutura, de água, luz, esgoto e pavimentac;~o <a semelhanc;a 

dos loteamentos clandestinos) poderia ser adquirido por mil e 

novecentos ou dois mil cruzados, ou aproximadamen~o mil dolares. 

Se observarmos que o valor do salário mínimo na época era de 

149,80 cruzados <ou 78,18 dolares> nota-se, de um lado, a 

dimens~o que representa a venda de uma casa numa área de ocupa~~º 

organizada <que pressuptie um mínimo de metragem e dimens~es para 

os domicilios e de arruamentamento na gleba>, e, por outro, a 

dificuldade que representa para o trabalhador a aquisiç~o de um 

terreno, mesmo na periferia. 

As relac;Oes estabelecidas na determina~~º do trabalho, 

que impbe ao trabalhador sucessos e fracassos, mediadas 
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constantemente pela extra~~º da mais valia \que em momentos de 

cr1se econômica significa desemprego) influem sobremaneira nas 

decisões dos moradores de mudarem-se. Neste sentido, a luta pelo 

espa~o conquistado, terreno e casa, sofre constantemente pela 

ausência de liderani;as que participaram das ocupai;eses e que ngco 

rezidem mais na área. 

Esta tornou-se uma das principais causas do 

esmorecimento do movimento de Parque Regina e, em particular, da 

favela da Serra Pelada. Porém, os entraves foram multiplicando

se, porque, sem a mediaç~o das lideran~as, problemas como os de 

vizinhança n~o eram resolvidos. O sentido coletivo perdeu-se e a 

luta assumiu características particulares • Aumentar o lote 

cavando a encosta em talubes extremamente íngremes tornou-se uma 

constante e este processo acabou por colocar em risco n~o só as 

casas dos vizinhos que edificaram na meio encosta da vertente, 

mas também as daqueles que realizaram estas ai;ões <ver figura B>. 

Bloquear acesso de vizinhos que moram nas partes interiores da 

gleba, geralmente pelo aumento das edifica~Cles, o despejo de 

esgotos, águas servidas, sobre as casas dos outros, dada a grande 

declividade do terreno, foram outras casos que 

grandes conflitos entre os moradores. A combinac;~o 

geraram 

destes 

fatores, ausência de liderani;as e ac;eles individui:ds de pessoas 

que procuravam tirar maior proveito da conquista de um terreno e 

de uma casa para morar, deixando de lado o sent i do coletivo, 

descaracterizaram todo o processo de luta que viabilizou as 

ocupac;Oes. 
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As questties do abandono da luta, do refluxo do 

movi•ento, observado no caso analizado, n~ se enquadra no 

"modelo tradicional" de interpretaç~o que coloca c0tn0 

comportamento geral dos movimentos sociais seu esmorecimento após 

a conquista de suas reivindicaç~es. N~o foi a conquista da terra 

e a casa que induziu à desmobiliza~ao. A análise desse fenômeno 

tem que observar as particular i dades do processo, portanto 

analizar tanto a génese do grupo que ocupou as terras quanto as 

concepçbes que cada individuo e o grupo tem a respeito da 

moradia. Neste sentido, a uni:W das pessoas que ocuparam as 

glebas do Parque Regina estava mediada pelas discussbes da vida 

dos trabalhadores, nas suas relaçbes de trabalho e da moradia. 

Eram grupos de reflex~o que procuravam aprender a totalidade 

desta rela~*º· N•o se tratava, assim, de apenas conquista~ a 

moradiaJ sua luta era maior e a conquista da moradia era parte e 

instrumento para o seu avanc;o. Poré11, apesar destas 

caracteristicas gerais que contribuíam para a estruturac;'o dos 

grupos, a quest:io da fDCt'"adia era etnergente e, para alguns, a 

conquista da sua casa tornou-se um fim em si, e, neste sentido, a 

luta acabou por ai; para outros a luta continuou, mes~o com a 

conquista da casa <que também pressupoz a da água e a da luz>, 

mas a sua moradia assumiu um valor mai9 importante que o grupo, 

significando para estes que, antes, era necessário resolver os 

seus problemas para depois os da coletividade. 

Esta multiplicidade de concepc;tses, que produzem reac;tJes 

práticas distintas, aliadas ao processo coletivo da necessidade 

de resolui~O dos "problemaa insolúveis" , agravadas pela constante 
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falta de alguém que IU!diasse a solu~~o de grande parte destes 

problemas é que gerou a desmobilizac;lo dos movimentos de ocupar;~ 

do Parque Regina. Contudo, o sentido maior do coletivo continuou 

a mediar de alguma forma as pessoas e algumas instâncias de 

relaç~es de convivia do grupo, porque, quando foi necessário sua 

rearticula~~º' ela pode acontecer de imediato. N~o se trata de 

super-estimar o poder de organiza~~º destes grupos, mas de alguma 

forma as relaç~es que viabilizaram a sua formac;ao e a 

implementaç~o de uma a~ao concreta <a ocupac;ao e as conquistas de 

âgua e luz) ainda existem hoje. Na ess•ncia, isto significa 

dizer que grande parte dos individuas se reconhecem no outro, ou 

seja, tomou consci't!!ncia de sua condi~~o e que quando organizados 

os movimentos ~econhecem-se nos outros. 

A dispers~o dos moradores chegou a um ponto critico na 

inicio do governo de Jênio Quadros. Sem lideran~as definidas 

legalmente, funcionários das Administrac;lo Regional do Campo 

Limpo, ironicamente, orientavam alguns moradores das âreas 

ocupadas a realizare• cadastramentos dos tDOradores, que seriam 

utilizados posterior1nente em sua remoc;ao. Sem in~or-maçao exata do 

que ocorria, muitos dos cadastrainentos foram realizados em noae 

das entidades que foram julgadas legais <apesar de n~o cumprirem 

seus estatutos a dois anos). As lideranças informais questionaram 

qual seria a finalidade dos cadastramentos. Alertados por 

funcionários da Secretaria da Habitaç~o de qual seria o destino 

da utiliza~~º do cadastro, as entidades se rearticularam 

constituindo novas diretorias e confiscara.. os cadastraJMmtos que 

se realizavam. 
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O medo promovido pela administrar;:~o J'ánio Quadros, que 

prometia erradicar as favelas da cidade, levou a uma forte 

rearticulac;~o dos movimentos por moradia que haviam conqui stado 

Llm lugar para assentar-se. No caso das associaç:tfes de moradores 

da áreas ocupadas do Parque Regina · esta rearticulac;~o foi 

p ossível de forma imediata, porque no grupo, ainda permeava de 

f o rma subalterna a história de luta coletiva, bastou apenas o 

impulso. Já as áreas e favelas vizinhas, que n~o possuíam . uma 

história de luta, demoraram a formar suas assoei a c;e>es. 

Permaneceu o distanciamento das quest~s mais gerais que 

envolviam o problema da moradia que dei x aram de ser descutidas 

pelas populac;Oes, mas o exercício cotidiano que buscava recuperar 

um dos signos mais fundamentais de suas conquistas, o sentido de 

c:clletividade, potêr1cializoL1 de for ma imediata o 1•·etor no da 

articula~~º institucional dos movimentos. Algo semelhante ocorreu 

no Jardim Maia, mas lá a figura de antigas lideranças que 

abandonaram o movimento é que foi o catalizador da retomada da 

Associa~~º de Moradores. No Jardim Maia, um projeto ficou 

inacabado e a recupera~~º da história de luta em que se gestou 

este projeto é que rearticulou o movimento. Mas a ocupa~~º do 

Jardim Maia será tratada adiante. 

Ao nivel e x terno, os embates gera dos pe la Admi nistra~~º 

J ân io Quadros contribuíram para a reorganiza~~º do movimento, 

porém, está sendo na atual Administra~~º' do Partido dos 

Trabalhadores, 

avarn;o. Com 

maior eleita em 1988, que os moviment os tem tido 

a política de participa~~º popular que a 

administra·~~º Municipal procura implantar, o sentido de resposta 
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ilM!di•!.a b d.-andas sol icitad.s pel~ aoviae:'ltos de moradia tem 

sido Mediada~ pelas di•cus~ de atribuiç~ e da n~essi dade da 

pricr1zaç•o das ~er. realizados pelo Governo '1un1c1pal. A 

legaliaade dos aov1-.ntcs nlto é cOf"ttKtada, aas ~ nr.ãta relac;ao 

com o Poder Público que a+lora, de forma inten~a, a 

precariedade daa rela~bes entre o Estado e os movimento6, porque, 

com o c~tu.e de apena• reivindicar, os t90vi1Mmtos de aor-adia, e 

aqui n•o só o. da rRq1~0 do C-..po Limpo, ~tabele-e•• ua r-elac;'° 

clientel111ta coai a municipalidAde. Ca- o P T assuaindo o governo , 

este 90viiaentos 

achav~-.e no direito de r.ceber de 1aed1ato suas reivindicaçbes. 

C090 foi colocaôo, tantos os 90Vi..,,~os, qu~to su•s de..ndas, 

•lo leqit1mos, aas nem sa.-pre s•o priorit•rios ou a soluçao para 

•eus probl•m•• dap•nde eHclusivam•nte do Poder Póblico 

Municipal. Os canais que a ad•inistraçao procurou impltteentar, 

c090 ~ Forun~ Regionai s da ~bi t~•o, vae medi ar ~ta 111 tuac;ao, 

propondo WI avanç:o nas discus.eJes, l ivrando os .:>v1•.nt os de seu 

caráter particularista e dando à eles a n~~c de c1dada, ou a 

idéia que ~t~o inserid~s nuaa total idade 9Ul~O ••1or. 

t90Vi9eflta. d• oc:upacao do P.rque R99ir.a criticara• o 

da me•m• para resolv•r 9eus problema9. 

os 

i tftObi 1 i SIDO 

Exigênc:ian 

pontuai• c:omo construç*o de esc:adaria na fav•la Serr• Pelada, n~o 

atendidas da imediato, OU qu• n11D dO C09Pet•ncia do 9'-n1 cipio 

para r...al v.,-,coeo ou da 1ntervenç:~c dos ~écn1cos da Pr~•itura 

para ra•olvar probl•~•• de vizinhança, ~ora• ~t1md1dos co.o 

.0Vl •et'\t:::>. o 
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sent l do oe e li er.tel 1 SSK> envcl ve-u n~o so 

orientaç~o progressista. Na verdade, trata-se d~ um momento 

politico extreaamente particular onée o peo~amento passa pela 

idt-1a que " agora chegou a nossa ve:? º , concretizando na pr.lt1ca 

~~ longo p•riodo de lutas. Outro fato impcrtante @ que muitas cas 

lideranças d~ lllOVltNntos de lftOradia da c i dade acabara• por 

assumir ~eu papel, 

vez por outra, confunde-se, n-.o sabendo discerm1r quando s~o 

representMltes partido. ou 

da prática 

polit1ca, este fato teftl constantemente levado à que ele~ 

pratiquem atitudes cli~ntelist••· 

O saldo po~ítivo deste proce~so é que a discuss*o da 

part1c1paç~o popular t~-se enc&91nhado para :..19 .-sc:larec:1•t!'nto 

a~ 90vieertos do seu papel no "...t>a~e· coe o Estado, cu e~ 

devPtD ser su•s rela~~ e o~ canais de -.edia~~ politic:a que 

deve~ manter com o Poder PUblico, princ1palment• quando o 

partido que ••tiver no poder fo,.. ·o mesmo de suas liderancas. Isto 

significa apontar para a real autonoeia dos ta0vimentos. 

De qualquer ~oraa., o proce5!:o v1v1do pelo 18Cvimento de 

ocup•ç~o coletiva de t~ras do Parque Regina passou po~ distintos 

IDOffte'flt 09: de 

org•ni~aç~o do grupo, nA5 horas da conquista de terras, da águ• e 

luza e, em outros o ~o~tos, quase des~parec~, qu•n do haviAm 

conquistado Se\J objetivo maior e qc.an oo as rela~~ da v 1oa 
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pr~ieos possíveis, ou ee lugar de fácil a::esso. 

adsi t.e • r.-oç.à"o, 

potenci•l•ente existente e a reart1culaçlo do tn0v1!M!nto pode ser 

intensificada por esta possibilidade. 

A luta maior ~ra • conquista do lugar para morar. Est.a 

realidade impos a um grupo de pessoas a~~es concretas que 

viabilizara~ este proJeto. Hediadas oor discuss~ mais gerais 

sobre as suas condiçôlK, e•se gr-upo de pesscas "' sem teto" rompeu 

cc. pr1ncip1cs básicos da crganiz • c;ao soci al 

Conqu1 st.r~ seu 

projeto it11ea1ato e o ~ent1do de coletivo perceu-se nas rel açôes 

cotidianas dos individuo•. A retomada do movinrento n~o sign!fica 

um outro movimento, me~mc que parte doH p~rsonagenu nlo seja a 

mesma que participou da su• maior conquista, porque, no limite, 

a oc:upac;~o aparece co,.o grande trunf o ~o grupo. Ur.la contradic;~ 

que e )( pllc• a deforaidad• das açbes e dAS rec.c;~ co nov1oento. A 

ccu.paç*o coletiva do Parque Regina na~ signi+iccu. portante, a 

garantia d~ ua aodelo de l uta ccle~i v• qu• ooaeria pvrpe~ua~~. 

As rela~be$ pessoais n~o aelhorara~, o cotidiano d1ss~n1lcu o 

coletivo, m•s a ocupaç'o é relembrada quando algo ameaç• o grupo. 

Funciona como ato heróico que recomp~e uma certa unidad~ entre as 

pessoas que ocupam a!I ~eas, ou que? nelas vieram morar 

poster i ortMnte. 
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1.3 5'Jo Miguel Paulista 

1. 3. 1 O fracasso pelo despreparo 

"0 Zé, a turma esta invadindo lá, vamos lá pegar um 

peda~o .•• - falou um amigo nosso. 

- Ai eu perguntei: será que vai dar certo?" 

(depoimento de Dona Damir e seu companheiro Zé) 

A ocupa;~o coletiva do Jardim Maia (ver figura 9) pode 

ser dividida em dois tempos, à semelhança de como ocorreu nas 

áreas do Parque Regina. Em meados de junho de 1983, familias de 

várias origens iniciam a ocupac;~o da gleba sem organizat;~o. Os 

primeiros que ocuparam foram familias provenientes de favelas que 

constantemente sofriam enchentes, fentlmeno corriqueiro nesta 

par-te da cidade por existirem sedimentos quartenários 

extremamente arrazadas (e: omo foi visto) • Havia também al gum~~s 

familias que vinham de despejo de aluguéis. Ao certo, n~o se sabe 

quantas familias iniciaram a ocupac;~o, mas com o passar dos dias 

mais e mais familias assentaram-se na área. No conjunte, as 

razhes que levaram à ocupac;~o da área s~o muitas: despejos de 

aluguél, despejo pelo n~o pagamento das presta~t.ses do BNH, 

desalojamento por enchente, caristia dos aluguéis, problemas 

familiares (como separa~~es de casais), etc. Na verdade~ as 

primeiras familias que se assentaram no local provocaram um 

processo de efeito de demonstra;ào que levou a que mais familias 

resalvesem ocupar a área. Para todos a ocupa~ào resolvia, de 

alguma forma, o problema da moradia. N~o havia organiza~~º e eram 

poucas as fa~ilias que se conheciam. 
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Figura 9 

Localizocào do ocupoçao do Jardim Maia em soo Miguel 

· B oºrea ocupado 

escalo aproximado 
1•9AOO 
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Antes da área estar totalmente ocupada, o Poder Público 

interviu e, de forma contraria ao ocorrido no Parque Reg!r.a, 

despejou os moradores. Neste momento, estavam no iocal mais de 90 

familias. Sem organiza~~º e com uma ocupa~~º baseada na 

edifica~~º de barracos de madeira, n~o houve condi~tses de 

resistir à interven~~o da polícia. Porém, como eram muitas 

familias, a desocupa~~º n~o ocorreu totalmente em um ónico 

momento. 

Funcionários da Prefeitura entraram em contato com 

alguns dos moradores e propuzeram sua transferência para uma 

gleba na Estrada do ~sego, entre !taquera e Sã"o Matheus. Mas 

como era muito distante do local onde trabalhavam e me~mo de S~o 

Miguel onde já haviam estabilizado suas vidas, como a escola das 

crianças, os moradores n~o aceitaram esta proposta da Prefeitura. 

Com o impasse estabelecido o Poder Póblico continuou a retirar as 

familias. 

O processo é complicado, pois sem alternativa de 

moradia, muitos dos ocupantes desterrados tiveram que ir morar na 

casa de parentes e amigos. Por mais qu~ resistissem à expuls~o, 

n~o conseguiriam permanecer na á~ea sem um mínimo de 

organiza~ao. 

A ocupa~ão desorganizada provocou problemas com a 

partilha dos lotes que causa choques entre os moradores conforme 

a área ia se adensando. Sem critérios de partilhas da terra e sem 

impedimentos fisicos para o assentamento <dada a nula declividade 

do terreno), as primeiras familias demarcaram áreas muito 

grandes para si, enquanto outras tantas ficaram com pequenos 
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terrenos. Conforme iam chegando mais famílias, estes lotes 

tornavam-se ainda menores. A desorganizaç~o da popula~~o aliada 

ao impasse criado diante do Poder Público tornava cada vez 

dific i l a perman~ncia das familias na área. 

mais 

Neste meio tempo, a noticia da ocupa~~º espalhou-se e 

militantes do Partido dos Trabalhadores tomaram conhec imento do 

que estava ocorrendo. Sabendo do impasse convocaram a Igreja 

<Paróquia S~o Geraldo, que pertence a ala progr essista da Igreja 

Católica> e solicitaram que esta mediasse o cor.flito entre a 

popula.~o e a Prefeitura. Neste momento, o movimento de ocupa~~º 

da gleba do Jardim Maia toma um outro caminho, que acabou 

viabilizando o assentamento das familias na área. 

1. 3.2 A conquista pela organiza~•o 

" .•• a luz era de lampi~o, vela ••• 

era o maior. sufoco, as vezes acabav a 

o querosene ••• " 

\depoimento de Dona Damir ) 

A primeira atitude dos membros da comunidade da Igreja 

S~o Geraldo, que fica no bairro, foi de reunir a popula~~o e 

avisar que sem organiza~~º eles n~o conseguiriam permanecer no 

local. Para tanto, ser ia necessário que as famílias deixassem a 

área, formassem comissbes que discutiriam tant o quais fami l ias 

ocupariam a terra quanto as ~strategias para ocupa~~o. 

A rela~~º entre o movimento de ocupa~~º da área, a 

Igreja e o Partido dos Trabalhadores, neste primeiro momento 

confunde-se um pouco. Os militantes do Partido, em sua grande 

maioria, eram membros dos grupos de ref lex~o da Comunidade 
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Eclesial de Base da Paróquia S~o Geraldo e alguns deles eram 

parentes ou amigos das familias que tentevam ocupar a gleba. Este 

fato impossibilita atribuir que açko de organizaç~ do movimento 

tenha partido da Igreja ou do PT; na verdade, n~o existe tal 

separaç~o. A populac;~o, por este motivo, n~o destingue o Partido 

da Igreja, mas identifica sim quais as pessoas que participaram 

da organizac;~ da ocupaç~, poré• se~ saber, por vezes, 5e 

naquele momento eram da igreja ou do PT, por mais que houvesse 

entre estas pessoas militantes que n~o faziam parte do movimento 

e vice-versa. 

O apóio que a Paróquia S~o Geraldo deu ao movimento foi 

fundamental. A memória das ocupac;CSes coletivas de terras que 

existiam partiu da Igreja S~o Geraldo, que fomentou e coordenou a 

ocupai'º de uma área no Itaim Paulista (relativamente próximo ao 

Jardim Maia>, denominada Monte Táo <no anex o 2 seguem 

cartilha$ do movimento do Tão>. A concretiza~~º da ocupac;~o da 

gleba iniciou-se, portanto, com a criaç~o de comiss~es que 

organizaram a populaç~o. Reunindo-se no sal~o paroquial da Igreja 

Slo Geraldo, as lideran~as distribuíam à popula~~o pelas 

comissbes, como a encarregada de cadastrar e selecionar as 

familias que se assentariam na terra ou a .que elabOf"'ou uma carta 

para a vizinhança dizendo quem eram e porque ocupariam a terra 

(esta comiss~o teve um papel fundamental porque, além de 

sensibilizar a populaç~o vizinha evitando que chamasse a 

policia, conseguiram de alguns moradores o fornecimento de água e 

luz para o momento da ocupaç~o>; havia ainda comissbes de 

mulheres que ficavam encarregadas de tomar conta das crian~as e 
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que entrariam em a~~o caso a policia os ameaçasse de expuls~o ou 

a comiss~o de limpeza e demarcaç~o dos terrenos. 

A a~~o neste segundo momento atingiu um elevado grau de 

organizaç~o, onde, por exemplo, o cadastramento das familias que 

participariam da ocupaç~o implicou na visita às suas casas para 

comprovar a sua real necessidade de moradia. A igreja agil.I 

diretamente com a arrecadac;~o de alimentos e com assessoria 

juridi ca, que orientou o movimento no sentido de quais 

estrategias deveriam tomar para evitar um processo de 

reintegrac;~o de posse, com consequente desejo, pela Prefeitura. A 

listagem definitiva das familias que participariam da ocupaç~o 

ficou nas mllos de poucos membros da comiss~o organizadora. Foram 

feitas listagens onde cada responsável pela familia ganhou um 

apelido. Esta estratégia impedia que fossem divulgados os nomes 

das familias que constavam nas listagens que eram usadas 

c:otidianamente. Tudo isso para evitar que, no caso de uma 

i ntervenc;~o do Poder Públic:o, este se utilizasse destas 

listagens como forma de ter o acesso aos nomes das pessoas e daí 

formalizar judiciaimente os passiveis despejos. 

Estando a fase de preparaç~o concluída, definiu-se para 

a noite de 9 de julho de 1983, um sábado, ~orno sendo a data para 

a nova OCLlpaç~o. Com a populai;l\o e a vizinhanc;a mobilizados, a 

construç~o das primeiras casas foi rápida . Antes do amanhecer do 

dia 10 de julho, a policia esteve no local, mas com a presen~a de 

alguns moradores que ainda permaneciam no local, de lideranças do 

movimento e do padre da Paróquia S~o Geraldo, a policia recuou 

prometendo voltar na tarde do domingo e averiguar se já haviam 
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pessoas morando naquelas casas. Se n~o houvesse "u~ fog~o e uma 

cama em cada uma delas" derrubariam tudo. Na verdade tanto a 

polícia voltou quanto aparece~am fisca i s da Prefeitura naquele 

domingo e nos dias pos~eriores. Apesar de muitas amea~as nada 

fizeram pois as familias consolidaram suas casas em alvenaria e 

logo as ocupavam tornando legitimo o processo de assentamente na 

terra. 

Apesar de toda organiza~ao prévia que w.ereceu esta 

segunda ocupa~~º' alguns fatores intervieram para que o processo 

n~ ocorresse de forma ideal. O principal deles foi que, apesar 

de terem definido "a priori" à demanda que recebia um lote, 

enquanto a ocupa~~º se processava apareceram várias familias 

querendo participar e em muitos casos estas familias possuíam 

condiç~es financeiras muito piores do que algumas que já erguiam 

suas casas. Nestes casos, a comissito responsável pelo 

cadastramento e as lideran~as avaliaram que estas famílias 

tambéfl d~veriam participar da ocupa~~º e, para tanto, foram 

divididos alguns fundos de lotes ~ara elas. Este fato acabou 

gerando no futuro o principal problema para o movimento, 

consolidado, nesta altura, numa associa~~º de moradores. 

Ap6s adensada a área, que ocoreu em alguns meses, a 

luta dos moradores teve duas frentes. Uma foi o da conquista de 

água e luz; 

Comunitário, 

e a segunda, foi o da construt;~o de um Centro 

em terreno destinado para este fim. Dentro das 

politicas de saneamento básico implementado pela Ca1•panhia de 

Saneamento 

instalada. 

do Estado <SABESP>, a água n~o demorou a ser 

Porém, a conquista da luz foi uma dura batalha que 
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incluiu vM-ias passeatas junto a Eletropaulo <concessionária de 

energia elétrica para a cidade de S•o Paulo) e ao gabinete do 

Prefeito no Parque do lbirapuera. Foi mais de um ano de luta e as 

lideranças guardam como sendo esta a principal luta que a 

assoc:iaç.-o viveu após consolidada a oc:upac;~ - tem uma forte 

marca na mem6ri a desta popl.11 ac;~o. 

A construç: .. o do Centro Comunitário contou com grande 

motivaç: .. o da populac;ao. Foram feitas festas, arrecadac;bes de 

dinheiro e pedidos de material pela Associaç:~o de 11oradores. 

Porém, pela pequena renda das famílias 

e lentaaente o processo foi sendo 

euito pouco arrecadou-se, 

abandonado. Este fato, 

associado a constantes conflitos entre vizinhos, que recorriam 

constantemente à Associac;~o para intermediar seus problemas e a 

frustada tentativa de conquista do titulo da pos5e da ter ra, 

engrossou o desestimulo à organizac;~o da popula~~o. 

Quando o movimento ainda vivia intensamente os ~rutos de 

sua organizaç~ e existia concretamente a esperança da conquista 

do projeto do Centro CollWlit~io e do recebi•ento da concess~o 

do direito real de uso da terra, membros da Igreja e do Partido 

dos Trabalhadores promoveram um encontro entre lideran~as da 

ocupaç~o do Jardim Maia e as lideranc;as da ocupa~~ das terras da 

Santa Casa, denomina.dos "Fi 1 hos da Terra", na zona Nori:e. Este:!\ 

foi a mais rica experi@ncia de troca que o movimento de S~o 

Miguel Paulista realizou. Foi um momento marcante para eles, pois 

sentiram concretamente que 5ua experi~ncia poderia ajudar outras 

pessoas que buscava• a conquista de Wll pedaço de terra para 

edificar sua casa. O fato que lamentam hoje é que esta 
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experiência n~o pode ser ampliada, porque prc~lemas de várias 

ordens acumularam-se e fora• exaurindo o movimento. 

Confiando na consciência coletiva que viabilizou a 

ocupaç~o de terra, as lideranças da área avaliaram que a 

subdivis~o dos lotes para mais de uma familia n~o causaria 

problemas. Foi um erro hoje refletido pelas lideran~as. A falta 

do saneamento básico (com excess~o da água encanada) e da 

pavimentaç~o das ruas, associada à nula declividade dos terrenos 

<assentadas sobre terrenos aluviares quarten.Y-ias>, as águas 

servidas dos casa das fundos dos lotes, s~ obrigadas a passar 

pelos terrenos frontais, que, pela falta da declividade, e1npoçam 

constantemente nos corredores laterais e/ou em sua frente, na 

rua. Este problema mais o do lixo do vizinho do fundo jogado em 

frente a casa frontal, hâbitos poucos sociais, brigas eternas das 

familias, foram provocando uma const•ncia de choques entre 

vizinhos que chegou ser, em alguns casos, insustentável para a 

relaç~o entre eles. 

Se• condiç~es de ad•inistrar esta situaçao, que assumiu 

por vezes •spectos estritamente pessoais, membros da direç~o da 

assoc:iaç*o deixaram o movimento. Esta situaç3o foi agravada pela 

frustaç*o da conquista do titulo de posse da terra. O governo 

Marie Covas indicou a possibilidade da entrega de concesst)es de 

direito real de uso para terras municipais ocupadas, porém estes 

n~o seriam fornecidos gratuitamente, mas sim pagos. O movimento 

n~ aceitou esta proposta e insistiu na reivindicaçao da 

concess~ gratuita. Sem perspectivas de ter seu pedido aceito o 

movimento enfraqueceu-se restando praticamente apenas sua 
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liderança ou a diretoria da associa~~o. 

Pouco menos de dois anos após a ocupa~~' a associa~ao 

praticamente dissolve-se. Alguns de seus principais membros 

mudaram-se por quest~es pessoais para outros locais, ou cidades, 

e n~o foram substituídos. A situa~~º financeira, a condi~~o de 

exploraç~o absoluta da popula~~o for~ou a que muitas da pessoas 

que estiveram naquela noite de 9 de julho de 1983 mudassem para 

outros locais. Eram pessoas que traziam consigo a memória da 

conquista da terra. Novos moradores assentaram-se e~ secs 

lugares e encararam aquele como sendo um novo local de moradia, 

como outro quafquer, sem absorverem a luta ali incorporada. E 

para aqueles que participaram da ccupaç~o, o cotidiano impôs à 

eles a perda dos sentido coletivo que viabilizou a conquista da 

terra. Necessidade de morar, ideologia da propriedade privada, 

individualismo, aliena~~º' vida cotidiana, s~o os elementos que 

mediaram a esclerose da memória coletiva e estancaram um projeto 

que se anunciava ser belo. 

1.3.2 O .terno recomec;ar 

li naquela época, se todo mundo tivesse se reunido 

bem, a gente até tinha conseguido alguma coisa bem 

melhor do que está agora. 

Agora vai ter que come;ar tudo de novo~ outra vez ••• " 

<depoimento do Sr. Waldir) 

A ameaça de despejo imposta pelo governo municipal de 

Jánio Quadros alertou (a semelhança do que ocorreu no Parque 

Regina> algumas antigas lideranças de que era necessário retomar 

a uni~o dos moradores de qualquer forma, mas como o processo de 
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desfavelamento e descortiçaaento in1ciado po~ Janio Quadros 

afetava preferencialmente as áreas nobres mais valoriz adas óa 

cidade esta ameaçada parecia distante. Pcréa, esta ameac;a 

tornou-se mais presente quando a Prefeitura iniciou a constru~~o 

de um viaduto sobre os trilhos da E~trada de Ferro Central do 

Brasil, que viria a unir a Avenida Marechal 

ligaç~o com a Rodovia dos Trabalhadores. 

Segundo informaçtJes dispersas, 

Tito a uma futura 

alguns moradores 

afirmavam que foram avisados de que ~uas casas seria~ derrubadas 

par a vi abi 1 i z ar esta obra, '8eSmO elas n~o ocupando o 1 e i te da 

Avenida Prof. Alipio de Hello que seria um dos acessos ao 

viaduto. Alguns afirmara• que ali seria o canteiro de obras, 

outros que seriam alças de acesso ao viaduto, e outros, ainda, 

que o Prefeito usava a construç~o como pretexto para desfavelar 

a àrea. Assustados com o fato, alguns moradores tentaram mudar

se. Porém, sem conseguir vender suas casas, somente duas ou trés 

familias saíram do local. 

Alertados pelo fato, alguns aorador-es procurara~ as 

antigas lideran~as que lhes havia,. dado apoio a quatro anos 

passados no moment o da ocupa~~o, pedindo conselhos de co:no 

deveriam agir se a Prefeitura viesse removê-los. Esta5 lideranças 

qLte 1 hes haviam dado apoio também por vá ri os motivos afastaram

se daquele grupo. Q9 militantes do Partido dos Trabalhadores 

envolveram-se com problemas internos do Diretório de S-o Miguel 

Paulista e os agentr.; pastorais afastaram-se de'u ncenti vados 

pelas constantes sanc;bes da Santa 5~ contra as iniciativa5 

apoiadas pela Teologia da Liberta~~º <foi neste período que o 
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Papa Jo~ Paulo II decretou o silêncio ao Frei Leonardo Boff). 

A susgest~o dada por _ estes antigos apoios foi o da 

imediata reestrutura~ko da dire~oria do movimento e a da retomada 

de reunibes constantes com moradores para preparar a sua 

mobilizaç~o. Aconselhar•m também à retomada do projeto de 

construç~o do Centro Comunitário, pois poderia incentivar a unif<o 

dos moradores. 

Foi feita uma assembléia onde foi apontada a chapa da 

nova diretoria e aprovado o antigo estatuto que possuíam. 

Posteriormente, foi marcada uma eleiçko e realizada a posse desta 

diretoria. O movimento estava reestruturado e iniciou-se uea 

série de reuni~es no salko de um Posto de Saúde do Estado, que 

fica próximo. As principais discussbes passaram a ser sobre as 

formas de viabilizar a construç~o do Centro Comunitário e qual 

sua destinar,:2<o e as formas de· lutas para conquistar a titulai;~o 

das terras, que os livrariam definitivamente dos perigos de uma 

remoç~. 

A viabilizaçao do Centro Comunitário passou a ser o 

principal ponto para conquista de todos os projetos que os 

moradores tinham em mente. Apesar de suas pequenas dimens~es, 

algo em torno de 100 a 120 m2 , o centro deveria abrigar uma 

creche ou um programa para as crian~as de 7 a 14 anos, um clube 

de mlles, ou um loc:al para format;~o de m~o-de-obra; porém, o que 

parecia principal para os moradores é que este seria um local de 

reuni~o para eles, dentro de seu lugar de moradia, como expressa 

o sr. Waldir: 
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"Com este 

estabilidade 

Centro Comunitário a gente tem 

e pode &e reunir mais todo mundo, 

mais 

pode 

fazer uma reuni~o mais ampla, mais conversável; pode 

conseguir uma documentaç~o. Bater um papo com as pessoas 

mais entendidas e isso pode encaminhar para a gente 

conseguir o título da terra. E com o titulo da terra 

posso uma casinha melhor, mais bem acabada, uma melhoria 

para a vida". 

A idéia da constru~~o do Centro Comunitário vem 

acompanhada pela reivindicaç~o mais importante para o grupo, que 

é a de conquistar de alguma forma a posse definitiva da terra. O 

Centro Comunitário, 

reivindica~bes como 

neste sentido, é o instrumento pelo qual 

esta poder~o viabilizar-se. Na verdade~ 

neste caso particular a conquista da terra nunca deixou de ser 

prioritária pois a possibilidade legal de acesso a ela significa 

para a populaç~o um fato concreto, que e à segurança de que de lá 

n~o sair~o mais. Mas esta discuss~o tem sido feita de forma 

superficial, porque a propriedade privada da terra, o modo de 

produ~ao, o Poder Público, s~o assuntos que n~o est~o 

inteiramente incorporados nesta discuss~o. 

Para os moradores, a conquista legal da terra pela 

Concess~o do Direito Real de Uso, signific:a apenas a 

possibilidade de investir-se na casa sem receio, o que para 

eles representaria uma melhoria em sua qualidade de vida, com a 

garantia de maior conforto e melhor segurança. Para o movimento, 

por sua vez, a fixaç~o dos moradores na terra mitiga sua 

rotatividade o que pode garantir maior coes~ ao grupo. 
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O sentido da retomada de movimento caminha para a 

superaç~o desta vis~o imediatista, que é fundamental para eles, 

da conquista da terra pura e simplesmente. Com a posse em 1989 na 

Administrac;~o Municipal do Partido dos Trabalhadores, a quest~o 

de fundo da titulaç~o (propriedade da terra versos modo de 

produ~~o) tende a aflorar de forma mais intensa. Sendo um dos 

projetos mais importantes do Partido, a Concess~o do Direito Real 

de Uso começou a ser intensamente debatido entre os técnicos da 

Administraç~o Municipal e as principais lideran~as dos movimentos 

populares ligados 

institucional da 

a habitaç~o. A existência de 

Associaç~o dos Moradores tende 

um espac;o 

a legitimar 

tanto a Associaç~o quanto os temas que ela propOe discutir, como 

o da concess~o. Este fato está claro entre as lideranc;as do grupo 

é e por esse motivo que o Centro Comunitário tornou- se o 

seu principal instrumento de luta. 

Ao nível do trabalho de mobilizac;~o dos moradores da 

área ocupada <tanto dos antigos quanto dos novos que chegaram 

após a conquista do assentamento, que segundo informa~bes das 

lideranças correspondem a 20 a 30% do total das pessoas que ali 

residem>, a comiss~o diretora da Associa~'º tenta implementar um 

.trabalho sistemático de mediac;~o dos conflitos que possl\em uma 

express~o cot i diana, ou seja, os conflitos de vizinhan~a. 

O grande adensamento da popula~~o, como foi visto, 

provocou problemas sérios de convivência entre vizinhos e o 

trabalho que a Associaç~o procura fazer iniciou-se com a coleta 

do lixo, destinando locais de depósito que n~o prejudiquem a 

ninguém e onde seja possivel uma coleta. Este projeto tem 
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mitigado os confrontos dos moradores das frentes dos lotes contra 

aqueles que residem nos fundos. Com os locais de depósito, estes 

n~o jogam o lixo nas portas dos vizinhos da parte frontal. Esta 

estratégia de a~~o vem contribuindo para provocar in5tancias de 

discuss~es sobre as lutas que dever~o empreender para a conquista 

de diversas rei~indicaç~es que desejam. A partir dos debates 

sobre o direito de vizinhança a comiss~o procura, auxiliada por 

pessoas de fora <dos movimentos de moradores de S~o Miguel 

Paulista, através do núcleo do Jardim Maia>, estimular reflexOes 

sobre a condi~~o da precariedade de suas vidas. Apesar de ainda 

superficiais, s~o frequentes as discussOes sobre a quest~o do 

lazer das crian~as, da educa~~, da saúde, da mulher e da 

moradia. 

Este din*mica tem provocado situa~~es pouco esperadas 

por parte das lideran~as locais e dos movimentos de moradia de 

bairros vizinhos que lhes d~o apoio. Um destes aspéctos é quanto 

ao elevado nivel de interesse dos moradores recém-chegados. 

Segundo a avaliaç~o destas lideran~as, tal interesse vincúla--se à 

compra da casa, isto é, que, ao investir na compra da casa, o 

morador pretende garanti-la a qualquer custo. Um outro aspecto e 

aqui envolvendo diretamente as lideranças locais é quanto as 

avaliaç~es que fazem sobre as formas de luta que empreenderam _ no 

momento em que os moradores possuiam uma maior mobilizaç~o. Hoje, 

sabe-se que uma postura um pouco mais flexivel com rela~~º ao 

Governo Maria Covas lhes haveria garantido a ccncess~o do 

Direito Real de Uso da Terra, conquista que s6 agora vislumbram. 
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Discussees polé~icas ~o tratadas entre os membros da 

Co~iss~o e refletem a enortne ambiguidade em que vivem. Com a 

construç~o do viaduto que liga a avenida Marechal Tito à Avenida 

Prof. Alipio de Melo, surgiu a oportunidade da ocupaç~o dos 

baixos do viaduto com um equipamento público. Os membros mais 

velhos optaram por reivindicar a construç~o de um posto policial, 

que espantaria os marginais que vem de outras regi~es. Esta 

postura é rejeitada por uma outra parte dos membros, em sua 

maioria jovens, argumentando que a policia n~o os deixaria em 

paz e efetuaria constante pri~ de moradores da área, a titulo 

de averiguaç~o. Para este grupo o mais relevante seria a 

edificaç~o de uma creche, um posto de sa~de ou uma área de lazer 

para adultos e crianças. Estas posiç~es refletem as aspira~Oes: 

uma, a de que a presença do poder policial colocaria ordem no 

lugar; a outra, que o Público deve servir antes de mais nada 

coma instrumento de aglutinaç~o dos moradores. 

Estes s~o alguns importantes avanços notados no 

movimento de moradia da .Yea ocupada do Jardim Maia, que se 

destingue do movimento do Parque Regina, que, em certo sentido, 

se fragmentou e pouco avançou com a retomada de seu movimente. A 

part~cipaç~o direta junto A Administra~ao Municipal Petista, 

também é uma forma de demonstraç~o do . avan~o dos movimentos, 

mesmo que n~o necessariamente concordando com a linha ideológica 

do Partido no Governo. Por isso, s6 a oportunidade de partilhar 

de um momento histérico comum e propor formas de viabiliza~ao de 

um projeto amplo mostra que este movimento tende a avançar e é 

isto que ocorre com o movimento do Jardim Maia e n~o ocorre de 
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forma clara como no Parque Regina. 

Poré~, o que esta em jogo neste processo s~o projetos 

que poderiam ter como maior significado o fato de terem surgido 

como movimentos coletivos, e que, portanto, guardam de alguma 

forma em suas memórias uma experiencia bem sucedida de Ltm 

trabalho coletivo. Newta aspecto fica claro que a fórmula 

encontrada para viabilizar a fixa~~º na terra, o coletivo, 

perdeu-se no tempo e no desga5te da luta. Quando os moradores 

falam da necessidade de retOfltada dos movimentos, algo muito mais 

profundo estA em jogo. N~o se trata apenas de reestabelecer 

institucionalmente uma associaç~o e reiniciar uM processo de 

inúmeras reivindica~Oes. Qualquer setor da sociedade faz isso. O 

que se deve procurar é recuperar o coletivo que se perdeu e isto 

efetivamente n~o vem ocorrendo; ao c:ontri!rio, há uma tendência de 

caminhar cada vez mais para o sentido do individual. 

Fazendo uma leitura dos depoimentos das lideran~as do 

Jardim Maia, pode-se observar que o grande objetivo do grupo é de 

livrar-se do estigma da 11marginalidade11
, de favelado (ai está o 

sentido de ~elhoria das condiç~es de vida). Sâo constantes a5 

citaç~es de que as conqui5tas de suas reivindica~bes permitir~o a 

eles deixarem de ser favelados. Ou seja, posse da casa, melhoria 

do padr~o da moradia e infraestrutura sanitária, s~o pontos 

fundamentais para o que acreditam ser uma elevaç:~o padr~o social. 

Porém, este fato n~o refletidos a partir da concep~~o do coletivo 

pode, de forma inconsciente, levar a que se tenha uma cor.cepçao 

de propriedade privada da terra. Este parece ser um dos elecnentos 

iundamentais que o grupo tem que superar. A quest~o da mulher 
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tambéftl esta pouco aaadurecida na grupo. Vem a tona apenas quando 

lembra. da necessidade da creche p~a as crianças das • .aes 

trabalhadoras. O trabalha da9éstica é pouco citado e o lazer • 

pensada apenas para as crianças e para os homer.s adultos. Apesar 

de sua luta concreta na edificaç~o deste projeto, que foi o de 

ocupaç~o da terra, a condic;aa da mulher n~o é tratada de uma 

forma que viabilize alteraçbes profundas nas suas tarefas dentro 

do grupo. O sentido coletivo, portanto, se perde quando se 

observa, pois, o trata•ento dado às quest~es da moradia e da 

mulher e s~ estes certamente os pontos em que as lideranças e as 

pessoas que d1lo apoio ao moviaento ter•o que investir para que a 

projeta de uma coletiva do grupo viabilize-se 

definitivamente. 

N~o se trata de uma desesperan~a, mas os desafios e a~ 

lutas empreendidas pelos moradores de ambas as áreas s~o 

extremamente 

obstáculos. 

movi lftentos, 

duas e os avan~os encontraram infinitas 

Houve um avan~o enorme na •cansciOncia" dos 

sociais urbanas, na virada da década de 70. 

Atingira•, naquele llK>fMK'lto, u• ponto de ruptura com •o status 

avanc;arara• em sua legitimidade para conquistas de seu lugar na 

sociedade. Durante a década de 80 procuram as5umir a sua 

cidadania, mas, ao contrário, muitos dos movimentos acabaram por 

ser desmobilizados quando foram expulsos das terras ocupadas. 

Também n:!o se trata de considerar que estes aoviir.entos 

e os outros tantos movi~entos de 1DOradia que existiam na cidade 

seguira• este mesmo ca.inho; ao contrário, en=ontra-se ainda em 

1988 grupos organizadas que ocupa• terr•s na Zona Norte de ~o 
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Paulo que n~o conseguiram realizá-las de forma ordenada. O saldo 

é que as áreas foram ocupadas de forma caótica, apesar de terem 

ocorrido de forma coletiva como no Jardim Europa em 1981, o que 

inviabilizou, por exemplo, sua partilha em lotes criando inúmeras 

áreas de risco de desabamento (como aquelas abservadas na favela 

Serra Pelada). 

Neste sentido, n~o ' possível a realiza~~º de uma 

leitura linear destes fenômenos. As lutas urbanas est~o mediadas 

por inúmeras variaveis que est~o histórica e espacialmente 

colocadas. tr.:lo limitadas, mas mediadas. E isto que se verifica 

sete anos após as ocupa~~s do Parque Regina e Jardim Maia, onde 

um ciclo tenderia a terminar, ou seja, quando o grande projeto 

político, que marcou as a~~e9 coletivas, concretizou-se na 

conquista da Prefeitura do Municipio de S~o Paulo. Porém, parece 

que isto nho se cumpriu, porque talvez n~o tenha que cumprir-se 

em nenhum tempo. 
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O Final 
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IV Final 

"Neste mundo de aparências, miragens, 

sonhos, memórias vividas e herdadas, a 

fronteira entre o real e o imaginário 

é, c:omo se s<.'\be, frágil demais" 

<Bardi, in Isto é Senhor n?. 1094, p. 87 ) 

1. A Histá-ia nao terà fi• 

As oc:upa~~es de terra de forma coletiva ocorridas no 

inicio da década de 80 traduziram de forma concreta um projeto 

que se gestou no seio dos movimentos populares durante grande 

parte da década de 70. Fazem parte de a~ees que desembocam em 

manifestaç~es até ent~o inéditas em novos quadros sociai s e 

politicos, como das organiza~eses de bairro, do novo sindicalismo, 

ou da criaç~o do Partido dos Trabalhadores. 

A organiza~~º coletiva representou a perspectiva do 

rompimento da vis~o particularista, ou populista, que sempre 

mediou a caracterizaç~o dos projetos nascidos dos movimentos 

populares. Significou, sem sombra de dúvida, um grande salto, ou 

numa nova qualidade das aç~es. Restava saber qual a amplitude , ou 

seja, o fôlego, 

particular das 

(principalmente 

que tais manifestar;Oes c:oletivas, aqL11 em 

ocupa~~es de terra, conseguiram ati ngir 

porque questionavam concretamente a propriedade 

privada da terra). Estava claro que estas ocupa~Oes respondiam a 

uma ansiedade, ou necessidade, concreta dos trabalhadores que 

residiam em sua maioria pagando aluguel. Porém, as formas para 
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solucionar esta necessidade é que traduzira• wna qualidade das 

a~bes. Esta nova qualidade na forma de responder às necessidades 

é que está em jogo, ou seja, a a~to coletiva e diante da 

propriedade da terra. 

Superar o particular, o individual, foi a alternativa 

possível para enfrentar um problema que se tornava insustentável 

morar de aluguel, ou pagar as prestaçbr-; da casa própria 

porque a sua soluç~o apontava para um caminho n~o institucional, 

ou seja, • apropriaç~o de terras, de preferência públicas, para 

nelas adif icarem sua moradia. Neste momento, a apropriaç~o de 

terras e aç•o coletiva caainha• juntos e ~o manifesta~Oes 

expressiva9 de uma nova pr•tica que os movimentos populares 

implantaram. Rompe-se a estrutura tradicional das concepçbes 

individuais das lutas e questiona-se a mais severa da$ nossas 

institui~~esa a propriedade privada. 

O final da década de setenta representou um marco para 

as lutas populares, que, de for.a especial, se enriquesem no meio 

urbano. Esta riqueza refere-se ao universo abrangente que 

asswne~, tanto nas suas priticas quanto nas suas concep~bes. Há 

sinais de que as concepç~es dos movimentos populares tendem a 

superar a tradicional vis~o setorial que possuíam, pcrque, sendo 

a cidade capitalista tardia e periférica a express~o aáxima da 

exploraç~o e da espoli~ao da classe trabalhadora, esta cidade 

tendeu a aglutinar os movimentos populares. Ficou difícil falar 

de luta por moradia sem falar de luta pelo acesso aos serv iços 

públicos ou da explora~ao do trabalho ou da carestia. Como a 

cidade é um todo contraditór i o que caracteriza as aais brutais 
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contradi;~es deste capitalismo tardio periférico, a explora~~º 

por ele realizada expressa-se de forma global e os movimentos 

populares, os movimentos sociais urbanos, de forma ampla, 

tenderam a responder à e5ta exploraç~o de forma conjunta. Foi 

isto que, ocorreu, por exemplo, no momento das grandes greves de 

1978 e 1979. 

O marco representado por este período dei xou marcas 

profundas que est~ expressas politicamente, por exemplo, em uma 

nova concepç~o partidária e nas novas formas de manifestaçbes dos 

movimentos populares. Porém, apesar de terem sido profundas estas 

alteraçbes, deve-se deixar claro que n~o slo definitivas e mesmo 

acabadas. As discusst)es sobre as características autOnomas dos 

movimentos s~o exemplo disto. Apesar de terem sido notadas 

rupturas entre as mais e Mpre9sivas manifesta~~es de lutas urba nas 

e as tradicionais instituiç~es políticas e x istentes no país <de 

direita ou mesmo de esquerda>, estes movimentos nunca deixaram de 

amparam-se em alguma forma de poder institucional; e, em muitos 

casos, este poder foi o do próprio Estado. Porém, n~o é inten~~o 

caminhar por ârea polê•ica, nem seria possível real izar 

conclust)es sobre este fato porque, para tanto, seria necessário 

realizar-se uma exaustiva pesquisa nas mais diversas formas de 

manifesta~Oes de lutas populares (avaliando-se seus projetos 

políticos em rela~~º a s práticas que realizaram). O que se pode 

dizer é que, nos casos aqui investigados e em outr os tantos em 

que se tem contato, esta quest~o da autonomia e do proj eto 

politico n~o estavam amadurecidos. E por esse motivo que se tem o 

cuidado de n~o superestimar o poder de inovaç~o, de superaç~o, 
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que os movimentos populares por ventura p'...ldessem ter. 

A possibilidade de solucionar os problemas surgidos a 

partir dos choques entre vizinhos nas areas ocupadas desperta 

tais questionamentos. Neste caso, duas questt)es s~o claras: a 

primeira diz respeito à organiza~~º da popula~~o e às propostas 

que os movimentos apontavam para resolver o problema da moradia. 

N~o bastou ocupar a terra. O grande adensamento do solo sem a 

avalia~~º do que isto poderia significar, demonstra que o projeto 

de ocupa~~º n:to está amadurecido, como colocam suas liderant;as. O 

segundo, diz respeito às concep~Oes da moradia como propriedade 

privada que permeam as discusst)es a partir da posse da terra. "A 

minha casa" possui um valor, uma import'ância, muito superior do 

que o grupo, ou a coletividade. O que chama mais a aten~~o é que 

estes dois pontos perpetuaram-se e ainda hoje é possi' vr~l 

encontrar movimentos organizados de moradia na cidade que, ao 

ocupar a terra, n~o d~o conta de organizar o parcelamento do solo 

e questionar as vist)es sobre a propriedade privada da terra e da 

moradia que muitos de seus moradores possuem. 

A situa,~c que alguns movimentos de moradia assumiram ao 

final da década de 80 apresenta aspéctos profundamente 

contradi t6rios. Organizadamente alguns destes movimentos vem 

adquirindo terrenos de formas cooperativa. Moradores de aluguel 

sob amea~a de despejo unem-se em uma associaG~º' arrecadam 

dinheiro de todos os associados e procuram terras para comprá-

las. Negociada a terra ela fica em nome da associaç~o e seus 

membros passam a ocupá-la. Este processo apontaria um avan~o na 

vis~o institucional do movimento em rela~~º a quest~o da moradia. 
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A aquisiçao privada ~ que de fortU coletiva, Já garante a 

posse da t~ra, n11o r .o•tindo aa1s a ~a de •xpuls~o. Esta 

soluç•o que passa, ee sintese, pela~ regras da .cor.oaia de 

mercado libera os :aov imentos da deo.ndâicia do Estado para a 

garantia de sua perman*'cia no local onde est~o assentados 

<como ocorre nas •reau d• favela com luta pela c:onc:~sa~o do 

Direito Real de Uso>. 

O fato contraditório é que , •• houve o avanço n a fora. 

de apropriaç~o de terra <dentro d~s r~ras cap1tal 1stas>, nao 

houve qualquer avan~, e ao ccnt:rár10 at• ret~ocesso. na foraa oe 

realizar o assentamento das fasll1as. E.a euitas das áreas 

adquiridas por eov1 ~•ntos n~ houv• qualquer controle da 

ocupaç~o ~ muitas familias acabaram edificando s~as casas nos 

arruamenton proposto&. A f1:>rma caóti c:a de como oc:orrer &1m alguns 

assentamento• foi agra vada pela ~ituaç~o topográfica do5 

terrenos, pois, pelo baixo poder de ~dividamento d a popul a~~o, 

só foi p~sível a aquisi c;ao de terrena. co:n graves problecaas 

topogrà-f i cos. Esta si tuaçh> pode Set" constatada ee no5sa rt!'!::ente 

e~periàlcia na atual g~t•o da Ada 1n1straçaic i1un1c1pal de ~o 

Paulo: a exe9J)lo do que ocorre na ~•• da ~avela Serra Pelada e 

ee outras .Veas da cidade, na ânsia d~ aumentar seus terrenos 

algumas familias escavnrnm as encost•• de form~ demasiad!\ 

ameaçando a s casas de seus vizinhos quê a~ edificar~m em cotas 

superiores •• suas. 

A n[)i;ao de propr i edade da casa n•o se resp•lda soeente 

no ace!Sso l~•l ~terra. A conquista de liei tes territoriais das 

unidades 
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que é a moradia. Muitas das lideranças de ass~ciaçOes de 

moradores sem-terra, como dos da Zona Oeste da cidade, quei :-:ara111-

se desta vis~o particularista que seus associados possuem de 

moradia. Sem o poder de resolu~~o destes problemas, as 

associa~bes s~o obrigadas a recorrer ao Poder Público para 

viabilizar formas de resolvê-las. A presen~a do Estado como 

agente interveniente coloca uma dúvida na possibilidade de 

autonomia que os movimentos possuíam. 

A dependência que os movimentos de moradia sempre 

tiveram do Estado é, em sua ess@ncia, o principal inibidor de 

posturas verdadeiramente autõnomas desses movimentos. Se os 

movimentos sociais urbanos ganham um sentido diferente no final 

da década de 70, onde a quest~o da autonomia num sentido amplo 

lhes indicava um salto em suas relai~es políticas tant o com 

Estado quando com os partidos politicos, sua história na década 

de 8õ indica que o avan~o possivel n~o ocorreu de forma integral. 

Por mais afastados que desejam estar do Estado este sempre 

representou, em última instância, a grande esperan~a para a 

solu~~o de seus problemas. A maior ou menor dist~ncia que os 

movimentos popular es estabeleceram com o Estado, nestes 10 anos, 

esteve mais relacionado com posturas pol íticas de seus 

gov e r nantes do que propriamente de estrategias dos movime n tos. 

Falar de autonomia dos movimentos popuf4res, portanto, significa 

avaliar se e x istiu uma estratégia para viabilizar seus projetos, 

e, em existindo, observar qual foi esta estratégia. 

N~o é possivel, neste sentido, estabelecer de f o rma 

maniqueísta fórmulas que expliquem qual é o papel que o Estado 
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possui para estes movimentos. Ele n~o é simplesmente o "inimigo 

número um 11 que se deve combater. Foi sim quando representava as 

for~as conservadoras no final da década de 70. Porém, foi, em 

algum sentido, seu interlocutor no período de redemocratizar;~o 

pol iti ca no país. Estas rel ar;Oes acé:\bam por possuir um aspéc:to 

extremamente particular na cidade de S~o Paulo, com a vitória de 

Partido dos Trabalhadores nas eleiçOes municipais de 1988. 

Ao nivel amplo, a vitória do PT significava que 

terminava parte de um projeto que se iniciou nas l utas de fins de 

70. Um projeto que antes de mais nada deve ser entendido como um 

projeto político mais amplo, pois seria impossível a 

concretizaç~o de todas idé i as cultivadas durante toda a história 

do Partido em uma ónica administrar;~o, mesmo porque a "máqui na 

administrativa 11 acumu la uma estrutura extremamente burocratizada 

implementada para viabilizar o poder autoritário, fato totalme nte 

adverso ao ideàt-io do Partido. Mas o PT surge como 

caracteriza~~º personificada da "redenc;~o da classe trabalhadora" 

e xplorada e espoliada: "Chegou a nossa vez na história", colocam 
• 

militantes do Partido. 

Com bases fortes nos movimentos de mor adi a, a 

Administra~~º Municipal viu-se comprometida no cumprimento das 

reivindic:a~f1es desses movimentos. E estes , por sua vez, 

acreditaram que o Governo deveria servi ~lhes, como nunca antes o 

tivera feito. Mais do que nunca todas as esperanc;as destes 

movimentos depositaram-se no Governo. 

Claro está que esta postura era esperada no princ i pio da 

Administaç~o, porém era também de esperar-se que, após o 
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estabelecimento de canais de interlocu~~o entre o Poder P~blico e 

os movimentos populares, a discuss~o política prevaleceria sobre 

as gestbes de reinvidicai;Oes isoladas> isto significa dizer que 

estava claro para a Administraç~o que os movimentos populares 

viriam descutir formas que viessem viabilizar alterac;:e1es 

institucionais no aparelho do Estado e interferir direta e 

indiretamente frente aos poderes Estadual e Federal na obteni;~o 

de recursos para o municipio. Pensava-se numa interlocut;~o que 

viesse desc:utir, portanto, quest~es de fundo, tendo como 

horizonte conquistas politicas institucionais. De maneira 

concreta a Administraç~o propós mostrar para os cidad~os de S~o 

Paulo que era possível fazer uma administrai;~o voltada 

preferencialmente para as necessidades da periferia e n~o da 

minoria mais favorecida, 

prioridades". 

o que se r.:hamoLt de 11 i nvershes de 

Sabia-se também que este projeto teria um prec; o, 

relacionado com a altera~~º da "máquina" Municipal, 

burocratizada e até com a mediac;~o na correlac;~o de fori;as 

desfavoráveis na Camara Municipal passando pela "culturaª 

tradicional dos funcionários públicos - e, evidentemente, a falta 

de experi~~cias administrativa de boa parte dos quadros políticos 

do Par-1:.ido. Porém, o respaldo político de movimentos organizados 

realizando discussbes de fundo daria as condi~~es para a 

Administraç~o realizar seu projeto. 

Após 2 anos de Administrac;~o do PT o que se observa é 

que a grande maioria dos movimentos populares, e em sua boa parte 

os representados pelos movimentos de moradia, tendem a assumir 
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uma proposta de confronto em relaç~o à Administra~~o. Isto ocorre 

porque todas as esperanç:as depositadas na gest:to do PT 

caminharam na busca de soluc;:~es concretas imediatas para a 

populac;:t\"o, o que é impossível. Todos, por e~~er.iplo, gostariam de 

receber a sua casa e a Administrac;:~o do Partido dos Trabalhadores 

significou a expectativa concreta da realizac;:•o desse desejo. A 

falta de recursos e de condic;:ffes técnicas (construtivas e 

especiais> para a construc;:~o de, aproxima~amente, um milh~o de 

moradias <o déficit habitacional na cidade em 1990) nt!o é 

assimiladã. totalmente pelos movimentos. ~~o se trata de uma 

absoluta falta de entendimento sobre a situac;:~o dos recursos do 

Estado, o problema é que a grande maioria dos movimentos n~o 

altrapassou sua vis•o particularista do problema. A vis~o de 

"cida de", do todo perdet.l-se, ou melhor, n~o c:hegou a consti tl\i r 

se. A titulo de exemplo, somente no primeiro semestre de 1990, a 

Superintêndenc:ia de Habitac;~o Popular da Secretaria Muni cipal da 

Habitaç::to atr;?ndeu pouco mais de 200 movimentos de moradia, que 

foram fazer as mais diversas reivindicaç:~es. Em alguns casos a 

visita de movimentos se repete, mas está evidente que a quest~o 

da moradia é vista ainda de modo muito particularizado e 

pulverizado na cidade. 

Pelo lado dos movimentos, também, torna -se evidente a 

total ' fragmentac;:~o dos interesses. Lutas políticas, que refletem 

em alguns casos a composic;:~o do próprio PT, colocam frente a 

frente movimentos progressitas que lutam pelos mesmos objeti vos 

em porc;Oes extremamente restritas da cidade. O prest igio do 

movimento passa frequentemente pelo apoio e }<p l ic:i to de 
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representantes do Partido na ~ara Municipal, q~e, por sua vez, 

procuram utilizar canais de influência para garantir as 

rei vi ndi caçeses de '' seus" movi mentas. 

As respostas negativas dadas pela Administra<;~o 

Municipal, dada a falta de recurso, tem provocado, neste sentido, 

reaGOes extremamente adversas destes movimentos. N~o 

compreendendo os problemas estruturais que envolvem a gest';lio de 

uma cidade como S'ào Paulo, os movimentos, na figura de suas 

lideran~as, procuram culpar a Administrac;~o pela frustrac;~o da 

n~ conquista de suas reivindicac;eies, fato que coloca em dúvida a 

legitimidade política da gest~o petista. Sempre parecem estar "a 

busca de cabeças~ responsáveis pelo insucesso da Administraç~o. 

Porém, ao mesmo tempo que criticam~ muitas das lideranc;as 

percebem que elas também s~o Administrac;~c (ocupando o cargo, e 

militando no PT>, e assumem papéis extremamente contraditórios de 

criticas e auto-defesa. Este fato vem contribuindo para a 

desmobilizaç~o e esmorecimento dos movimentos por eles liderados. 

Clientelismo e autoprestigio s~o, portanto fenômenos 

que, potencialmente, podem colocar-se de maneira nefasta para um 

processo 

situa~~º 

de despolitiza~ao dos movimentos populares. 

aflorou porque muitos deles n~o ultrapassam 

Esta 

a 

critica em relaç~o ao poder do Estado. Ou seja, n~o amadureceram 

como deveriam comportar-se em rela~~º à ele. A media~~º possível 

representada pelo Governo reservou à ele a pot~ncial qualidade 

de salvador. A identificaç~o política com idéias de liberdade e 

just.ica social, encarnadas neste "Estado-Salva:;:ã'.o" , propo!'""c:ionou 

aos movimentos populares esta certeza subalterna de que o 
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caminho para as soluç~es estava caracterizado, bastava esperar 

sua chegada. 

Esta leitura pode ser considerada, de certa forma, 

algo caricatural, mas indica o dilema a que os movimentos 

populares e, em especial, os de moradia chegaram. No Jardim Maia, 

a Associaç~o de Moradores da área ocupada aliou-se aos movimentos 

do bairro que lutam pela moradia. Intensificaram sua luta pela 

conquista da concessão do Direito Real do Uso da Terra e apoiam 

os movimentos do bairro que lutam pela construç~o de moradia. No 

meio da conquista de prestigio de candidatos do Partido 

dos Trabalhadores à Assembléia legislativa para o pleito de 

1990, as lideranças procuram preservar sua identidade perante 

aqueles que sempre assessoraram. No Parque Regina, a fragmentaç~o 

caracterizou o movimento de moradia. Tendo terras ocupadas em 

áreas de risco, como as da favela Serra Pelada, n~o foi possível 

implementar-se uma luta homogênea pela concess~o do Direito Real 

de Uso. Sem uma assessoria e canais de representaç~o próprios, o 

movimento uniu forças para conquistas mais gerais para a regi~o. 

Com o final da administraç~o J~nio Quadros e da amea~a de 

expuls~o, o movimento enfraqueceu-se e perdeu sua 

representatividade local. Como ocorreu cem outros tantos 

movimentos de moradia, a ponto de que acabarem sendo ''sufocados" 

por movimentos hegemOnicos, que, com representa~~º pa~lamentar, 

conseguem um certo grau de prestigio político. 

O dilema colocado tanto para a Administra~~º Municipal 

quanto para os movimentos de moradia tem-se acirrado devido à 

recess~o econômica promovida pelo Governo Federal, a partir do 
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mês de março de 1990. Com o crescente arrocho salarial (como foi 

colocado anteriormente, o salário mínimo de abril de 1990 

representou apenas 17,65% do valor real do salário de janeiro de 

1959> e a falta de uma politica Federal para a moradia, houve um 

aumento considerável dos despejos de morado~es de aluguel na 

cidade. Sem alternativa de moradia esta populaç~o vem engrossando 

os movimentos de habitaç~o da cidade, que pressionam o Poder 

Público Municipal para a conquista de casa. Dada à falta de 

resposta às suas reivindica~Oes, estes movimentos acabaram por 

assumir posturas semelhantes àquelas implementadas no início da 

década de BO, quando houveram inúmeras ocupa~tses de terra na 

cidade. 

O fato inusitado é que, apesar das ocupa~~es de terra de 

ha muito existirem na cidade e as de forma coletiva mais 

intensamente nos últimos 8 anos, hoje, de um lado, muitas delas 

n~o conseguem reproduzir o caráter de organizaç~o coletiva que 

alguns movimentos conseguiram amadurecer durante este período; e, 

de outro, a fragmentaç~o dos movimentos assume um caráter t~o 

absoluto que alguns destes movimentos chegam a ocupar terras e 

edif ica~e5es já destinados a outros movimentos. Estes s~o os 

exemplos da recuperaç~o da gleba do Parque Europa, destinada à 

edifica~~º de unidad~s habitacionais para uma demanda já 

definida, e das unidades jà edificadas por mutir~o do Conjunto 

Paranapanema, também com demanda definida desde 1985. Ambas as 

áreas encontram-se na regi~o do Campo Limpo e a Administraç~o 

tem realizado as desocupa~~es de forma n~o violenta. Porém, este 

fenOmeno ocorre na cidade corno um todo. Glebas destinadas a 
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moradia de demandas já definidas foram ocupadas na regi~o de S~o 

Mateus, Zona Leste da cidade; e ameaças de ocupaç~o s~o 

frequentes em glebas na mesma situaç~o na Zona Norte e Oeste. 

Estas aç~es, em muitos casos, s~o fruto~ de políticas que 

procllram desastabilizê\r o Governo Municipal, pois constata-se, 

inclusive, a presen~a de parlamentares de oposi~~o coordenando 

e~-tas açe1es. 

O caráter de necessidade absoluta do encontro de uma 

alternativa para a moradia é que tem levado a este estado de 

coisas. Contudo, o resultado deste processo tem-se mostrado 

extremamente nefasto aos movimentos. Ao agirem de forma 

particularista, visando apenas a soluç~o de suas necessidades, 

alguns grupos acabam por fomentar uma sitllaç~o de choque e cismas 

entre os movimentos que lutam pela conquista da moradia. Alguns 

grupos mais organizados quando a buscam a soluc;~o para estes 

conflitos, solicitam o auxilio do Poder Público que passa 

a ser o mediador nestas situaçbes. é neste sentido de mediaç~o 

que a Administraç~o tem agido nestes casos, promovendo as 

desccupaçees de forma n~o violenta e procurando formas e 

alternativas para os moradores. 

As ocupa~~es que ocorreram a partir de movimentos, que, 

apesar de organizadas, possuiam um bai xo poder de organiza~~º e 

portanto n~o conseguiram fomentar entre os seus membros um 

sentido apurado de aç~o coletiva (como os exemp~os das ocupaçOes 

de Pirituba) apresentam-se co•o geradoras de conflitos na relaç~o 

entre 05 movimentos e o Poder Público. Ao ocupar a terra sem o 

estabelecimento de critérios de como fazê-lo, os moradores acabam 
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por provocar situaç~es caóticas na organiza~~º espacial das 

eoradias. Em nossa experiência r .a Ad•inistrat;3.o l"lunicipal, 

contatamos que muitos movimentos oraganizados gabam-se de terem 

obtido sucesso em suas ocupa~Oe5 e destacam a forma autônoma como 

realizam a gest~ do grupo. Porém, apelam ao Governo para que 

solucione 09 problemas de risco causados pela ocL\pa~i!(o 

desordenada de encostas ingrêmes que se encontram sobre litologia 

<ou saprolitos) extremamente friaveis - xistos, micaxistos e 

gnaisses 

cidade); 

como ocorre atualmente nas Zona Sul e Norte da 

ou para solucionar probleaas de circulaç~o e i ou 

saneaaento das ~eas. A9 lideranças destes movimentos considera~ 

que é obrigar;ao do atual Governo Petista a realizar;ao destas 

melhorias, porém quando questionados o porquê, apesar de sua 

organiza~~º e autonomia, que tais movimentos permitir~m chegar-se 

a uma tal situa.;:~o de ocupar;~o, alegam n~o terem experiência 

anterior com ocupa~bes de terra. 

De fdto, o movimente adquire experiência quandc 

realiza a ocupaç~o na prática e isto serve como explica~~º para 

estes l)OVÍ•entos ~ragmentados que pulula• pela cidade como wn 

todo. Porém, é de espantar-se quando se constata que movim&ntos 

organizados com expre$~O em várias regi~es da cidade também 

alegam ente fato: a falta de experiência de ocupa~~es coletivas 

de terras, como ocorre com o movimento dos Sem-Terra da Zona 

Oeste <que está ligado aos movimentos dos Sem Terra das Zonas 

Leste L e 2>. Alegar que o eovimento dos "Sem-Terra .. em 1968 

<quando ocorreram grande parte das ocupa~tles na ~egi~o de Perus -

Pirituba, considerada oelos movimentos de moradia como Zona 
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Oeste) n~o possuía meaória de ocupa~~ na cidade é no mínimo 

ingênuo. 

O que existe, de fato, é que, apesar de haver na cidade 

uma hist6ria de ocupa~~º de terra de fo~ma coletiva, esta 

experiência, como foi visto, n~o é passada simplesmente de forma 

cumulativa, nem por movimentos que tem uma ex press~o 

territorialmente ampla na cidade. Condiç~es especí~icas de cada 

regi~o, grupos e momento produzem express~es distintas nas formas 

de ocupar a terra. No caso particular dos grupos que ocuparam as 

terras da regi~o de Pirituba, por exemplo, as lideran~as 

permitiam que alguns moradores vendessem " lotes ilegais" em 

loc::ais anteriormente destinados ao arruamento da gleba. O 

fenómeno coletivo também nto se perpetuou no grupo e muitas 

familia$ n~o respeitaram os limites de lotes vizinhos. Fato que 

vem se repetindo de forma intensa como se pode analisar. 

A complexidade que envolve os movimentos de ocupa~~º 

coletiva de terras tem traduzido aç~es que chegam ser 

contradit6rias. U.i e~enaplo desta diversidade de situa~~ é o dos 

grupos que se assentaram e~ terrenos particulares e que r.lo 

conseguira~ disc i plinar a ocupaç~o. Como objetivo primeiro do 

grupo era a posse da terra, ap6s consolidada a ocupa~~º 

negociaram com os propr i et~ios da terra a sua compra. Devido à 

falta de parcelamento do solo pela forma caótica como ocorreu o 

assentamento, na maioria dos casos n~ foi possível o 

estabelecimento do loteamento e, consequentemente, da compra 

individual dos terrenos. A solu~~o encontrada pel~ moradores 

foi o da compra da terra em norae da Associaç~o de Moradores, o 
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que caracterizou a sua posse coletiva. Outra forma encontrada 

pelos movimentas é que, ocupada uma gleba particular, solicita-se 

ao Poder Público a sua desapropria~ao, onde a Prefeitura deve 

pagar o valor da terra ao proprietário e a Associaç~o de 

Moradores repassa a Prefeitura em pagamentos que se extendem por 

12 anos, caracterizando-se também neste caso, a posse coleti va da 

terra. 

O fato contraditório é que houve um real avanço nestas 

formas de ocupaç~o já que o poder de organizaç~o viabilizou uma 

compra coletiva da terra, porém, em muitos destes casos, existe 

uma enorme press~o dos moradores para que as Associa~f:Jes 

encontrem formas concretas de viabilizar a titulaç~o da terra por 

lotes individuais. Dada à forma caótica dos assentamentos, s~o 

frequentes as solicitaç~es para que o Poder P~blico reali ze a 

urbanizaç~o das áreas afim de definir os lotes individuais. Se 

houve um avanço na forma de aquisi~~o coletiva da ocupaç~o da 

terra, este acesso n~o garantiu, num sentido, um assentamento 

organizado das familias, e, num outro, que a concep~~o da 

apropria~~º coletiva da terra fosse preservada em relaç~o à 

vontade de possuir-se um lote individual com uma titula~~º 

individual. 

Estes e xemplos mostram como o nível de conscientizaç~o 

dos individues atinge dois niveis destintos. A história das 

lutas populares cumpre com um primeiro nivel de rela~~º entre os 

individues. Ao se organizarem em movimentos que lutam por 

objetivos comuns e, a partir deles, estabelecerem um projeto, 

rompe-se com as estruturas individuais impostas pela ideologia 
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burgues~. Executa-se a aç•o e o projeto concretiza-se. A posse da 

terra està garantida, ou pelo~enos parece remoto o perigo de 

desalojamento. A aç~o coletiva, neste momento, imp~e esse novo 

tipo de sociabilidade e de cotidianeidade. 

Lane <1984) prop~e ~ existência de dois tipos de 

socializa~~º no individuo: a primaria que se refere ao nivel 

familiar, onde os conceitos e os valores s'àlo reproduzidos para os 

seus membros a partir da classe social em que esté inserido o 

individuo; de nlvel secundário, em que a socializaç~o se dá ao 

nível exterior à família e está diretamente vinculado às 

comple>:idades existentes nas rela~bes de produt;t{o. 

A partir desta leitura podemos considerar que a 

socializa~~º dos individues, em nossa sociedade, atinge nivel 

secundário quando incorporam os principais valores da sociedade 

capitalista. A nova cotidianeidade reside, principalmente, na 

ruptura deste segundo nfvel da sociedade; porém, ela se completa 

quando se altera, também, os valores que permeam as rela~ees 

familiares, ou seja, o nivel primário <como coloca Pardini~ 

1988). A unidade familiar, a lposse individual da terra s~o 

valores fundamentais para este~ individues. O processo de 

alienai;~o-cotidianeidade é i:~o intenso que algumas lideranc;as dos 

movimentos de favela da cidade de S~o Paulo questionam a proposta 

política da luta pela Concess~o do Direito Real de Uso da Terra. 

Colocam que talvez a melhor alternativa seria a compra pura e 

simples dos terrenos para dai receberem os títulos individuais 

da terra. Para estas lideran~as, esta seria a única maneira de 

afastarem definitivamente o estigma de favelados que possuem. 
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Tal posi~~o contradiz toda uma luta do movimento de 

favelas que se iniciou em fins dos anos 70, no bojo das lutas que 

se espalhavam pela cidade. O reflexo político aqui verificado 

esta permeado 

ultrapassou a 

por esta 

cotidianidade 

burgueses de nossa sociedade. 

sociabilidade primária que r.~o 

alienada imposta pelos valores 

O processo contraditório entre uma cotidianidade nova e 

uma alienada é observado nas várias manifestaçOes do movimento de 

moradia. O movimento dos Sem Terra aglutina vários grupos e entre 

ele encontram-se os dos moradores de aluguéis que est~o em 

processo de despejo. A composi~~o deste grupo é geralmente de 

operários especializados e de representantes de uma baixa classe 

média, portanto que possuem um relativo poder de endividamento. 

A alternativa que encontraram para solucionar seus 

problemas de despejo foram o de se unirem em associac;Oes de 

moradores, adquirerem glebas em nome da associa;~o, para ali 

edificarem suas casas. Devido a extrema desvaloriza;~o dos 

salários o seu poder de individatnento limita-se a esta compra. 

Para estes casos, a Prefeitura do Municipio de S~o Paulo, criou 

no inicio de 1989, um programa - FUNAPS Comunitário que se 

destina à constru~ào de moradia por mutirbes para famílias cuja 

renda n~o ultrapasse os 5 salários m!nimos. A edifica~~º por 

mutirtses é outra e:<press~o de uma nova sociabilidade entre os 

individues, ou seja, de uma proposta de uma cotidianidade n~o 

alienada, onde o trabalho se torna coletivo. A no;~o do coletivo 

expressa-se na compra da terra e na edifica~~º dos uni dades. 

Porém, entre est es grupos os valores estruturais da sociedade 
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burguesa est~o extremamente presentes e assumem aspéctos até de 

certa forma caricaturais. 

Os projetos das unidades a serem edificados pelos 

mutir~es podem ser feitos por uma assessoria contratada pela 

<:.'\ssoc:iac;:~o de mutirantes, ou pel·a Prefeitura. Em um dos projetos 

apresentados pela Prefeitura, 

barateamento das 

par·a efeito de otimizc'\çlà'.o dos 

recursos e uni d ades, foi oferecido a um 

deter mi nado movi mente uma ti pol og:i. .::~ h abitacional composta por 

unidades sobrepostas em dois pavimentos. Eram quatro unidades na 

parte inferior e quatro na parte superior da edificai;J.io, 

subdivididas em dois blocos. Tanto a parte superior quanto <a 

parte inferior apresentavam entradas ~nicas da parte externa para 

o "hall" de acesso as "casas". Este projeto foi 

movimento porque nào aceitavam o acesso comum. 

recusado pelr.:> 

Desejavam que 

cada "casa" tivesse uma entr-ada pri vada, pois alegav am, "n~o ter 

obriga~O"es de entrar pela mesma porta de um viz i nho desconhecido". 

O fato de destaque é que a ideologia burguesa da 

propriedade privada assume caracteristicas absolutas e rompe com 

as propostas impostas pela alternativa colocada pelos mutir~es. 

Esta rela;ào é que esta em jogo entre os movimento~ de moradia 

da cidade de S~o Paulo. Uma nova sociabilidade f orjada na gênese 

dos movimentos populares, recons tituindo nov~s formas de 

cotidianidade em relaç~o dialética com as estruturas das formas 

de sociabilidade primária sob a aç~o da cotidianidade alienada. 

Aqui cabe um paralelo a uma coloca~ào de Paulo Emílio que se 

encontra em seu trabalho "Cinema: Trajetória do 

Subdesenvolvimento", pagina 77. Para ele: 
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"a penosa construç•o de nó~ •esmos (neste caso dos 

movimentos populartK) se desenvolve na dial•tica 

rarefeita entre o niio s•r e o ser outro• 

Vivem os aovi..ntos populares nesta udialética 

raref•ita" entre a ideologia burguesa :9ediand-~ a "socializaçlo 

pri•41ria", o genérico huaiano e a nova cotidia.nidade n•o alienada 

da 11 socializaç~o secundÃria•; •ntre o indi vidual e o col etivo; 

entre a pura satisfaç~o das necessidades ieediatas e a sua 

mani f.staç•o mediatizada atrav.ts da c:onstruc;:.O de unaa utopia. 

Tudo apontando, na sua es~cia, para a busca da cidadania nao 

encontrada. 

Esta estrutura reproduz-ae ao nível político. Enquanto 

on movimentos populares lut•m por uma consciência e uma pr,tica 

progr•••iBta, suas a~bes ainda se pautam em par~metros 

extremamente conservadores. As press~s de carâtor 

particularista e~ercidas sobr• a Prefeitura de S~o Paulo numa 

gest~o cujo ideário aponta para o socialismo, é u• exemplo 

d•sta contradiç~o per.eia e seio destes aovitaentos. Porém é nesta 

contr•diç~o que avanc;a a história. 

Recuperar a história dos aovi.entos de ocupac;lo coletiva 

d• terras é percc:rrer ua caainho que obrigator-ia.eent.e aponta A 

para WN direç~o clara. O projeto acontece a partir de ur.t dado 

concretot a falta de acesso a .aradia. As soluçtJ~ para .ste 

proble-. fora. constituidas a partir de um proces•o de 

consc:ientizaç~o que ro.peu ca.n os valores esSênc.iais da sociedade 

capitali$ta burguesa. Questionou-se a propriedade privad• da 
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terra e as formas individuais de sua conquista. Rompe-se com o 

"c:omum", com a normalidade silenciada constituída de forma 

inconsciente. Adquire-se consciência e estabelece-se uma nova 

cotidianidade. Isto tem seu tempo no processo. há, 

refluxo absoluto dos movimentos, mas na nova cotidianidade ainda 

permeia à no~~o do indivíduo imposta pela moral burguesa (aquela 

moral colpcada por Malfesoli>. Ter uma casa individual é um 

direito de cada cidad~o; é isto que dita a organiza~~º de nossa 

sociedade. A conc:epç~o de existência individual dos cidad~os, 

que em sua essência s~o indivíduos e portanto carregados de 

particularidades, acentua-se com a multiplica~~º das formas de 

trabalho existentes em nosso tempo. Belluzzo nos lembra: 

"As transformac;eses do pós-guerra, sobretudo as que vem 

ocorrendo desde a década de 70, mudaram radicalmente a 

divis~o internacional do trabalho na indústria, as 

formas de produç~o e decretaram a decadência das 

estruturas industriais nascidas no final do século XIX e 

nas primeiras décadas do século XX. Se há transforma~~º 

econOmica, há transforma~~º social, diferencia~~º da 

sociedade. Hobsbawn aponta para uma forte tendência à 

individualizaç~o da classe trabalhadora que decorre da 

própria segmenta~~º dos mercados de trabalho, do 

aparecimento de novas funç~es, da integra~~º em novas 

formas de consumo. Este é o processo que provoca a 

desintegraç~o das bases sobre as quais se apoiava a 

solidariedade da classe operária, a consciência de 

classe. 
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A conclu~ é pessi•ista. A generalizaçao da forma 

IM!rcadoria e o avanço da produç~ capitalista conduziram 

ao fracionamento do agente social capaz de tr•nsformar 

• sociedade. Ao contrário do que se poderia esperar, as 

l 1.1tas sindic~ia degeneraram no economicismo e no 

particularismo. Em muitos . . 
pa1ses a falta de uma 

estratégia global e de largo prazo reduziu a quase nada 

a força dos trabalhadores. A chAJnada flexibilizas~ dos 

mercados de trabalho voltou a colocar o trabal hador 

individual frente a frente com a grande empresa, que 

opera múltiplos mercados. A concorrência 

entre trabalhadores é a maneira de disciplinar os 

mercados de trabalho e de conter os salários reais. A 

interdependência e a monumental socializaç~o da produ~~o 

e do consumo se faz a custa da desarticulaç•o das 

organiza~bes dos trabalhadores e de sua capacidade de 

reivindicaç~o. <Belluzzo, Luiz 6., Isto é Senhor n? 1094 

de 05 de sete•bro de 1990, pg 33> 

S• n~o ~ verdade que os níveis de desenvolvimento 

econOmico do pais atingiram um alto grau de especializa~~ da 

produ~ro, como ocorre nos países industrializ a dos, é verdade que 

ocorre uma fragmentaç~o da organiza~~º dos trabalhadores (fruto 

de sua história e de sinais deste processo de segmentaç~o dos 

mercados de trabalho>, que, e9 últiea instância, viabiliza a 

intensa explora~o sofrida pela classe trabalhadora. Estes sinais 

de fragmentaç~o significam o acirramento da ªieposi~ao" de um 
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ideário Que se pauta no indivíduo e no particu lar. E est e 

element o, de f m-m.a nada subalterna, pen~ei a as aç~es dos 

movilllento,. populares. S.ria exigir demais destes at0v1mentos uea 

ruptura histórica t~o radical ou t~o acentuada. Para tanto esta 

deveria 9er revolucionária. E nesta construç~o, enfim, que se 

encaminha o entendimento das práticas e da histórias dos 

movimentos populares e em particular dos movimentos de ocupa~~es 

c oletivas de terra que aqui foraa anali sados. 
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Anexo 1 

Depoimentos de representantes de entidades 

sociais e de SABs do Campo Limpo 
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1. Turana da Touca 

O relatório histórico a seguir é produto de entrevista 

com uma das lideran~as da Turma da Touca, entidade criada no 

Campo Limpo, em meados da década de 70, que tr-áz nesta sua 

cria~ao aspectos que caracterizam o novo caráter que os 

movimentos sociais adquirem neste período. 

1.1 .. Histórico da Turma da Touca 

A organiza~~º da entidade data de 1974. Neste ano três 

estudantes da USP alugaram uma casa no Jardim Ana Maria e 

formaram uma república. Dois desses estudantes faziam Ciências 

Sociais, sendo que os tr~s eram bancários e do Grupo de Teatro 

Amadeus, de Pinheiros. 

Iniciaram um trabalho voluntário com as crianGas do 

bai r-ro, o que acabou atraindo crianças mais velhas e 

adolescentes, que passaram a receber um trabalho de refor~o 

escalar. No inverno uma das estudantes que morava na república 

fez 50 toucas para as crianças por causa do frio. Foi este fato 

que deu origem ao nome da futura entidade: Turma da Touca. 

Em maio de 1975 houve a legaliza~~º da entidade, que 

ocorreu dada a necessidade de se dar um caráter jurídico ao 

movimento, jà que havia um grande aumento da procura de pais aos 

servi~os que prestavam. 

Nesta época já haviam dois grupos de teatro, um jot-nal 

(boletim informativo>, uma quadra de terra iluminada <que acabou 

atraindo muita gente pela falta de recursos de lazer da regi~o) e 

iniciava-se o programa de compras comunitárias. 
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O principal trabalho era no campo da recrea~~o com a 

proposta de "ruas de recreio" em várias ruas da regi~o. Depois de 

um a Prefeitura iniciou o programa de "ruas de lazer" dando 

prémios as melhores ruas. Todas as ruas de lazer promovidas pela 

TL\rma da Touca acabaram ganhando os prêmios de melhores ruas de 

lazer da cidade. 

No ano de 1976, comec;ou o c:urso de madureza dado por 

professores da USP. O curso foi comprado do "Curc;:.o Dimens~o" e um 

dos efeitos desta compra foi a queda da mensalidade de 500 para 

7ü cruzeiros. 

No mesmo ano foi criado o grupo de m~es, que acabou por 

atrair mais adolescentes (filhos). Pela presen~a de grande número 

de desempregados entre esses adolescentes, surgiu a idéia de 

fazer-se um curso de marcenaria. Todos esses trabalhos eram 

realizados em prédios alugados e as susgest~es de como realiza

los eram sempre eram dados pela populaç~o. 

Os estudantes, mais o grupo de adolescentes, 

participavam das lutas que acorriam na época, como no movimento 

de Carestia e da Anistia. Trabalharam também as questôes 

sindicais e dos diretios civis. 

As relaçOes da Turma da Touca com o Poder Público s~o 

antigas. Em 1974 um jornalista, amigo dos estudantes, comp<:ir ece\.l 

a uma reuni~o das várias entidades da cidade que faziam trabalhos 

sociais semelhantes a aqueles ralizados pela Touca. Este 

jornalista fez uma matéria para o jornal 11 0 Estado de S~o Paulo" 

e, logo após a publicaç~o, funcionários da Unidade de 

Desenvolvimento Comunitário da Administraç~o Regional do Campo 
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Limpo foram procurar membros da Turma da Touca para saber mais 

sobre a entidade. O fruto deste contato veio somente em 1977, 

quando foi assinado o primeiro convénio da entidade com a 

Prefeitura, que foi a cess~ para a mesma da administraç~o do 

Clube Desportivo Municipal <COM> do Jardim Ana Maria. 

sugest~o das m~es do Clube de ~~es da entidade , foi criada , no 

mesmo ano, uma creche que logo foi conveniada com a Prefeitur a. 

Entre 1978 e 1979 o trabalho da entidade foi 

amadurecendo e neste momento conheceu-se dois holandeses, um 

membro da Igreja Reformada e outro membro da ICCO <Instituição do 

Governo Holandes>. Eles se surpreenderam com a dificuldade com 

a Touca levava o trabalho e dessa forma surgiu a 

possibilidade de se realizar um projeto, no qual a ICCO passou a 

dar uma verba para a construç~o de uma sede para a entidade. 

Receberam a verba em finais de 78, mas pelo convênio 

firmado esta verba n~o poderia pagar 100Y. do terreno destinado a 

construcao da sede, pois a entidade deveria colaborar com 30i. dos 

custos. N~o foi possível comprar, dessa forma, um terreno, em 

local próximo ao CDM por serem muito caros nesta regi~o. O único 

lugar em que hav ia um loteamento regular i zado na época, que 

assegurava o titulo de posse do terreno, e cujo o pre~o 

possibilitava o cumprimento do convênio era no J a r dim 

Mitsutani, que se distancia aproximadamente 5 km do Jardim Ana 

Maria. Constatou-se, também, que esta área era muito próxima do 

local de origem da populaç~o que frequentava a entidade e 

portanto ideal para a construç~o da nova sede. 
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No mesmo ano de 1978 comprou-se um terreno próximo a um 

outro terreno da municipalidade, pois pretendiam solicitâ-lo para 

a ampliaç~o da entidade <ou, se a Prefeitura n~o atendesse o 

pedido, seria ocupado, como veio a ocorrer). 

Após a compra do terreno, foi feita uma pesquisa 

envolvendo a populaç~o/demanda da entidade, levantando quais 

seriam suas principais necessidades para, a partir dai, iniciar a 

constru~~o do prédio. A pesquisa apresentou como principal 

resultado a necessidade de uma creche, porém outros aspectos 

apresentaram-se relevantes, como a quest::.O da seguram; a que 

aparece como segunda necessidade e a constatação da 

de empobrecimento dos salários. 

situaf;ao 

Assim optou-se pela constru~~o de uma creche, que 

ocorreu através de um mutir~o, e, em 1980, a creche do Jardim 

Mitisutani iniciou seus trabalhos. No primeiro ano de atividades 

da creche ela mantinha-se com seus próprios recursos; somente no 

final deste ano ~ firmado convênio com a Prefeitura, que passa a 

custear as despesas da creche. 

Neste mesmo ano, a Turma da Touca vendeu o curso de 

Madureza os professores e o pessoal que nele trabalhavam 

dispersaram-se. Somente duas pessoas do antigo curso foram para o 

Jardim Mitsutani. 

Os trabalhos da Touca diversificaram-se gra~as a ajuda 

que recebiam de entidades do exterior e da Prefeitura de S~o 

Paulo. Do exterior foram quatro institui~ões holandesas que 

passaram a enviar verbas a entidade: a ZAZ <Institui~~º da Igreja 

Evangelica Reformada da Holanda, através do Fundo Samuel>, a ICCO 
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\do 

de 

Governo Holances que destina 31. das arrecadaç~s do 

Renda a obras assistenciais no exterior>, a 

Imposto 

ADB (da 

Organizaçao do Diaconato da Holanda que rev2rte doaçbes para o 

Terceiro Mundo>, e a PPM (da Igreja Protestante Holandesa>. 

Em sua organiza~lo administrativa a diretoria n~o fazia 

parte do trabalho diário da entidade, pois a Touca funcionava por 

equipes de coordena~~º que acabavam resolvendo seus problemas 

internamente sem precisar recorrer à diretoria. A maior 

preocupa~~º da diretoria era com a linha política do trabalho 

desenvolvido. Procurava envolver a popula~~o e resolver suas 

necessidades através da viabilizaç~o de seus recursos no seu 

envolvimento com a comunidade. 

Em meados dos anos 80, tinha como trabalho as seguintes 

atividades1 

3 creches; 

atendimento a adolescentes de 7 a 14 anos; 

armazém coordenado que trabalha pelo sistema de 

cooperativa de compras; 

pré-escola e jardim de infáncia; 

oficina de corte e costura; 

grupo de solidariedade (realizado pelas funcionárias 

da Creche Municipal do Jardim Mitsutani, juntamenh~ 

com as da Turma da Touca, que faziam promor;eses 

arrecadadoras de fundos - principalmente al i mentos 

distribuindo-os para as familias carentes que tem 

problemas emergentes de subsistência, havendo um 

caráter de acompanha•:ento pe5soal à essas familias>; 
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grupo de teatro; 

eventos culturais, artísticos e festivos; e o 

tMJvimento de mulheres (que agia a nível municipal cOA 

caráter independente e itinerante>. 

Para a realizaç~o destes tabalhos a Touca conta com um 

quadro de 67 pessoas, das quais 55 possuíam registro em carteira 

do trabalho. As 12 n~o registradas recebem mais de 1 salário 

mini mo. 

1.2. Envolviment:o polft.ico da Turaa dA Touca 

O grupo sempre participou da vida pol ítica da cidade e 

diSt:utia~ esta participaç~o sempre com o máximo de pessoas. 

Quando fo i criada a entidade, alguns partidos procuraram 

"aparelhar'.' o movimento da Touca, porém nto havia inter~sse da 

entidade nesta vinculaç~o. A autonomia política do movimento era 

um elemento fundamental para os seus membros. Porém, devido a sua 

pràtic~, muitos costu.avam ligar a entidade aos ;>artidos 

clandestin05 da época, •as esta vinculac;~o formal nunca houve. O 

que havia 5im, ê que aembros da entidade, enquanto cidad~os, 

apoiavam este ou aquela partido ou candidato, mas nunca em noee 

da Touca. Um exemplo disso foi nas eleic;Cles de 1976, quando a 

Touca foi convidada a discutir com os candidatos de esquerda à 

Camâra Municipal os seus programas. A partir dessas discuss~es, 

parte de ~eus membros acabara• por apoiar o candidato do M06, 

Benedito Cintra. Para isentar a ent i dade e nl"o estabel ecer 

"choques" na regi1!o, os que apoiaram o candidato ~ora. fazer 

boca-de-urna no distante bairro do Rio Pequeno. Esta posi~~o de 
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desvinculaç~o da a~~ de apoio a um candidato do MDB e a entidade 

era muito importante, pais tal ligaç~o poderia inviabilizar o 

convênio da entidade com o Poder Publico Municipal, que estava em 

processo de ser aprovado. 

A liga~~º da Turma da Touca com os partidos cladestinos 

acabou ocorrendo na prâtica, de maneira informal, ou pela a~~o de 

seus membros, ou pela intima liga~~º com a Igreja Católica 

Progressista, que, por sua vez, estava ligada ao PC do B. 

Com a funda~~º do Partido dos Trabalhadores, cujas bases 

est~o claramente vinculadas ao movimento do qual participava de 

forma intensa a Turma da Touca, alterou-se este caráter de 

autonomia do grupo. Apesar de uma ligaç~o n~c formalizada ao 

partido, muitos de seus membros acabaram por serem militâncias 

fundamentais do Partido na regi~o. Esta íntima liga~~º gerou 

problemas para o desenrolar tranquilo da entidade. Um exemplo 

disso eram as intensas críticas que o Diretório Regional do PT 

fazia à entidade pelos seus conv~nios com a Prefeitura. 

Os constantes choques entre o Diretório e membros da 

entidade acabaram por provocar um cis~o entre os dois, ao ponto 

de, em meados de 1985, n11.o haver mais membros da entidade 

vinculados ao PT. O rompimento deu-se pela expuls~o do Partido de 

um dos principais membros da entidade. A avalia~~º que faziam na 

época é que as práticas do Partido mostravam um caráter muito 

personalista em rela~~º aos movimentos sociais; e que n~o havia 

um amadurecimento político no PT, pois seus lideres políticos 

insistiam em reproduzir o mesmo discurso que faziam quando da 

cria~ao do partido. 
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Dev idos a estes fato~ o ~ov1mento óa Tur ma da To~ca 

f icou, nest e período, ~ais ligado ao PMDB Cr a verdade as 

correntes q ue a ele ligavam-se ao PCB e ao PC do B> . Forém, as 

lideran~as da entidade n~o chegaram a participar efetiva"en~e do 

Partido porque "aguardavam" os fatos. 

A marca que os membros da entidade d~o à Turma da Touca 

é de autonomia. Evitam realizar uma prática político-partidária. 

Procuralll realizar, sim, uma prática politica, pratica 

partid~ia deveria ser realizada por seus membr os er•qua nto 

individues, c i dad~os. 

Em 1990 a Turma da Touca mantem o m~s~o quadro de 

direç~o e os mesmc.tS conv@nios com a Prefeitura de S~o Pau ~ o. 
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2. Pr .. idente do ean .. 1ho de Sociedade de Migas de Bairro 

do Campo Li11po. 

O presente depoimento procura traçar as principais 

caracteristicas da história política do Presidente do Conselho 

de SAB• do Campo Limpo e da estruturas do Conselho. A recupera~~º 

desta higt6ria é importante, pois, as SABs representam uma forte 

for~a política nos bairros, atuando de forma intensa na busca 

de seus interesses. Este fato torna-se relevante porque grande 

parte destes interesses defendidos pelas SABs <ver Gohn, 1979) 

v~ contra as lutas empreendidas pelos movimentos populares, 

principalmente aqueles ligados à moradia. 

2.1 História •da Pr .. idmnte• 

O presidente (J.S.) tinha 57 anos em 1985 (data do 

depoimento>, é advogado e paraibano de Santa Rita. Veio para S~o 

Paulo no final da década de 60 e instalou-se na regi~o do Parque 

Figueira Grande <nas proximÍdades da Estrada do M'Boi Mirim, no 

bairro de Piraporinha> e posteriormente no Parqu~ Ipê, aonde 

morava em 1985 <o Parque Ipê localiza-se nas proximidades do 

Parque Regina, mais próximo ao Centro de Campo limpo, ao 

contrário do Parque Fiqueira Grande). Foi uma pessoa muito 

atLtante no bairro, até c.hegar, em 1978, à presidéncia da Conselho 

de Sociedades Amigos de Bairro do Campo Limpo. Entre as 

atividades que desenvolveu destaca-se uma parti~ipa~ao como 

"fundador" do Clube Desportivo Municipal <CDM> do Parque Ip@, 

denominado "Esporte Clube Sapéª. 
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Em 1985, data dos depoimentos, J.S. era também vice-

presidente do Conselho Municipal das Associa~~es de Moradores 

<COMAM>, o que lhe garantia um destaque entre as SABs, da 

Cidade. Era funcionário público municipal, trabalhando como 

Agente Vistor da Administra~~º Regional do Campo Limpo 

<atividades ainda desenvolvidas em 1990). 

A vida política de J.S. iniciou-se em sua cidade natal, 

tendo uma vida conturbada. Aos 6 anos perde o pai < assassi n.?.do 

por um amigo>. Comec;ou a trabalhar com 14 anos como tecel~o de 

uma fábrica de sua cidade. Também foi pedreiro durante cinco 

anos, músico dos 16 aos 21 anos, almoxarife e investigadol"" de 

policia. 

Sua militância política inciou-se em 1960, quando tinha 

":<"') ..;, ... . Foi candidato a vereador pelo PTB e nesta época possui a 

certo prestigio em Santa Rita, como presidente do Clube da 

Cidade. Na conven~~o do Partido acabou tendo mais votos que o 

ent~o candidato indicado pelo PTB à prefeitura <que era um 

industrial da cidade). Nesta convenç~o encontravam-se presentes 

politicos que hoje possuem express~o nacional, como Alberto 

Lucena. Devido a sua expressiva votaç~o, o Partido solicitou que 

ele fosse o candidato à prefeitura em lugar do industrial. O 

grande problema é que o candidato à Presidência da República pelo 

PTB era J·~ni o G!uadros e como candidato à prefeitura teria que 

apoiá-lo, mas isto n~o faria pois seu voto à Presidência da 

República seria para Lott e Jango. Neste sentido julgou que n~o 

deveria ser o candidato do PTB à Prefeitura de Santa Rita. 
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Acabou saindo vice-prefeito e sendo eleito. Afirma ter 

tido uma desilus~ com a política e esta desilus~o ligava-se à 

vitória da UDN ao Governo do Estado e a um convite que recebeu 

para trabalhar nesta gest~o da UDN. Na verdade acabou n~o 

aceitando, n~o por quest~es políticas, mas porque amigos seus do 

PTB lhe prometeram emprego n~ IBGE. Enquanto aguardava e 

emprego, pediu demiss~o de onde trabalhava e foi exercer as 

atividades de almoxarife na CIBRASIL, apesar de seu presidente 

ser da inimiga UDN. 

O emprego do IBGE n~o se efetivou como prometido e saiu 

da cidade, como julga que o PTB gostaria que acontecesse. Mesmo 

assim o PTB pediu que apoiasse um candidato a deputado federal. 

Recusou rompendo com o Partido. Aproveitando a situa~~o, o PSD 

propôs à ele (mesmo fora da cidade) uma alian~a política. Este 

fato provocou grandes brigas o que garantiu ao PSD a vitória nas 

elei~~es seguintes contra um forte candidato da UDN. 

Nesta época, Faria Lima em visita à cidade, sabendo 

destas suas desilus~s, convidou-o a vir trabalhar em S~o Paulo. 

Aceitou a proposta e empregou-se na Prefeitura logo que chegou em 

1967. Segundo suas declara~Oes, n~o desejava fixar-se 

definitivamente na cidade, mas aguardar dos acontecimentos na 

Paraiba. Acabou .fi cando definitivamente. 

Em S~o Paulo, sua participa~~º na vida política iniciou

se no Plenário de Santo Amaro pelo PSD. Com a dissoluç~o dos 

partidos pelo Governo Militar e a cria~~º da ARENA e MDB, ele 

filiou-se a este último. Muito criticado dentro do MDB, mudou-se 

para a ARENA. Em 1985 estava ligado ao PSD. Nesta época sua 
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participaç~o politica reduzia-se ao Conselho de SABs. Por mu1tas 

vezes foi convidado a ser candid~to a vereador em, 1972, na época 

da gest~o Laudo Natal, Nildo Gregório tentou persoadí-lo 

pessoalmente, mas nunca aceitou, porque, como insistia em dizer, 

tinha desiludido-se com a politic•. 

Nas eleiç~es de 1982 trabalhou para Arthur Alves Pinto 

do PDS, mas mesmo assim logo apOs as eleiç~s foi co~vidado à 

trabalhar no Palácio do Governo. N'o aceitou porque n~o 

trabalharia para o PMDB. Criticava a forma pela qual o Partido 

administrava o Estado, colocando que ele deixava muito a desejar. 

Criticava ainda a mordomia e o eepreguismo politico que 

sempre houve nos governos <c090 ocorria com os do PMDB>. Isso 

porque o povo vinha fazendo um trabalho sério e que um dia este 

povo iria impedir tudo isso. Dizia que a corrupç~o no setor 

público come~a pelos baixos sal~rios do funcionalismo. 

Uma pol~ica ocorreu na Zona Sul da cidade em meados 

da década de 80 que foi a tentativa de alguns setores de 

emancipar Santo Ar.aro do 1'1unicipio de Slo Paulo. Como parte das 

entidades pertencent~s ao Conselho de SABsdo Campo Limpo seriam 

diretamente afetadas, J.S. posicionava-5e sobre o assunto. Ele 

era contra a emancipaç~o porque a nova estrutura ad~inistrativa 

iria gerar u~ imenso empreguisflK> <afirma que j~ haviam lhe 

oferecido cargos na admi nistraç~o do novo municipio caso apoiasse 

o movimento>. A emancipaç~o, segundo sua opini~o, n~o 

representaria nada para Santo Amaro, porque seria necessário uma 

reforma tributária e, ocorrendo isso, n~o justificar-se-i a mais 

tal e•ancipa~~o, pois o muni cípio teria recursos suficientes para 
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distribuir por todas as regiOes da Cidade de S~o Paulo. 

2.2 O Conselho de SABs do CA.po Limpo 

O Conselho de Sociedade& Amigos de Bairro do Campo Limpo 

surgiu em 197ó devido a uma ruptura no plenário de Santo Amaro. 

Em 1978, J.S. foi eleito Presidente do Conselho, sendo reeleito 

per 4 vezes, até 1995, data do depoimento. 

Na época o Conselho tinha uma diretoria composta de 90 

membros, entre diretores e suplentes, mais o Conselho Fiscal. N~o 

haviam dados sobre o número de entidades que compunham o 

Conselho, porém 120 entidades votaram nas elei~bes de 1984. 

Segundo J.S. existiam muitas entidades que compunham o Conselho 

que eram desarticuladas e pouco representativas. 

o Conselho de SABs procurava manter um caráter 

pluripartidério, onde os representantes das várias tend~ncias 

políticas respeitavam-se mútuamente. Porém, a presidência da 

entidade, como n~ poderia deixar de ser, traduzia a tendência 

política que os associados acreditavam ser a melhor. O presidente 

J.S. colocou que, antes do Conselho user'' do PDS, era taxado de 

comunista. O Conselho é ligado a várias inst~ncias da sociedade, 

sendo forte uma liga~~º com o Poder Público Municipal (apesar de 

politicamente n~ concordarem com as práticas mútuas>, com a 

Igreja Cat6lica e com as diversas correntes da Igreja 

Protestante. 

O colégio eleitora l qu~ elegeu o Cons elho , em 1985 , era 

assim constituido: todas as entidades que faziam parte do 

Conselho tinham direito a 3 votos (de 3 representantes>; a l ém das 

entidades, os sócios também podia votar, significando que algumas 
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pessoas votavam duas vezes: uma como sócios e outra como 

representante de entidades. Os s6c:ios, em 1985, eram em número de 

200 e pagavam uma taxa mensal ao Conselho, que lhes garantia o 

poder de votar. As taxas, por esse motivo, eram cobradas nas 

reunit)es (algo em torno de 0,13 US$ ou 0,003 S.M. dé'.1 época 

inicio de 1985>. O dinheiro arr~cadado era destinado ao pagamento 

de papel e gastos para a remuneraç.~o ser algumas horas de um 

contador. A elevaç~o nas mensal i dades <cogitava-se algo em torno 

de 1.000 cruzeiros da época) aconteceria caso fosse iniciada a 

construç~o de uma sede própria, já que as reuni~es do Conselho 

aconteciam nas dependências de estabelecimentcs públicos. 

A participaç~o no Conselho poderia ser de qualquer 

pessoa, por esse motivo as Assembléias eram feitas em orgàos e 

espaços p~blicos (como escolas e pra~as). Isso garantia, segundo 

seu Presidente, a maior presen~a poss!vel de pessoas \houve 

assembléias, segundo ele, em que chegaram a participar cerca de 3000 

a 4000 pessoas). A falta de sócios e entidades nas assembléias, 

por seu lado, n':lo significava que n~o estivessem 

participando do Conselho, pois a representatividade era dada pela 

participaç~o nas reunibes e n~o nas assembléias. Nas reunifjes, 

como revela o Presidente do Conselho, a presen~a de entidades e 

sócios n~o passava de 100 . 

aceitou 

ocorreu 

Em SL\as gest~es J. S. faz quest~o de af i r ·mar- qL1e r: unc~. 

que alguns movimentos criticassem outros, isso 

algumas vezes que, por pressbes de movimento de 

porque 

melhor 

prestigio, estes conseguiram suas reivindica~eses em detrimento de 

outr os. 
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MONTETAÓ~ 
ATERRA 
ESPERADA 

Cero leitor o•ieo 

Proato bo• otonç•o 

• forç• do noaso p~i• 

o "'· ·• • rnu ••'"PI"• qu i z 

• fr•que:o d• Noç;o 

O Broeil ; rico•• p~crÓleo 

º"'·'"'''• ferro • -.n9&1ne~ 
..,. c-r• petróleo •r..t>e 

i••o porque, ninyu•• s.a.. 

o pn>dvtoa j.,...noa 

To• grondeo uaino119ens internos 

taaib•• fo•osua e•toleiros 

n;o fobrico trens ne• novios 

isto • u• de•ofio. 

Co"'Pr•• do eatr•ngeiro. 01, 

• S~li CCM ÚGllDUS 
COLH3 CQ; canos DS il.3CRlJ.. 

11!011t1 taó Í ~. ua do• 1Úbolo• 
forte• da 11.1ta de i:io11& a.gião 
DO 11 \Or doa D1:11 to1 BUM.1101. 
O poTo qll9 am&n errante º"'° 
iale.oao PaÍa 111 que a terra(que 
De ua de 1.1 pan todo• ) u tá m• 
de pOllCO•, Till Wll& ~.o.d· luz 1 
wU.~oo,pÍ• t111cado1 110 c.bão,ilu 
:..ioado• pilo s·nu:iallho, cooatrÜ: 
ira.a 111&1 O&MI DO Monte ~ó. -
t1rra1 do GoT•rz:o •,for 11\0,do 
Povo. 3 cada ui• j1111to que uma 
gente Ha terra conquiato terra 
HIR pntel 
o PoTO do Monto taó í ~Ato •UI 
p),u,pn.te boa,coco \Od&a aa ti: 
a!Ua• d• rot~nto• d• Do0110 r 
hío. Gooto que oofn,am,luta , 
o8pera • caota.S1a, taabÍci canta 
8ua Tida,11us 1more1,01.1&1 dor••· 
~ o qll9 nmo1 nt:ratado 1111ta1 / 
~paaa l&l"&TilhoN•, ca1cidas do 
1uor,a&~""U4 • u119rança do cora
ção caotantt da ge nte boa do DO! 

10 llOoto taó. 

O• hoaens I~ do poder 

vlojo• o ono inteiro 

vendo• • coapr•• o que quure• 

produto• ostr•nge i ru• prefere• 

•dize• que n;o te• dinheiro 

Dinheiro noo te• <IV•• trob•lho 

dio e noite se• dor•ir 

pondurodo .. :0.ibus • tr•• 

dinheiro ne• u• vint;• 

80• u .. rou~ pro vestir 

Carrego ••,..ito n• aocolo 

co• feijão o orroE puro 

arriacando •u•• vidos 

p•r• i••o ningve• l i g• 
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Qaaodo li Utal pácilao, .. li! 
'bni do l'o'Yo do Do1111 do aaUga
•nto qll9, llO c&UToirOt taa~. 
C&lltaftt 
ª.illl Soahor.•utr. taabÍa aeora o 
llOOoO duU.AO, 
à ••melbaaça do• rio• 4o aertão, 
d .. portadoo pol& ohina ropontiia. 
Po1a1 qll8a HMi& ooa l.áçiJDaa • 
coUi. ooa gr1 '8• d• aloçi&. • 

( S6J.ao t 125' 4-6) 
.Lo l'oTo 4o Mooto h~, utaao• 

todo• wU.do•, p&r& oan ta.r •1.1&9 

lnta•• aotrer eu.a• dono • n,1• 
Ur à qialquor .. cUda de força 7 
qua pretenda &rnDe&-lo 4o 81.1&9 

~-· qu taHa parto ela •• h11 
ion..a. 48 81»9 Tida•. 

Doa ~llco 

S. chego no •orviço •tr•••do 

o p•tr;o nÔo Jei•• entr•r 

••• quo o•or ••pi ic oç4o 

v•i foch~ndo o port~o 

.. nd• ~ suj~ito volt•r 

Co• u..,. tris .. e:• profunJ• 

o op.rr~rio volc41 p-ens.inJo 

sff mwis doí ~ .. t i a • perdiJoa 

o •luguol e•t~ vencido 

•••i• eu r•cebo qu•nto ? 

o r•tr4o "'º quer ••ber 

•• o oper~t" to precis• C0191tr 

vestir, beber e c•lçor 

se to• onJ~ at0r•r 

cu.o ~ o ••u vi~er. 



S. n•• f•lto no aorYi~o 

o d. boo procklçêo 

••t• ; ... boe oporerio 

•••i• é o ••u f ichérlo 

pr• chofo• o p•treo 

Me• no dio quo adooco 

ou ... ..., é ocidentado 

ost• j; perdou o prostrgio 

N~o t•• ••i• ologio 

t .,. aujeito do•cui~da 

logo fico e•quocido 

..,. boo produçêo 

é oAC-inhodo - .. .,ro 

lho preYendo o futuro 

-..• conoiJcro~êo 

llo dio do poe•--"to 

• •ulhor ••por• •••u•todo 

o chogodo do •arido 

tooondo o• pori90• 

do aa•alto a •eo armada 

Entrego o Deu• no••o poi 

o vida do lnfoll• 

r••• pro todo• oa oonto• 

ocend• uma Yolo pru• conto 

o confianto oi• dias 

-fi lhoo, ºº'°"º U9 povco 
1099 oou pol Yol ch•e•r 

e- .,. pouco do dinh.iro 

ou pr-t_. folOI' l l90iro 

pro vocoo, o jontor•. 
01. 

E• ..,ita• fi,...• t•• u• rogi .. 

quo •ih gonto deoconheco 

uo roeul ... nto proc:rio 

que oofro o opererio 

calado• ole• pod.c•• 

Oro do l•nche n;o to• 

co-r tr.obolh""do no• pen•or 
, 

•• a supreondiJa co•endo 

o coit .. 1Jo vai tre-.endo 

u-.. .tdevertencio •••inor 

To• horo pro ir oo banheiro 

o •ÍftUtos pro ficar 

isto é urcodo nu• codorno 

.,. rogul-nto do inferno 

pro o pobre suportar 

O pobre chego con•ado 

••• ... ita di•po•içêo 

• oulhar cuida do jonter 

ala j. vai •• deitar 

dorma •am rofoiç;o 

Aoai• vai dio • voo dia 

a•p•rondo .. lhorar 

ooa ao coi•., aÓ piora 

no ••poronço do .. lhoro 

continua a trabalhar 

e ••• '"'º olugor .... to• 

Coopror torrono no• panaar 

•• t .. fllhoo ..ff alue• coo• 

•• alugo é .... corcoc;o 
quo no• proota pra .. rar 
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os. 

01. 

. No cfio quo elo falto 

to• quo juatificor 

Se ..;. troa u• oto•t.do 

polo .édico oooinodo 

too odyortoncio pro osoinor 

O ••rviço ..édlco interno 

o u•a ollibromaçêo 

to• oédico o onferooiro 

•o pra gonhor Jinhoiro 

-• folt. ooJic~:io 

Daquela poquono ••l;rio 

o pobro YiYe forçado 

l'aaO COllet ftéo Ye•te e ~·· ..r• 
Até quo n:o lhe ..,.., .. o~or• 

tu• pro~il•ei•do 

f trei• -•e• de d•,.;eito 

ou entio u• f i ador 

filnoa, aÓ u• c•••I 

s~ cri~r u• •ni..:il 

~~o ~lugo nÕa ~•nnur 

Assia é a Yida do pobr• 

qu• aÓ t•• Deu• • ••u f•vor 
Vive aeopro d• oeperonça 

ne le ningu- te• confionço 

ne• lhe ~o •ou Yelor 

Muito• do••"'Pf'•~• 

_, i to• nio t•• onde .. ,..,.. 

-..ito• vive• doentes 

Jesse oundo poder oudor 

Oó. 



Yelt~• • feler do• chefõea 

.. 1 ... eu ...,.. nerrer 

o~é"-redeur .. 

sé•-• li"'• lever !MM .... 

cee 11i•....,.• .... .,..,. 

,, .. c..ti- -i.erie• 

.,._ •·""- • ... r 

• ~ ce.ti'"'• e.cr..,• 

nM ... M t-er br..,• 

n .. ...se .. dofeftder 

O. •• i~M pre cê 

• cei•• .;. --'- -4• 

--t--i•t~·~ 

- ~·- • ...-t• - ___ i ........ ,~ .... 

10. 

lat• ·- é c..,.e, é eluguel . . # ... ,. .... •• • C•99 • 
vece P•ll• • vide lntelr• 

••• pod•r ••Ir d• cul e ir• 

• IWM• pe4ê vender 

# 

o ... -s..,.re•-..... ., ......... 
-..-eci•er-lter .;....- ... -~ ... 
lece é - .._.. 1 

Pe, .... 11 • .,.1 "" ....... 

hé plec:•• .,. dia •••i•: 
•sé pre CH•I ... fj lhos• 

l•t• • - i..-cl .... 

viver ... 1. é ""'i• 
11. 

nM t-• eftde -r•r 

Q.a.,.. •• precur• 11• l 11941r 

• tude• ................. 

... e peiw• - •e CSAÍC--~-1 
·e. ......... 
tedea "'"'9• c.-prer 

per .,..,. ••• ll'f'•eteçõe•• 

Ne• • coi•• é be• difer•nt• 

•.,. ••eu•• feler 

r- ., • ...._.,. -ite ..._ 

ec-i•~;..i.~ 

O e;..,.,... eci..nde ,...co 

ck ..,_h ......... . 
nov•nt• e 11• (IHlr cento 

deete Jelt• ne• •111ento 

nM •- neahull ceroael 

O .,...... fice ~ 

- e-.r • ... f.a.r 
- .. u vi• ai ... I• 

.,..c.r• - , ..... . 

t..t ... lll9der "iver 

A••i• pen•• • .,ebre: 

•o to••rllCt ••I deia•r 

.. t•• terr .. equi ••te• 

..._....ec~:M. 

•qui F~ -•r• 
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11. 

·~· 

T...bé• t .. • C~MAI 

pr• 1r•nde pop .. leçeo 

... • rende ••leriel 

.; de trint• • cinco .. na•I 

pr• f•&•r • i,..criç;. 

.... ia de inacriçÕ. fa :t• 

i.ê -ite t- • ·~rer 

• ...-br• ................ . 

diaheire .;. C•i de c;u 

e ... é .,. v•i fic•r ? 

S. tede _,.. entende••• 

• .,. • ...,.rae tá faa.,.. 
.... .; .. •i•t- ... Mbit~õe 

é zs-•...-t~õe. 
... i.ficer.....-ade 

~ Go··~ n- ... • tarr• 

enqu.antu ••t• ..,...,..d. 

junt .. nJo 1 i.1110, .. to • .. rtlnel 
d•l'tro du ·~t•g.al 
ele n4o .; Jono Je nade 

O pebre che,. • li..
pre f•&•r .... _ _.. 

rel~c i • •cerre d. ..-.f•Íhr• 

..- .... - •- dit..t.we 
pre fe&ar • retirede 

e .. -it• lut• • ••fri .. nt• 

con•e1111• • c••• f•&er 

jog• •'-~li• pr• dentre 

•ofrende euitea deavent .. 

cenc ...... •ebrawiwar 

IS. 

u. 



.... ;. ó •• , ........ t .. 

~eu-••'-•• 
a-..... ,.. .... to r.; 
'recwreft4e • l •er .. lher 

e eete ... ne•te •e,rl .. nto 

Monte TeÓ • Arwó 

- ,.decl"he de cl\ff 

..,1 eó ''""- .. to 
we crieterl o 4e rete 

--.li r i ,J. 4e le4r;. 

O,_. .. rr;• e J .... _,_ ... __ 
- ~, ........ e 

~ - . , ... u..o 

r ... 1.,.r- e.,; f ie-

u. _.,...,. 4ene Ne 

N.noel Tibwrc ie de Sow&• 

conhecido por b•rbwdo 

tentendo i10p•di r • coi•• 

1090 e-çew twdo 

Aa•i• di••• e b•~wdo : 

...... i . ; .....;. '•• , ..... e 

- '-:1 ; .. •e-tu 
..... _.,,,.,. .,. • ._ ... ...,t:• 

....... ó .......... e e•·· 

~.~· e ...... :
t ..... o o_..r• e;; 14ete 

~--e HterÍ • 

t...t....._ J99or .,..e fore 

e ....... º .. eleo .... te 
19. 

••• 

... ; . twde ~ ... 

toJoo proc11r•r•• oew AA .. le 

p r • f4Z•r ••w• pl4n~• 
o o -•- ofi roew : 

"Minh• 9onto • co i •o e ío i • 

-..1 M. pode-• weftcer 

• tot't'e foi o. ... qo,oo fo& 

.., , .,..._.. wi.,er• 

Oi e J" de - ; • 

- , _: •• • ó ..._J..W 

e- e-ri~• t"°K ;.._ .. .c,.a. 
oote r-:1 i o oofr i 4e 

- • foi co loc ..... 

Cho9oroo c- • pol :c i o 

toobe• o legionel 

poro i11podir o conttrwç;o 

Conte ••• cor•çÃo 

oeto or• o ido•I 

'•le ,.1:c ie o Y•ldoo i re 

fo i 1 .... - ,...,.;.. 

~,,_,_ .... -·•ftC Í O 

--- do i ..-.:...C i o 
, , • .,_e ._t,...;ç;. 

S... .._.. barroco 

e- o-.rif:ci o c-otNi do 

ele• ... tiver .. ...; 

• ...,.; .. "'°"'º reé 
e berreco foi de .. l i de 

339 

20. 

C- oo4e i re o to l he "'" 

Nto feeÍl i e clle .... 

j090W tlt4o •Atre do -.to 

~;••""- o• c i .. de roto 

oow eefrl .. nte ce .. çow 

Moa Voldoo l ro fo i o priooi ro 

e che9or no Mente TeÓ 

••• "en...._ c~i tel 

ar• • ceveer .; 

• o • J ......... - . ,.. 

1_.,. .,.,.., • ••v t..,-.r.ce 

., ... ,,.r , ..... e• ... 

• c-<i • '9 i::or t 90 

~ borroce fo1 J.rrvbodo 

•e tolho• q.,obrod•• oo eh;.. 

O povu op4vor0Ju 

COM pon• du co it.:iJo 

n»quol.:i ••tw•ç~o 

e. ,,. ... , • • •• ,. loc.1 

-•doroo C-odecidos 

~ •""'- •4'1•1• ,..fr f-to -··--- --.. ,...,.;r--•• doc od i .. 

,.,.. o ,.. e -i
C-t-• •• ~ ..... 

• • .. .,."• c ... i aaã. 

c--çev • neo OJvdor. 

• •• 

21. 



V•ldot<iro n• pria~o 

Don• Anit• doaeaper•d• 

outr• r •• :1i. che9•nJo 

o b•rbudo H d..-ondo 

jvnt•ndo • j•gunçed• 

A c...,nidodo che9ou 

e- ... it• fo~o ne local 

e falar••: ~inha ,ente 

,. .... f•zoo• de rep•.>tf' 

nisto n;o ve•o• ••I 

Seu Oij•I .. ali e• fren~e 

•• ~· • lu: o..,re•t•r 

.r • powo •• efti90u 

O rapo& lho roopot\dou 

•inha •e• nêo é •nl .. I 

pro ficor encurrolodo 

Suo• -••Ça• não vele• nada 

••u b•rbudo ••• oorol 

.... 1090 o pol :c io che

o e.._. do barbudo 

1-- tre• pro doloeoci• 

~nto n-1• dia 

foi o ... ior oba .. rdo 

Gente corrria pre I~ 

9onte corria pr• e• 
naquel• ••ior opr•••eo 

propororo• u•• .colebr•ção 

p•ro o povo ali fic•r . 

2:. 

zs. 

Aoonhocou u• nowo di• 

doio borrocoo ••t•v•• pronto• 

u• do bloco outro de ••deiro 

• O barbwde ne c•rre i ra 

no chio onfi•ndo tronco 

Pol:cia • c•rro d• prefeiture 

e•"°"""" .. ..,.to f•ltou 

... todo• do lod.> Jo b•rbudo 

querendo ••r dono Je tudo 

co• .,. ... ele cercou 

AI~ podo porgunt•r 

• o ••u Mlgelo o que fez ? 

Yondo • cei•o •e •gr•v•r 

proc..rou •e -•-ter 

coe 9roftde ti•id.z 

!4oit• 9onte ioportonto 

no loc•I apareceu 

2J. 

bi•po, deputado • oovi .. nto 

juntar•--•• naquela lllO .. nto 

o opolo oporec•u 

Di a 14 do junho 

dot• j ... i• eaquocid• 

oferta• - dinhei~r• e -teriel 

chegou oi i no local 

P•r• o c...ço de v! lo 

Terainod• a celebraçêo 

o povo •• eopolhou 

co• f orra .. nto ne oio 

pegar•• ••u pedoço do cheo 

no ..... dia lioopero• 
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26, 

S••u•I ••u ••cret~r i o 

coo corogea • muito 9ono 

Tre• dia• •••dor not:cio• 

c- -do do pot:cio 

f icou •• boixo do e ... 

Dono Anita ficou pr••• 

dentro do cercado do oroao 

quando .. u filho chegou 

• o .,.... corto~ 

foi o .. ior v•••-

Seu Manoel oi i chagou 

ACCHlpAnl\odo do cop-900 
-oço~do o rapaz 

Yoi ver do quo ou •ou c•oz 
do f•zer c- uo • .. •n• 

Ho .. •, -..lher e cri•~•• 

e"frent•r•• forai 9• • r •to 

Porrcia • • prefeitur• 

coo f~ • cor•geo pure 

venci•• o• di •p•r•toa 

M41 i • • coi•• •• egitav• 

o• .-•ç•• i- •• fronte 

o borbudo n•o •• aqu ietava 

• Jesu rn• f•lova do••foro 

f~turou mui to d i nhe i ro 

entrevist•nJo • toJo •undo 

er~• todo• fofoqueiro• .. --·. 



Oi• :ZJ de junho 

o povo f'oi • s•o Mi guel 

e ped i u •O Dr.Or.cio 

di aendo qu• n•o er• f;ci 1 

o preço do elu9uol. 

Autoriao •gente fic•r ali 

nosso• borreco• f•••r 

p0rqvo o ael.r i o ; povco 

o pobre e•t• quaae louco 

Coao ve.oe viver ? 

Dr. Or;cio ent•o reapondeu : 

•oo aedair• ne• penaer 

O. bloeo •• al inha .. nto 

dou .. u consenti .. nto 

Elo vondo • reaiat011cia 

toaou outra doc l aeo 

••ndou oa cerroa eMbora 

o povo cantou v i tór i a 

• •llfltlnuou a tonatruçâo 

Moa logo 1ur 9 iu •• tr ... a 

r .... choaadoa por Quintal• 

• .,.. COftvere• laportente 

pare .,. acordo conatento 

coa o provo d4o fovole 

Ao cho9er•oa n• COSES 

n•quola recapç;o 

o Quintal• •P•r ec•u 

todo i aportonto coa o aau 

bonito livro n• .:O 

zs. 

li . 

O povo doaconf i •do ped i u 

u• • ordea por eac r i t o 

Dr. Or.cio raapondeu : 

•4 ordea foi u• h<l• e• que• deu 

4c red i te• ne qu• eu d igoH. 

coeeçar•• •const ru i r 

coa cal .. • conf i•nç• 

tendo e- fi•ft9• 

u .. •utoril~ff 

4 t r•nquilid•de durou pouco 

Or~cio negou do cer• duro 

Vaio ecoap•nhondo a pol rc i o 

querendo feaer lnjust iç• 

coa corro do Prefe i tura 

Ele f•lou de projetos 

falou t•r.l•e• da d i reito• 

... nodo pro noaao l•do 

pois •ando todos •co i t odoa• 

noa ao ped i do n;o foi aceito 

D~oia Qu inte i • .. ndou 

u• prejeto co• ya .. P• 

.oatrondo u .. ~ree coapr ede 

par• coe nÓa ••r part i lhada 

• pa~r •• pequena etapa 

f o i tu•I•• t apaeç;o 

1 0 90 v i 1.10• o sucesso 

naquelo ' .,.•• o d ia 

co• • ••ior c ov• rdi • 

nos j ogara• ua proca~•o 
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29. 

J2. 

Ouendo chegou fo i olhando 

• aoa ho• ens ordenou r 

•p•auea o ••teri •I 

bloco•, •re i e • c•I•, 

• logo o povo ancoetou 

·o•qui n;o ' • ••• n•d• 

o ••nhor •utor i zou 

•• sua P•lovra vo l tou 

n;o fo i por ua ho ... d.., ••• 

•or.Or;cio o ••nhor •utor i 1ou 

•gora ••t~ •• neg•ndo 

Cedê • palovr• dit• 

qaa noo prec i •• ser eacrita 

aro ua Hoaea qua eatave d•ndo 

Vaio •• i nti•açÕaa 

••• niftgué• rec•beu 

o of ic ial raloi ou 

que o povo• recu1ou 

• ••• i• •contec eu 

No d i a IJ ~outubro 

• audienc io .. reado 

Ma "'"tu;• c...,ereceu 

• ••• i • o jui & ontandou 

todoa •• peª""ªª c i tada• 

O deepojo foi decretado 

JO 

24 horoa • p•rt l r daquela dia 

o povo •• or91ni&ou 

• no l ocol •• jun~ou 

P•r• var o qua feaio 

JJ. 



Sozinho• nin~• a•t••• 

foi .. ito 9ranJ• • et•~;., 

veri•• c..,nid.de• 

co• auito bo• vont•Je 

veio noa d•r • .;o 

O C•ntro de Oef••• 

do• Direito• H.,,..noa 

tr•belh•r•• noite diJ 

e o povo reaist i • 

••• doraêr ••• aentir sono 

ua• ca...-.,,-. -.tl'"'OS re.a.w .. 

cri~-- com au. inocenci• 

brinc•v- c- pecienci• 

e •• hor•• •• P••••v•• 

foi traia di•• de vigília 

coa auito epoio do povo 

•• ruea ch•l•• da g•nte 

asper•ndo de repente 

... 0 despejo ni.o ouvo 

O borb"4o t~ Hfnu 

qyendo viu • p•••••t• 

o ....,0 c•ntev• fali: 

..;. ....... O que ale GUÍ% 

per• ave ct...rr•SC•~• 

T-• de p-1•• ••rua 

servir .. da ..,aic•is 

o povo erit•v• viteri• 

0 berbvdo neat• hor• 

tre .. u eté do••i• 

J.&. 

37, 

O oficiei do juatiç• 

equi n;o eperec:ou 

du•• .. thor•• corejo••• 

lutar•• forvoro••• 

o •• 24 horo• venceu 

Aa duea aulhor•• que f•lo 

u•• dele• é o ldoly 

Advog•d•• coapotant•• 

que trebelher .. contento• 

•outro é • S..oli 

foi suaponao o do9pejo 

dvronte .&8 hor .. 

~ deu t...,o auficiOftt• 

e .......... ~tont .. 

cvid•r .. ••• do...,.• 

A •le9ria foi t;o grendo 

que •te u• P•dre d•nçou 

ou nio feio o ••u nooo 

pois é ua gr•nda ho111ea 

nvnce naa doapreaou 

r ......... r •• , t ..... freire• 

4asiatent•• Soc iais 

Advo9A.ioa • •••in•ristes 

todos tr.a..th .. otiaist•s 

Elas quer.a o b .. do povo 

que ~ toa ... de -r•r 

lS. 

elds nêo incent iv•• inv••Õ.a 

... ejud•• •• N•çÕes 
sous direitos procurar 

342. 

JS. 

C.. U• .. nJato Jft •egur~o 

oi•• ontrer~~ no t ribunel 

o pedir•• • •utt.tçjo 

foi •coita ••ta A~~o 

foi u~• vit;,.;., ~fin~I 

O deapaJo roi autponao 

por .. ia novent.J diJs 

iaao j~ foi . . . 
U•• Yl~Of"'1• 

Dia de&anovo de outubro 

• ola9rio foi 9ron<!a 

Uft9 c•ftt•v... outro~ chorev .. 

coe •la9ri• •• olbr~•v .. 
OMve fogvetes con~t~ntea 

Que• incentiv• inv•aÕea 

é o •u•anto do •luguol 

qua• ta• fil~oa nio •luga ceaa 

o pobre aé pi•• •• bra•• 

oaporendo ,..,,. Ooua do céu 

C•ro leitor, oqui e•t ... a 

oaper•ndo por j-iro 

co• epo i o de ...;s ....._. 

po i • ,.;o a.i.. .. s des plonoa 

doa ho-n• que t .. dinheiro 

d. aqui poder fic•r 

O.ua fo: a tarr• • rwo vor>dov 

pr• todo' elo deu 

•· , ·i rei't..o d• 1Nrt1r. 

J6. 

J9. 



. 
ia.. ce i •• • .. ......._ 

...,r .e t- .... º ....... , .. 
pois tede ~ treb•lh• 

aof~nde tM•t• b•t•lh• 

••• pro pobre tudo é f•ata 

r .. •apre1•• d• SAl(SP 

t~ ct. ,refelture 

..ter-iate• .-fer"9eire 

.. ; ......... ; ......... 
~; ,. •• - ·- ,.-,t. 
.-r~i- • .. ~; .. cl--

-·•--.•- •~-i re 

-•~• ...... i re 

eaper .... - .... , ..... -

Ele •eor• •te ejuJ• 

•11Pr•stendo •11'1• e lua 

O.u• lhe da P•• •• su• •id• 

.,. ftUM• ••J• aaquec ida 

.... b~e .. '- Jeaus 

._., • J .... : • • 

.,.1:cia • ... ; ... 1 --- .._ _, .. ... 
•t-• ~ rwc~ 
fi ..... -·. fi -1 

~o. 

~ia • pr t - i r• wi t.W i • 

.. ~~- M. fer• c,.,,,a..-. 

ceflti..,...• .... a luta 

e- ... ita •alanti• 

•90""• •ela er1ani1•do• 
43, 

.... a lvta - t- fi• 

,_ -·- 1111• lutar 
trabalhando noite • die 

pobre te.b;. te• ale9rl• 

ta• e Oeu1 pre ••perar 

A criançada é 1rande 

se. .,...... de future 

••t...,..... coe •acri f:c ia 

•• .,.,. .. ter - ef:c i e 

"'ª ....... ;..,. .... ,.. 

Oi s IJ • j-ire 

é ...-.... e- cuiC.. 

_ , .. 114 ... j .... , .. 

...... ·-a•-t• 

"""ª ---•-..J .... 

Nvitas visit•• fi:e1110• 

es vi I•• Ja vi:inh~nço 
cont•ndo no••o pronl••• 

e .. eu i ta ••9"r•nç• 

• C•• -..ite a.ais conf i •ftÇ4 

( ....... ;1 .. t i·-· 

l ..... -i· - -rteo• 
.. .ta.i ..... si~ '•• l eito 

t-re:c e i I osia.t.vr.a'9 

l ... r., .. •ele •~._ 1t4l4•r•s 

.,......,. fte M i rro Ye i o di•cwr,,.r 

J i1ande pra tedoa ...,.;,. ... 

.,... torla • Su• pol:t1c• 
er• Je n;o desf•vel~r 

343 

.~.I 

ca...ri a Mr - -ta 
....-ri• ..... ,. ,.;..,. 

pre f e ler no" por -

de .. 11111e, -lher • h-• 

que vlereA no• epoiar 

N• ainha .. .õri• eu tenho 

• rNt• tis cede u• 

••ri-• .. abreç

lwt-4e ••• ..bar.ç• ............. ~ 
.-ra - f ie.,. - 1 -~i• 

-i ... - 1.1 ... 

O-. Cll tfete -'--"-

• t .. ,_.. ••• .._ 

4.laea4e •• evtraa "'°ª 1; 

~nte TaÓ e Afw; 

9nde t•• e•••• belos 

~·o te~•• e tuo luta 

!e• que ficar na escuta 

! JUftte lwt•r per ela 

!•: ,__.. .. , ,;. fi,._• 

! t.u 
.. f•r; -·-

~ ~ ••'~• c- iw-a 

1 _... ca.. • • d. terwura 

! 6e c-t•r e- ... toor• 

!.•••r c•lhar •• cri.e..,. .. 

!fe Ji• a '""•'•;lwr• 
! de ••• de ; a•r f i car. 

••• x • •• 

n . 

4S. 
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EDITORIAL.. . .. .. .. . . . .. ...... ..... .. . . . ... . . . . . . . . . . . • 

INVAsOCS 
DO JA~DIH LIBERDADE A GLEBA DOS PÉSSEGOS. • • • • • • • • • •• . 7 

Cerca•• tris •nos 1tri1 (1911) taplod l ••• as lnvasõts dt :trr 1 ~· · • 

• construçio dt •or1dl1s, coco rts post1s •~na slt • •çio Ot c1ri~: 1 , 

•• hablt1çõ11 par• 11 c1•1d11 M1 i s pobrtl 1 t•p1ortdts d• pooul1 ( •• 

Tod1s as ttnt1tlv11 1 nlvtl dt 9ov1rno p1r1 •••"dtr 1 dtro1no1 dt 
habft1çõ1s se •ostr•r•~ 1ntflcazts t 1ng1n1dor1s . 

As soluçõts l ndh lduth c11110 1 ccropra dt u•• •ond•• . J 

autocot11truçio, ou o 11ugut1 J i nio sio •• :s ºº' 'i '. 1 ~t . ; do 10 
•Y••~to 4o cu s to de wid1 •a ptr~ ~ =~ ?OGf~ , 2 v 1 # · :1 \ 0 d=i 

s1lirlos, Sta felar no ••st•prt~ 



Huta 11tuaçio econÔlftica i. que fora• gtradas u hvuõu, solMções· 
coletivas t orça ~i z edas de tomad• dt posse de ttrrenos va1los t 

•bandona(os, públicos ou privados, stguidos d• dt•arcaçio de l~tes 
t a posterior construção eh p1qu1nu •orad1 as quue stll\pre ew1 

•ut irão. 

escolhemos pert apresenttr • 1nvesio do terreno ~· eeprtsa Tsuzukl 
em Gua1anazes étvido i experiin~ia de orçenizeçio e rtslstincla 
qut vlv•r•~ stus moraéor es na luta pela moradia. 

11\TERt\ACI ONAL· a ~&r~ ~ÚPn.d.e. 
MOVIMENTOS POPUL~RES NO CHlLE DE JLLENDE,,,. ,,, •. ,, .• 26 

Neste n~~ero ·aprastnt•~os e lut e dcs c hl~enos durante o governo 
Alltnd1 que foi dtrr11t..1do por um go l pe 11:ilit1r e111 1972. Para isso 

foi ~ivid!do o "• prtpÕsito inter~•ciontl" •~ tris partes : 

REFER~NCIA lilSTÓRICA · ( ume apresen:tçio dos .. ovimentos popuhru 
n~ Chile de Allende enfocand~ a ~ucstio das inva~õts dt ttrre paro 
mor••· Para isso ~ i tua·st t m GUt Quadro histórico deu tss• luta 
e ~utl ~ sua qualiGtce situando e t xpt riênci& do <amp&mtnto 
"l. Kal>en1 •. 

FALAM OS PO:SL.kDORES· ~rHHrHei:ics ~m texto. do próprio 
mo•lmento ~op~l er, por~m. fe:end c 1l;un s r eparos ou 1~1pteç6t! 
~era qut z forme ti• escrita nio co~pro~ttesst o conttudo. 

O te>to t rata da crç1n!z 1çic dos pr~:•dorts apEs z in,zsio d! 
~errl. Fth sirt. dt Frente de ~i9ilinci e, G• Fr•ntt Cúltural, Oi 

Fr,nte dt ~•~de, Gt Frente dt 1rtbzlnidorts t Ge fr•nt~ de ~ies, 
qut •••~ e L•st da or~enizeçio or rocer p ~pul tr iost• l ado no 
ca~~tmentc dt ~L1 Habena~. ______________ ,.,~~~ 

FALA É:JEI\ SAADER Susando uirof~no,• e. ·. )•hH•,.tr•t e1 
Uptritncla chilena t relat1on:.1 1 ' · ••• 

• - 1 brt~•1t•r• i q~• f o~ 
efttrtv1st•r o companheiro [der ~••dtr . Cstt comp1nht1ro v i•~u Jm 
F•rÍçdo dt · seu exílio no Chi l t t parti'c'pou • dt t:rptr1ir.c;• 
relat1d1 . 

A entrevista st desenvolve discutindo a organizaçio intern• ~ ,. 
luta dos PObladorts, ~~ rttll~•d• cn i len1 no Novi~tnto s i nG•• 
no Governo Frti t no Governr Al\er•de . • 

TRANSPORTE 
CATRACA N! 2 .. ,, . , , .. 
dccumentos pcp~lare~ 

PüBLI CAÇÕES POPJLt,.t::: 
CCMErn ÁR 1 cs ••• • 

1 1 ••••• 1 1 1. t ' ' ' •• '' 1 • •• • •• t ••• '' ~t 

' . 1' 1 1 1 ' 1 ••• 1 '. t. '' 1 • 1 t 1 • 1 f 1 1. 1 . 55 

A PROPÓSITO DO ,7~· :~: ·~·:;.:~. 
• . • . •. .• •• .•• • •• • • ••• ' . ~9 
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~ 1rS'dltl trf li lsG11"' 

EDITORIAL 

Mo•l•tntt Popular f "ª ftt• 
111
'''''

1 11
' ' '''

11 
'' o ,,.l(,lt.tft~O c!o t 1 'º' .,,.,. •• , ..... ptrlf••IH ... 1r•n•c1 

~ J tl"CC 111~a\t llOS 1 r r 

'~· r ·e• se ce•ctntrt una popult(lt <••••ti 111 ' •uecros•' 
ctcacn. , _ ,,... u "" tUo aaru" ,,,. cwltlpHuçlo H 
eaplerU• Cstc ''''' .. • . 1 t• n1111a•tl •••••••o••• lacor.fer•••º' coa 
luttl tlPttlf1c1s cut tntO ' 
ª' p4tt l•&l ceao1,111 •• .ice '' '"' ' ' ' 'º rtl•t•••• · 

Pt•f• tt\t atsllO crt1cl•tn\O lt• ''''''''º 11•• 11ª1
''' prdprlos •• 

•drll . ltU fu co• ''" 'aol•tfttt """' tltot • 
lute rtl• lndl:::ndo lo•••• tt•••••"''' •• lult t •• ortt•l1tçlo cut 
'''ªº'· r.lo t 1 10 , '"''' polltlc••••tt, •••••ti••••••••· 
ptnla1li:t• l popu '' • • 
itstl• dt socl tC•••· 

'
·t• f11• ,, , •••• ,,., •• , •••• ,,., .,,,, •• , •••• 

awin•io s~pcrar • f ,, 
1 t.• cr•tto tll\ltt•tl, trtlc•ll,ltl t ew\rtl are 

.. ,1 .. rito pop11 ar .. , 
• t •ulttl •••ttt a i li\tn\tl •1sco.rc--s 

• "''' de or9tnl1t( o . 
ptrt .• • '''"""°' •Ultt f na rtprtUll\&t1'1D••t . post·rlorctntt dle•tt t ' 

· "' 11por\111clt o• pon•• "' '°'°' u Portanto \nccptndtn\t •• • d 
• 1 1 '"''' 01 lllttrttt ª º''ª'"''' • t • crltçlo t t\lorço• ot artl cu tç o 

• 1110 "'º ••• ,. ,., ••• '"'''"''' ., '"'''ª'''• oflcltll ou 11 o, 

,,,,,.,~ •• cos ···' .. "''' · 

~l't ' ''' '' lutt\ Pftwll•tl ''' ••~•• · t•t•tto•tt, oo•st 
f p•tr • lr p~~ · l&• f ltÇIO •t IO\tt~tn\tl, t lt•lt li tt•t l t lMllS ••t 
•• ,,,., , , y~ l .,,,,,,,.,. ,,., , .... , ........ •t•• 
'"'·,.. ~o "'"'º' potwlt•u . ' .,,,, •• ,., •• "º''._.,, ,,, •••. 
P••C• cltrt para 1 atlorlt ••• 

-----------~~61 

s .. •••••• • . a tt\ ,., .. ,"•• •"•L :t••\ • !-•r •'•t ••v 1 t ca 
IKlllll•clo •• •OftllOCIOt•lt . ' '"º•lo,., ... •CI ,. º''"""' , •. , .. , .......... ,, .. , ,., .. ,,,., .. ,,,, .. ,, .. ,,,.,,,,,,,,, ... ,, ... 
ti l•ttrttttl CIPl\ Cl ltll\ •1 \OCtta: dt ••t ts\4 Af, Clll~tCtr 11111 

••c••lt•ot •• "•tt• t •• u a.1d1 o oecislo. lr1&1•H, p1rt1n11, u 
COfthtctr coao o t111co t ª' cl 111t1 eo~ ln tl\ltl 11111• 111 ttlttl 001 
ltut lnttrtlttt, t o cut rr ~crcutc d l rttaacntt na1 co•tlcOtt tt ~·•• 
1111 tr•••lhtdo•tt . 1rt\t•tt 11••4• O• co"•tctr p1r1 crt1r propo1t11 
tlltrnttl•tl tol "º''º' pro~ lt•tt . 'ortento, o "••l•t•tt procl1t 
olt .. , .. 11•tr • •~• ••t•, ttr J•cpoates para 1 ,,.,,...,, •lalct, 
P••• • tttfttl .. •\t •• .,.,,, p1r1 • al lae•ttçlo t ••••• ._, 
tr•••l•••••tt . &t sr o119r elttr•tt l•ts f1t11d1atnt1ll11 a11 •••• 
••c111•••••• t 01p1rtfac111, ti .. wlatatos tatlt lt prop1r1•tt pari 
••t•· ttrlrt• • 11c11•1•t ••1u••• •• l•ttrts111 ti 1•••._ •tltrlt •• 
P•P•l•cl• t ce•tr1 •• l•ttrtsltt cep l ttllst1s . 

Pert1•t•, pelltlr1r • 11twl•tnto t•tul1r f colocer 111 ortt• •• tl1, 
••••• ••• parc11l t 11c1lt1a•••••tt, 1 qucstlo •• ptlltr popwltr, t 
••t1tle •• t••••• •• Ctcl1lo t '"'''"'' 'ªº ~º' parte •• .. ,, ... ,, 
1111 1tl11c••1 Ouf ftrt• ••••• til ltVS problteas. 

1 a11tt ''''''' ti••• 1111 .. , coatç&ndo. As coal11011 t•P•l••tl •• 
fl1c1llr1cl• ••• '•1t11 •• Stfllt, dtt crcc•cs, t11 .. ,,,,,, 
ct•ctttlt•4rltl •• tra•spertt ctlttl•o, slo os prl•tlrts ••••e•• •• 
, •• ,, 'º'"'ª' · "'' , ....... ,, •• '''"'''· ' ............ ,,.,,,, ••••• 
11r •t1prt1tf1, 1l11•a eu• tll •lo lt 1p11que tottl•tl\ll •• "º''º 
•• ,,,, ou •• "º''º •o•I••"''· 

••1tt 1tntld~, 1cr1dlt1~01 que po111 '''dr t''"dt u\lllttdt 1 

lltwwl91,lt tnlrt nd\, ••• taptrl( nc l &l de oçt ro1 powo1 . •t•lt ftw•trt 
•••a pr••••tto• , pwbllrt•oa a t1 pcr ! fnc la dol •poblldorea• ctolleno\ 
•• •c..,o .. ato I• ••&•& M1•••1• . Ot •p~ t l1ccrt1• cll l lr ~o• trt• 
•••tltl l••••l~teortt t •••• ft~ f l • &! tt~ .-.r1•••· 1 evt per ••ltt 
\f.,t tCrttlta•ta atl ~'991111 ( ~ .~· ! ,D: . ~t IClllt l CtSI prfprlt . 

t1 1111 •••• •• l••trao •••ocrtt 1 · r · · ·: ~ ~ é t ! ~.arto fr1t, 

--------------·*7~#!# 



.,,.,,.. -- ---------------------.:';;_ 
fer• Mis - '9 ••"'ª ... l••er• -ttH •'" ff Msn""· • 
Cef •• ••••~ te te••• .. , r1zte1. e ... '-'<• e1t•r•et t•• .. 
•nut .. ar • , ••• , .. ,.,. ª'"' ..... ,., •• .-r• .... rul-s .. 
•• , •• , ..... •li , ..... , ~· •• ,, ......... , •• ., ........ .. 

,,,,, .... ,. • •• ,., .. '''''''' e e ....... , •. Kett•• ••••• ,, •• , .. •• 
lftfrtfttcr e w1oltncia ••llclal, •••· •• 11ra1, aafra• wltortosos. 
Alf ln1tal1do1, •••tlnh1• u•1 •obl1t11çlo •••••n1•t1 •••• ott•r 
~1t1rt11 dt con•truçlo, fn1t1laçlo dt lnfr111trutur1 1 11•~ d1 
~ii'uhrluçlo d1 '°'" do terreno. 

A 11e1rll•tfl •11 •era•trta •• "li •atWI M1b11a• f rlCI Ct tnslaa .. fttOS, 
Jcls 111 es .. ••••••• fcr•• ••Is , .. ,, ••• •••• 1utaa . te•scte•tts 
11 e.e 1 llOfl,11 trl IPlftll .... Slr\C Ct 1•11 .. CtSst•e .. s, H 

e r ,-•f11r .. .-ra _.,,,,. ••~i e ... •tcs 1ecl1ta .. l•fr1-estra\••~ 
u•I U ria • senl'H p,l~ltccs . Os J~hCerH H ••t••l:er-. -
, .... ~, .. tr1•el aa, e~• ~•e se ll•tt••• • reltleC tcer e~ .... 
csc111 .. ..-su n 11.ift . '•••' ·~- 1 1•• r .. rtn. , .. ._..,. • 
ifc•ICH l atltplllCI •••• •• ' ·~ ··· ,., .................. ,les .. 
•sc•h. cr~. ,..,. u u.-C1; aCQii r lr• c..-.cl .. ctn neccfftcn 
e a-lfareclt"f• lf8"UU •••• tM':-s utes ..,.,._,., _ fstn 

, ........ , .. ,la-- ••••• 11:1ctes .. ·-·-··· fflHS lit"rWI,•• 
e•t l ><H. e- t ..a#e cu ••h,ec1 - ,....,, .. ,.,. ac•ttns e .. es 
•••• , ...... fer ....... ••••e .... , ..... 1. e-.cl•r .,.,, ••• 

l~'ASÃO 

DO JARDIM LIBERDADE 

A GLE&A DOS ~ESSEGOS 

•ne ~• ,.,. , .. ~H•der 
e- estes ••tis ,.._ 
ftcar ••: t es • ,..._ , ... 
et..-c_ .... _.,...... 

J~·- ......... . 
•nt le t re& 109••-.... 
•- - •i~'"' e-•• ..... _..., ... 
CTr11>t"k«. a .._.,. l t~) 

J• trata-es •• •'9.•e 1••• •• 
•a •••l>fslto• ,.,,, , ,,. •• 

•(lt . lt•t• ••t ifo ••t<•~t1 
ftew1w.1nt• c i scutl• talt l\tunto, 
1pr11tnt1neo t ••P•••fncta 
•twlo• re : e$ 11~f li 1 1 cu• 
tft•&C 1r•- ' :t • rtr.~ , . r~~·«SI 

Jl,l•tSI • tvl w'' •• GLlll~lltS. 

lrttc•t1:• e~ ' '"tll t ' ' ••••· 
•• Uf•hlc•. ~o tt•lece t• , ... 

••••~•• •w-: •~r•f~ ·~•e••11to 
• _. .-te.e t~ t. .. e.•• ·• . • _. 

'"'''•(1• ~ •-ll ·n ._. 
~, ... e., ~., •• ,.. •. 
le• escal•• .. ••t• ·. : • ...... . ....... , .......... . 
•. ~rf•cl11l .. •tt, Jtlt 

tapertf•c•1 •• ••••~ll•(I• • 
••1l\tlnct1 ecu•wl•d11 ptlos 
~or1dor1a 10 llftfl •• tod1 
• lMtl ptlo dtr11t~ l corcdia. 

letci,.,oi o 1rti9e , .. tltaats 
, .. ,.-. •• ,.,, , ••••• , ••itt•• 
,. Jr .. lt&e •• ftltt •• 
.... ,,,, ,.. l r 11ll o eeets as 
_,, ...... " .. 1.;a. 
._ ............ ,., ... ,. 
.. , ......... -..s • •••••• .. 
1.t• llt , ...... , ••• , .. f • • , ., 

tl.-a 8her•e( .. \ \C-~ < 

,, ... 4le c~e <• a lclt' • t 

~, .............. . ~····· ~ 
s itaes .. s , .. ,, -.ree.•tt 
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O 1lu9u11 de pe~vtnlS Cllll ou 
~1 c&•odes ea cort1,os fo1, 
1tf 1~roai•1da•tntt 19C5 a 
1950, 1 for•• e11s usada ptlos 
tr1b1lh1dorts ~1r1 rtsolvtr 
seus probl1a1s dt aor1dl1. • 
co~pr1 ou 1 construçlo d& c111 
prdprl1 sempre foi dlf lcult1d1 
pelos prtços multo tltvados 
dos t1rr1nos dlsponfvtls n1 

fpoc1 . 

O cr1sci•1r.to 1nt1nso d1 
cld1d1 dt Slo P1ulo 1p6s 1950 
provocou u•• 1ap1nslo no 
ttcldo •rb1no t• dlrtçlo 
p1rlftri1, ~rovoc1ndo 1 
v1lor '. 21çlo d• t rt l c1ntr1l t 
pr6al•1 1 111, ondt •or••• a 
"1lor p1rtt ~I cl1sst 
tr1b1lh1dor1 da fpoca. Co• os 
ttrrtnos valorl11dos, OI 

1 l ugufh 1u1>1nt er 111 , torn1nOo·n 
1ncoa1>tfv11s co• os s1l,rlos 
dos tr1b1lh10ores . 

rol-st provocando, 1ssl•, 1 
eapulslo dos tr1~1~h1dor11 das 
•rt&s •ais pr6a1•as ao centro, 
ondt esta••• loc1ll11do1 os 
1•pr1901, 1qulp1•1ntos dt 

11~dt, tduc1,ao, etc. 
ltvando-os a 1dot1r 1 soluçlo 
QUI PISIOU • ser • ••IS 
co•u•: os 1ot11•tnto1 
ptrlffrlcos. Estts 1ote1•ento1 
st tornara• 1 principal 
1ll1ra1tlva pare a popul1,10 
dt b1taa rendi . 

Os lote1•1ntos fora• 1b1rto1 
t• aatl9a1 chic1r11 ou sft l os 
t divididos t• ptouenos lotes 
co•pltt1•1ntt 1111 
lnfr1-estrutur1 t 1 •alor 
partt dtlts co• sltuaçlo 
lrrt9ul1r frtntt ' pr1f1ltur1. 

Sul dl1tlncl1 do centro 
urbano f 9r1ndt,o qut 
dlflcult1 o acesso ao t•prt90, 
a serviços •ddlcos, 1scol1,etc. 

oó um dtsconso o 
q.ie eslci no ha'o do mel 

Por todas estes c1rfncl1s, 
11111 lotel•tntos podt• ser 
vendidos t•1t1e1ntt n1 •ttld1 
da c1~1cld1dt dt P•t••tnto dos 
co•pradores . Dessa ••ntira, o 
tr1balh1dor constr61 1 c1s1 
pr6prl1 t nlo p191 •ais 
1luou1l, porfm o torna 
dt•tdor por um 1on90 tempo 
pela co• pr1 do ttrrtno. 

A tcono•I• do 1lu9utl •ai pira 
t1tas prt1t1,D11. MI, por4•, 
... ntc1ssld1d1 dt tco•0811 
pera foraar ua capital par• 1 
construclo t 11v1r t• conta 
•• e•sto 1 •111 Qut lntts nlo 
tinha: o tr1nsportt . 
•11s1s lotes ptrlffrlcos 11 
•oradlas sao. construfdas 101 
poucos, co• 1 ajuda dt 1•l9os, 
p1r1ntts t vizinhos, nos flr.s 
dt s1•1n1. D 1nfclo f quast 
1t•prt • c~nstrucao dt u• 
b1rr1co dt •adtlra par• •ortr t 
llb1r1r o dinheiro Qllt d 911t~ 
no aluguel. C• seguida 
lnlcl1-st 1 construçlo '"' 
1lv1n1ri1 dt um c&modo por •E7. 

Com 11tt processo dt 
111t oconstruç lo, o tr1b1lh1dor 
bu1c1 soluclon1r os problt~as 
cr •or1dl1 por cont• prd~rl1, 
us1ndo o stu prdprlo tr1balho, 
coaptnsando a f1lt1 dt 

~ autoco~struçlo st torno• a 
for .. a ••h procur1d1 po.11 o 
trab11hador •lo 1ncontr1v1 
1lttrn1tlvas ao .. reido 
co•ercl11 dt h1blt1çlts t, 
•ulto •tnos nos planos d1 
polftlc1 h1blt1clon11 do 
governo. Esta polft1ca 
mostrou-st \otal~tntt 
Inadequada. Stus progra•a1 dt 
attndl•tnto • popu11,ao dt 
~• i•• rtnda nlo rt101ve• a 
sltu1çlo tfetlva•t•tt t • 
problt•a habitacional 
continua st• 101.,ao. 

A crtsctn\t p1upert1a,I• a o•• 
foi sub•tt1da a classt 
trab1lh1dora, da oua1 1r1ndt 
p1rtt est• dt1t•prt91d1, 
vivendo dt subt•Prt901 o• co• 
s1lirtos balaos , st rtflttt n1 
1ltern1tlv1 d1 1utoconstruclo 
na ptrlferla. Torna-11 19or1 u•a 
aventura co•pr1r u• ttrrtno t 
continu1r p191ndo a1 pre1t1çDts . 
Assf• os tr1balh1dor11 slo 
obrigados a procurar as favtl1s 
ou • Invadir lr11s p1r1 •or1r. 

O aumento do n~mtro dt 
hvel1dM, Ot l97S 1 1976, foi 
dt 4~71, cifra 1l9nlflcatlva 
cocp1 r&d1 ao1 1nos anttrlores 
nos qu1l1 a f1vtl1 repr111nt1v1 
ulil fese transltdrh. la• p1r1 

rec~rsos •onet•rtos. ~,~~ 
...-~~~~~~~~~~~~-·'~~ 



1 favela o• migrantes •u• 
tinha• 1c1badc dt chegar a Slo 
P1ulo, conseguindo s1lr dtp•is 
p1r1 u• lote nl periferil, e 
construindo ntlt u&t pcqutnl 
•or1di1, torn1ndo•se 
posttrioriaentt, proprittarios. 

Hoje 1s f 1wtl1s estio cres cendo 
t• qu1ntid1dt e t1•1n•o, alo 
devido unicactnte 1 •i9r1çlo 
interna, ••s dt•ido 10 1u•tnto 
do nústro dt f1•fli1s 
pro•tnitn\ts dt c1s1s 1lu91d1s 
• dt CISIS pr6prl1s dt 
1vtoconstruçlo, ou fin1nct1das 
pelo BKff (Sistema Fln1nc11ro 
d& H1blt1çlo), que nlo 
suporta• ••Is p191r 
• tnsalld&dts, que slo 
rtajust1d1s 1clm1 dt seus 
uUrlos . 

terei dt 3 anos atras (1981) 
txplodlr1• como respostas a 
est1 sit••clo d1 •or1dla, 
açOes org1ni1a#1s dt invaslo 

t posst dt ttrrtnos v11los 
p1rtlcul1res t públicos . 

Este tipo dt 1çlo difere 01 
ocupaçlo dl f1•el1, •ue f 

lent1 e dtsordtn1d1, ftit1 
9r1d1tlw1iaentt, •1rr1co por 
b1rr1co, c1d1 u• sendo 
coloc1do onde fosse possfvel . 

U.a iaw1slo difere dl ocup1çlo 
de .. 1 f1wel1 lalcl1l•ente 
por ser u•1 1çlo colettwa, de 
pelos •tnos u•I 9r1nde p1rtt 
dos futuros •oradores, aos 
qu1is wlo se 19re91ndo ••~s 
f1•fll1s, atf co•pletar o 
nú•tro dt lotes que 1 artl 
co•porta. 

Antes de1s1 açlo colctlv1, 
pl1neJ1-se co~o vai st r ocup1d1 
t dlwldld1 1 ar11, e• lotes, 
ruas e equlpa• entos previstos 
co•o v1i ser o processo 
construtivo (•uttrlo) e os 
critfr i os de seleçlo d1s 
f1•fll1s que viert• 1 st 

~~~~~~~~~~~~~~~~~4&"~.&.-rt!I! 

•t>te9r or . Depois dt tudo 1 ! so 
Gtf l• •Co t ~ut se p1rt t p1r1 • 

ª'ªº• ou StJ•, p1r1 1 lnv1slo 
pro~ri1r.entt Cita . [ 1 '''' 
f ocup1d1 efttl••~tntt t • 

poucos ' l as. Css1 açao dt1•a 
cl1r1 1 ~uestlo d1 proprltdtdt 
da ttrrt, d iscut indo quem te• 
~•Is direito: Que• 9u1rda 1 
ttr rt p1r1 especular , ou Qut• 
prtcls1 dtl1 pari •or1r t 

sc.brtvhtr ? 

Os ocup1ntrs dt ttrrenos 
Invadidos reivind i ca• a 

dtsapropr;1,10 das areis, 1ss l~ 

coao ~19i-11s 10 Cst1do, 
procurando essi•, • le91l i d1de 
p1r1 sua •cio. 

~ ln vaslo i niclou·St no di a 6 

dt • ros to de 19S2 co• 1 

~• • P<çac é~ u~ terrtno qut f ort 

co,..~rtdo ~t ll taprts& tfat i l 
Tsu1uli ~I 20 1nos, e que 
ptr•antci& 1b1ndon1do. 

Ouande ocorreu 1 1nw1slo, 1s 

PtSSO&S que SI dir i çirt• ao 
\trrtno decl1rar1• i gnorar o 
dono da arei, e 1 l 9uns 
supunha• ser dl frtfe l tur1. 

Csst ltrrtno 1fast1do st 
loc11111 n1 2on1 LtStt dt ~ao 

Pau lo , no b11 ~ro dt Gu1i1n121s 
(distante 70 ke do centro), 
co~ 1pr oaiaad1•tnte 177 •11 
Metros quadr1dos . 

A arta foi lnv1dld1 
1n1cill•tr.U por vm pequuo 
nw•cro dt PtSSOIS . R1pid1&tntt 
1u•entou o nú .. ro de f1•fli1s 
que fort• cht9ando, qutrtnoo 
u• ptd1ço dt t~lo ~&ri erguer 
S•I •or1dl1. Alçuns Jor•1 i s 

da f poca cht9a r 1• a f1l1r e r. 

duas "'11 far,,fl1 11 . Portm, é 

pro• ••tl qut fora• 700 

ft• fl ias que li11p1rt• t 
dtll• lt1r1• 1otts e 
inic11r1• 1 construçlo d1s 
CISIS . 
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Pele\ t•trt•l! ~ IS ••••• ICS 
Jornais, p~dt-st Pt•<tDt• •u• 
1 ªª'ºr'I rtsolvtu la•1(1r 1 

6rta, ••S porout nlO 
<ons19ul1• p191r os alto• 
1lu9ufls, t cutros porout 
ouerll• Otl•I• IS pfSS>OIS 
tondl(6ts dt ••G• ou• \ l nhao 
anttrlorotntt na fa•tla . 

roi u•• prtocupa(IO consta•t• 
•• toeas as faofl•t\ 1flr•tr 
out nlo ~utrlt• tOnllr•lr .. 
f1w1llo •• arta . 'º' i\SO 
,,,,, ••••• stlt(IO ••s 
f1ofl l1s ou• ocup1rit• os 
lotes. ll1s t1rl1• ••• ttr 
co•dl,tts dt to•str•ir suas 
CISIS .. 1lwtn1rl1. l s .. prt 
1flr•tr1• l loprtnst t ls 
1utorl01CtS out todos tll tr .. 
tr1b1\h10orts proc•••••o ,.., 
solu,ao Ot •or1dl1, t out 
tst•••• dts~osto\ a p19ar o 
terreno, pois nlo 1r1• 
•ar9lnal,, nr• banoloos . 

O tr1b1lho •rntro •o J1rd•• 
Llbt•Oldt ltlt1 foi o no•t 0100 
p1l1s f1•fll1s 10 ttrrtno 
inwadido) Ot•• lt dl ••t•l•tt 

01n1ir1: aorla•st u• 'º'º t• u• 
lott, cuja •eu• 11rvl1 pare 
todos os d101ls lotes vizinhos; 

'' construç6tl •••• feitas • 
base de •utlrlo . Dos •aterlals 
us1dos, o out sobr1v1 la para 
os lotes Ylllnhos . A prOprla 
ttrra 1ue safa dos buracos dos 
poços, foi stndo transfore1oa 
ta tijolos . 

Os 2 . 000 l•tts oit« c•11ar1• • 
str 4'«•1rc1•01 , s11•IOO ue 
pl•••Jea«•t• f tlt• pelos 
lavasorts; os lotes ti•••• 
dt•t•sOts rtt• hrt\ dt 6 • lO • · 

O processo Ot conltruçlo lt9u l a 
.... or9ant11(IO out OS 
aoradorts t•tabtltctra• tnlrt 
si nos prlotlros dias d• 

ocupaçlo. Ol out vter1• 
posttrior•tntt era• orltnt•dr• 

•• ••<ol~ • co lçte e •• c .. o '' 
or91ft 11a• •o t••D•l-o . 
Nawla ftofl1as trabtl•••do 
todos os dias, wlwenoo 
1c1•paoas no t~rreno . Dutr1s 
aorawe• pró1tm1s, t vinha• ' 
noite t nos fins dt st•ana p&ra 
~artlc1par do processo Ot 
constru(ID. 

OlSCOIClTA A llWASÃO ••• 

A lnv1slo foi descoberta •• 
1J do a1osto 01 1912, ••• 
, ..... depois 01 lalcl1oa. 
•aouole ... cato, Mia parto 
des lotes (•e 120 •' c101) J6 
•••la• ,, •• d .. arc1•os e 
tsl1waa llapos, assl• , ... 
alt.,.ª' e•••• J' tstawa• Ot pf. 
l•tdlataeentt apts a lawaslo 
str Otscobtrt~. aparte•~ a 
ttr.prtsa proprittlr l a do 

ttrrtno, ou• sol i citou no 

fOrue de llaoutrt a 
r tlnte9r1\ID ta ro•st do 

ttrrtno. 

ApOs •ns wlntt dl11 oo 
Infeto d• ocupt(IO do terreno , 
as faefltes coMt(•••• • 
reivi ndicar •sua t lu1 
t a st ~ob ll l 1trt• p1r1 
rnohtr a Qunllo d•. 
posst dos te•rtn?s . 

A populaçlo se or91nl1ou . 
forao•·St u•• Coel\slo par• 
con\acttr a Ad•l n l str&(IO oe 
ltaovtra visando a 
re9ulart11çlo ot sua situt(IO. 
letvladtc1••• 1 Otsaproprla(IO 
da •rta ocup1da para o•• tst1 

fosse 10Qulrld1 p•la 'º"''· 
e 11sto tornasse possfwtl 1 
co•pra oos lotes 1trawfs lt 
uaa cooptratlvl foroada pelas 
faafllas. Propunha• out ceda 
f1cfll1 p19asst o lott de 
acordo co• os seu• rtndtoentos. 

• ' " 
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Dtpols de quase u~ mts de 
1nveslo, seiscentas pequenas 
CISIS jl estavam ln;cildlS, 
e cento e cinquenta jl 

est1v1m h1bit1das. D11r11mente 
che91v1m 10 Jardim l1berdade 
m11s flmf1 ln. 

A [XPULSAD DAS FAK(lJAS 

Por volta do dia 28 de 
setembro, ou s~j1, após quase 
do1s meses de 1nvasao, ~ 

populaçlo do Jardim Liberdade 
foi despejada, po1s a empresa 
Tsuzu~i obteve a reintegraçlo 
da posse do terreno, e teve 
permlsslo legal pira 
despeji-los. As i~c f1m!li1s 
Que j& moravam no local, f~r1m 
desalojadas por um cçnsid•r,vel 
ap~rato policial (300 soldados 
da PM • 3~ Batalhlo de Choque • 

N:Ís 1rwoó1mos estos 1erros 
;x>"aJe e gente não 11nhc 
onde morar l' ISSC OOCH 
~stovo obond::.nodo 1 : em 
9en•e aQui hO mo:s d~ 
\O ono:-, : 

C1v1l1rl1 • Polfcl1 Civil), 
tendo sido surpreendidos pela 
•tio policial de ma~rugada. 
Seus pertences foram recolhidos 
•retidos• t . •des1p~recer1m• nos 

dep6sltos da empresa. 

D Secretario d1 FABtS 
(Secretaria d1 Familia e do 
Bem Estar Soci1l) n1 ip~ca, o 
Coronel Avll1, pression1do 
pelos mor1dores, intermediou 
os contatos com 1 [mpresa 
Tsuzukl •. ~ empresa nlo cedeu 
n• Sul decislo de ver as 
f1afli1s fora do terreno, 
1ssl• como nlo devolveu os 
pertences retidos em seus 
depósitos. 

A intermedl1ç1o · do Secretlrio 
nas negociações nlo durou 
muito tempo. Privilegiou, 
assim, os interesses da 

1111as nós lemos 
ordem do dei~do 
poro nlio deixar 
ntfl9uem m:rar ~J ! 

,r.quele ali ROSO, QUE 

esta· folondo, e o 
meu omioo Mo"ric ,d:l 
rossa Assoe ioçõo 
dos moradores ! 

POIS en1óo a senhor ler. 
o lovor de dizer ao 
doutor deleooda Que 
nós rõo soimos dOQui 
e QUe vorros exigir da 
Go11erno passar estas 
!erros paro nôs Que 
es1amo~ morando a::iui 1 

E a Qt!r>1e~ 
poro nin~Jém 
vir derrubar 
os barrocos 
Que da 
prõxtma vez 
O ~Tlte VCI 

.. 
~ 

estar preverrdo, i 

~'°-~~~~'ll~m·~ ~ ~ 

Empresa, deixando o espaço 
1berto para a coaçlo sobre as 
hir.fliu. 

~pós a recusa da Tsuzuki em 
•ender os terrenos, e diante 
ca dtterminaçlo das familias 
em prosseguir a luta. o 
Secrttlrio ofereceu tio lotes 
urb1ni11dos aos ·~•Is carentes•. 
lssa proposta fo{ recusada, 
pofl durlnte 1 luta, 1$ 

farnfllas buscaram sempre 
manter-se unidn para gara nt ! r 

uma soluçlo pera todas as 
famfl las . 

Após rejeitarem esta proposta , 
as faml11as for1m encaminhadas 
para um •brigo 1mprovlsado na 
E5Coh de 19 Grau Satum1no Perei ra . 
Isso ocorreu em 29 de 
setembro , ~S dias após 1 

lnusao. 



a nN ID aaat5t . . . 

"•••·••-lt , •••••••••••• 
no ft•fltu ••• J• ....... 
no •Jardl• Llbtrfade". As 
outras •~O faatll•• 
rttorn•••• a stul loc1t1 dt 
ort9tn1, para cu11 Oe 

parentu, ttc. 

Otpols dt tn1t1l1do o 
aorl90, a rt1~0•11•tlld1dt 
ft allotntacao. colch611 , 
co.,rtor11. oattrlal de 

11..,11. ••1a•t1acao e 
_. .. ,,.,a. fet 111••••• 
PCll fUU. 

As co•ft ,e.1 dt •t1••••· ...... ,., •• e ··••e •• 
&~lte. er .... tto prec•rtas, 
tos f1•flta1 rel•t•ftc•••• 
atlhor at••dtat•to . [s111 

c .. dtc~•I lt ••••••••• • 
u•• crtanc• wete a f altctr . 

f1s1 fato .. 11•<••••~ ... 
trtwt de f ... t• prottllO 
pelai pf11t••• co••• \611 
•• que 11t•• .. wtwt•Co. 

As f1oflla1 11 rtor9anl1ar .. 
e for•arao u•• co•lsslo que 
tentou "º'º' cont1to1 coo a 
01rtçlo da fAl[S, Ptdl .. 
ta•bl• 1 l•tervenclo da 
Prtftltura •• coapra do 
terreno da lsuzukl . 

Pouco tt•po depois de111 
t1otatlw1 dt 019ect1cao. •• 
lofcle dt .. , •• , •• as 
coo1tr•slt1 ••lcladas •• 
•Jardt• Ll .. rdadt• foras todas 
.. 1tr•ff11 pela T1•1u•I . e .. 
Isto • ,.,.11,10 perdeu todo o 
•atertal .._,,,.,. ••• 
coa1tr•(lt1: - for .. destr•ffas 
150 ClllS • • • ••e 'ºº ,.,.en11 
const••c6ts. 1111e •oee•to • 
populaclo pt•ft todas •• 

{ 
' • ~ 
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tSPt••"t•I dt retoraar •• 
•Jardl• Ll.,rdadt" . Porfe 
cootlnu1r1• co•rando dl 
Prtftltur• 1 soluclo para stu 
problt•• dt ••radia. 

Apro•tltando essa sltu•(lo, o 
$ecrttlrlo da F1b11 usou u~• 
titica dt prr11&0 1obrt ti 
fa~fllas, •~••e•'ªº ftc~•• o 
•bri90 f tACIC i n~ar SO~tnte 

lSO ~ESS011 "•ais c1rent11• 
10 CET~C• (Ct•tro de Trlatt• e 
l•ca•iob1•1nto1). onde 
15u1rttri&a •• fila de 11ptra 
•••• • coapra ,. lotes 
••t>a•htfcs. 

C CCTl[S 1t10Ct 'tSIOlt 
c1r1ctos t 91r1t .. •to as enyta 
1 seus locais dt orlte•. Ka l s 
1111 lt•t•tlY& te Stcret•rto 
para dts••lr as faefllts 
tt•tar.do t•fraç~tctr sua 
c1racid1dt dt uctlo t prtsslo, 
foi frustrada. 

Prtss~ts cooo 11t1 fora• st 
torntndo consttntts nas 
~•goc1tçie1, criando u~ cll~• 
dt l~stçu~1nçt no 1brl90. O 
Stcrrt,ri o, e~• 1 . lnt1nçlo dt 
colocar • oplr.ilo p~bllc• 
contra os abrt91do1, ee111 
cportuntd1dt, t tr outras. 
dtclara 101 Jornais ••• as 
••1octact11 esta••• 11edo 

•tr•••••s .-•os prfprtos .......... 
Ac•••c6ts c••sta•tts e••• 
feitas as faoflt11 e aos 
prdprtos functenlrto1 da 

FAl[S na tentativa de 
lnth1tdl·1o1 . 

A pr111lo que 11 ftmf l i11 
sofreraN no abrigo era 
constante e crtscentt, 011 nos 
•lrtos enfrentaotntos, 
con1t9ut• se fortalecer t 11 
or9aet1ar . Desta for••. 
rtspoodt• ao podtr p•oltc~. 
crl••do •• tor .. •• sit••c•• ... ... ,. •1 •• 1,., •••• 
1r1ode lapreou e c•oaa•do 
para si o apolo dt dl•trsos 
setores do ... t .. oto P•P•lar 
t cos partidos de opos i ,ao. 

lowas •e1oclactcs fora• 
r1ati1aoa1 to fios de outu•ro 
t no•••ente fica t•idtntt 1 
1nttnclo d• Stcrtt••io dt 
lt•ar 11 faa ftta1 1 
dt1a1r1• .~ abrt90. Cst•s st 
rtcu11•, eat9tndo •~• 101uçlo 
dtf1 nittva para sua sltuaçlo. 

~li• d1 ser 1 ~ntca oor&di& 
de qut d1spun~aa, 1 
ptr•anfncla no abr t90 tr& 1 
úntca 11r1•tla dt coo119uirt• 
os lotes •rba•tiados par• 
tod•s •• f .. fllas; pois era 

---------------~~ 



o Ontco •tio de contlnu•re& 
unidos p1r1 d1rt• &ndaatnto 
•s reivlndlc•çles e pressões 
sobre a dlreçlo da r~IES e d1 
Prefeitura . Unidos no abrigo. 
1pes1r d1s p~sslnes 
condições dt eidstincte. 
IS famfllas aantiveram a 
atençlo da ~r1nde Imprensa, 
e aprofunda•1m 1s discussões 
sobre os interesses polftlcos 
t econõ•lcos contidos nas 
atitudes do governo. Esse 
•rduo e Imenso trabalho de 
reslstfncla, levou ao 
desemprego •ultos dos abrigados 
que continuava• na luta se• 
seus pertences - retidos nos 
dep6sltos da eapresa - e co• 
suas casas destrofdas. 

AS IC&OCJAt0ES PROSSEGUEM 
OS LOTCS DA &LEIA DOS P[SSC&OS 

~s negoclaçees prossegue• e se 
dtfine• •• tor•o da coapr1 de . 
150 lotes •a"&leb1 dos Ptssegos 
onde os b1rr1cos seria• 
construfdos co• •ater.tal da 
Preftitur1 e• •utlrlo; e outros 
250 lçtes para aqueles que nlo 
es ta••• 1loj1dos n1 escola. 

e· íAIES. se or9aw11ar1& em 
cc%1ss0es dt tr1balho p&r1 
segurança, controle das 
condições de s1úde, recreaçlo 
e acompanhamento das 
construções. 

preuees do 
Stcret,rio nlo .par&r1m. Quando 
alguns barracos foram Iniciados 

.estimulou 1l9u~es fa~f11ts 
pira que os Invadissem, 
tentando a s si~, desmante lar a 
organlzaçlo t coésao interna 
das f1~flias . Ess1 1çlo foi 
rebatida e denunciada em 
1sse•blfi1. O tr1b1lho em 
avtirlo. 1tnd1 que com 
d1ftculd1des, nlo foi 
hlterroapldo. 

Dois funclon,rlos da FASES 
for•• 1f1st1dos t dt&ittdos 
pelo Secret•rlo sob 1 acuseçlo 
de estare• indc co~tr& as 
nor•as dt tra~alho d& 
Stcrtt1rl1, 10 dtftr.dtrem os 
lntertsses da populaçao. 

E• 2t de outubro, as f•~f111s 
wlo a Secret1ri1 t rt i •ir.dica~ 

1 relnttgr1çlo dos funcio~ irios . 

D Stcret,rio nlo st d l s~~· t 
rtcebt-los . As f1•~l11s 
l•t1çara10 Ptr1ur0 tctr no r~tdic 

~s fa~fllas ptr•antctrl& no atf sere~ rtcebtdos. 4 
abrigo q~•se dois •ests. e , polfcl• I cha~ece t retf~ 
junt '"ente co• os f une ior.,rlos 

~~----------------~ ... -~~~~ 
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todas IS pessoas no prfdlo por 
qu1se 17 hor1s. co• u• 
politll•tnto osttnslvo. 

Apds esse fito. 1s famfll•s 
reivlndlc1• 10 '••ft1to a 
substltu1çlo do Stcret4r1o d1 
íABCS por 1lguf• •ais 
capacitado par• o c1rgo. 

E• Infeto de no•t•bro, 
pro1stgutm 1s •ob111z1ç&ts 
dos 1brlg1dos. Dtst1 vez 
fora• a Prtft1tur1 com ••Is 
de 500 pessoas para 
reiv1nd1car t 51r1nt1r o 
1ttndl•ento d1s pro•ess1s 
que for•• felt1s ptl• 
'refelture: 

Lotes para todos os 
dtubrlg•dos 
ff• dos dtspeJos e• S.P1tt1o 
l•ediat1 construçlo dos 150 
b1rr1cos na Gleba dos 
Pfs segos (•ti 10.11.12) 
l19açlo dt luz atl 10.11,11 
l191çlo de 4gu11tf 10.11.az 
Prazo para •tlhoria dos 
acessos l 6leb1 1tl 10, 11. az 
Prazo p1r1 construçlo do 
ga lplo COl!uni1'rlo: 10.11 .82 
l~plar.teçlc dt linha de 
Dnibus atl o centro 
l•edi1t1 1sstn1tura dos 
teraos de ocup1çlo p1r1 os 
150 barracos 

-------------------~~~é!P 



Per•1ntncf1 de todos os 
despej1dos no 1brt90 ltf 1 
concluslo dos b1rr1cos 
Suspenslo das 1•e1ç1s de 
P••t,ao 1os fuactoa,rfos d• 

FAICS 
• let•te9r1,10 dos funcfon•rtos 

af1st1dos d• fAICS·Jt1~uer1. 

O Prefeito (n1 4poca o ~r . 

Salf~ (urt1tf) t~terwt~ r.1 
sttut•lo e 91r1ntlu o acesso 
das f1aft11s 1os lotes 
•urb1• t z1dos• 1bertos pel1 
rreft ltura 1t rawfs da Cohtb l 

Csurb n1 re9tlo leste. 
6ar ~ntlu ta•bf• 1 const••çlo 
dos 150 barr1cos co• •at~rla l 

da Prcfeltur• ta rt9lmt ot 
mut 1rlo. 

A fpoci 'ª to~struçlo e 
~arrt,O\ ~a Gltbt dos P 
f~ I ' tf l cil. O • •ttrial · ! · 

che~&•I e& Qu&nt i dade 
suficiente; os fu11clot1t J • 

pr0«t!ldos pela Prtfttt . · l 

nea se• prt ap1rtc l a• par i 
1uatll1r na construçlo . '-u l t1 
gente estav1 dtseapreg1d1 10 
che91r na 'leb1; 1 ocup1çlo 
do Jardl• Liberdade e o abr190 
fora• def•ando 1s pessc1s 
e1aust1s e dts91st1d1s, 
prtncf~alsente pela 10•51 
ptr•••l•cfa 110 1br190, Co ~u•l 
fora• pressionados pari 
a~andon,·lo, t 1ntc pel• 
Prefeftur• co•o pelos p11s 
dos alunos . E • i dl par• 1 
51eba e• n101 1l1•IO• esta 
sHu1çao . 

lUMO Ã 6LE5A DOS PfSS[COS 

Ftnal•tnte , t• 27 de •o•e•b•o, 
IS f1rfllts dtSOtuP•••• • 
tscolt t se 1l ojtr&m nas 
ttai : e •ade '. r l t t te l ho de 
l"~ '"·• c. Qu(· CC 11 Slr~lr•1t n• 

,;,~• dçs P~ ~1t 9os. 

[st1 ~le t• l ut terreao alto, 
t l : t 1nt e •m do 1sf1lto e 

________ ,, .. ~~81 

lo•tt dt ou•louer l l n•• de 
hths . 

D1s 1SD h1btt1çOes, so•ente 1S 
est1w1• rt1la1att h1bitlvtis . 
As cond i ç6ts d11 r1st1nt1s 
er•• aind• aulto pr1c,rl1s. As 
c111s nlo tinha• piso, l9u1, 
luz 1 1s9oto . Hos benheiros 
nlo h1v11 . v1sos sanl tlrl os, 
p1u e chuveiros. Mesmo 1ul111, 
as f1111fll1s opt1r1a por st 
~udare~ f&r1 11 tomo for•• dt 
apressar • concluslo d11 casas . 

Ds lotes n• 'leba dos Pl1~19os 
slo de 100 •ª (S 1 20 •) t 

neles os b1rr1cos ti• 19 •ª 
(3 • ,,)D •). 0 pre<O QUI OS 
•or1dores cocb1a1r1• •• 
fpoc:1, era de CrS lS0 . 000.00 
pari ser p190 t• 25 1nos, co• 
pr1st1çOts 11t•s11s de 
trS 2. S00,00. 

O f1•1nct1ee•to p1r1 • coepr1 
do terreno f11 parte do 
pro1r••• '•OFllUll l'ro9r .. a 
dt lotes Urb1n11ados) . lst• 
pro9ra•1 te• u•I cl,usula 
o•t 11fge qut todos os 
barr1cos construfoos n1 Gltbl 
dos ~t s1e9os sej•• subst1tufdos 
110 pr u o dt u• ano,, por 
babtt1ç6es dt 1lwea1rl1. 

(ss1 wafptnc11 preocup1v1 1 
s1tor parte dos eor•d~res 

•••oue estl••• dllt•P•IÇl~Ol • 
st• seus ptrte•ces t a1ter : 11s 
de co11stru,ao retidos pela 
l•r•esa Tsuzu•f . Ãlf• di sso. 
nlo fof 1a pl1ntad1 1 fibr l c1 
dt blocos dt concreto ~ue a 
Prefeitura h1vl1 pro~ttldo 
1nstal1r 111 Gltb• p1r1 rtd"Z l r 
os custos d• construçlo . 

frente 1 posslb111d1d1 d• 
vire~ 1 perder t udo, 1l9un! 
coloc1r1a 1 ve11da seus lotes 
e voltara• • f1ve l 1 ou 
provfsor11•entt p1r1 1 c1s1 
de p1rutes • 

Hoje os que per•anecer1• 
cont1•u•• a d•r•s cwst1s 
constru1•do S•IS c1s1s t 
lutando por tQu1P1et•tos par~ 
o b11rro. 

PIDPal[OAO[ DA T[laA. llN 
t OUllOS latUICS 

O processo de e1pulslo por 
tnc1pactdade de p191r 1s 
prestaç6es ou de co11struir 1 
h1btt1,1~ f ue1 constentt no s 
pro9r1•1s habl t 1clon11s p1r1 
a classe de b1t11 renda, 
planejados e f tn1nct1dos 
ptlo UH. 

[stt lanco t1• .aostr1do desde 
o t•fcto, a t•cap1c1d•de dt 
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1ttnder Que& re•l~entt 
neceuit1. Pelo fito dt ur 
u• blftto. e esprr1r o rttorno 

do c1pi t1l. só in•tstt onGe 

h1j1 lucro. 

A'slm, os tr1t1lh1dorts. co• 
stus s1lirlos 1rroch1dos, vltm 
seu Fundo de Gar1ntl1 por 
Tempo dr Se rviço (FGTS) ser 
utilizado p1r1 fln1ncl1r 
princlpal~ente 9r1nd1s obres 
de infraestrutura, dt 
saneamer.to e t1&b4• d• 
er.prtendi•er.tos l•otil\,rios 
n&s reg i ões nobres de Slo 
Paulo. t. e• ~en~r tsc1l1. 
h&tit10bes rooul1res 01r1 
falais 1cic1 de S s1l,rlos 

•fnir1es . 

e • f1i x1 ·~•iao dcs s s l l lrios 
~fniaos ? D EN~ ~lo in ve1t e nes!t 

fa ! •t ~orQue nlo conses~t 
r~torn~ de ciri ttl . Os 
proçr t•t~ ~un1c ~ ~a 1 s &''t vf~ ~e 

co~~ss rt!pcn~em ofertc•r.dc 
lçt es u · ~1nl21dos (o Q~· nlr l 

o ca \o ~· G1~bl ºº' Pf !i~ços) ' 
U!tndo i nã ~ ~e obra d r~ 

p r 6pr \ C"'!- n1or1. dort'J ~ar ; f 

c~~s t ru ç~ô ~is SY f ~ mo 1 ~i !~ 

1!rl~(s ~P mu ~1 rlo . 

Jr; ~~ i r Arbft\· SC- , t:. s ir.., • f r,· -~ 

tr.ccr.t:-tdi. r-elt p::, ,1 1 .. ::·~ 

qut ·d:- c~to ! oi i=. ;·t ~L ;.· • 

sc~s h< ; ~~' ~z~~, ~ ~ ~ G· 

--·------ .. .. --

heb\terer e~ ct ~I S 1lu9•d•s ou 

e• conjuntos ~•~ltac•cna•s . 

D fro9ra•1 P~Ofl l V~e nlo 
resolve o prob l eca dt cor1d\e 
porQue aenlf~ o 1r1balh1dor 
preso a u~ p191~ento mensal 
dur1nte 2S an os . reajust~vtl 
segundo ORT N numa ~poc1 em que 

o deseDp r e 90 1tin9t fndices 
altf s s imo1, t a inflaçlo e o 
arrocho cor roem os s i1irt os, 
qut nlo s lo rt1justados 
ccnforr.e o au~otnt~ oo custo de 

vida. ~ssi~. tornt-se 
\cpassfvel per1 t!SI populeçao 
de rente ~1 1 •1 (~tnor que S 
s1llr1~s •inl~cs ) a coDprl de 

u• terrenc. ~ s=l ~çlo. 
necesserl1~ente tncontr• 
~t 11 frEntf l rroprieo1de 
rrivlCI (l t~ · rl ~~e nJO 4 
c~lo:l~~ tr Gi ~cu1s;o pe ~o 

s cverr.c. 

~ ~ ~~:r~· : i~$ t~* r~çr~ o uso 
c~s tcrr tr c ~ ;úbi \tOS, ondt 

s t ~·· · • ~c~ si ~~lld•d ~s ~e 

u~o t~tt·r ~ ~•C&~ Pt ~ t 

' rEft i t~ r:. ~ : ~ tlas; 

,. P l l f •• ~ :. ~ ~ -.. i:.t· "'~ ' (: r.. QU t 

lL;.. .:~ :..4.., :-;,.r ._ , J.iC·r J:rô?O 

~ ... :,;t (. :-:: ~r . .,. c ~. it·rt:r. , DE.Vt 

t :: :rt ~:~ : :t r r~t.t G~:ndc 

l;P") 
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Ele nlo te• ç1r1ntl1s de poder 

f i a1r-se defir.itlwe•ente. 

(• i ste ta•bf• • concesslo de 
uso. na 11u1l 1 preft ilur1 , fHi 

poder re~over 1 popul1çlo d• 
Irei . quendo qu i ser , 4 
obrigada a oferecrr outro local 

p1r1 ~ue 1 ~opulaçlo 11 aloje. 
Por ; s $0 m~s.t10, ess1 

1ller n1t i v1 nu nt1 4 conctc ld&. 

A ~alori1 d•s invas6ts de 
terrenos privados , co• o 4 o 
caso da 1nvaslo estudada. 

solic1t•• l Prefeitura • 
des1propri1çlo por Interesse 

social d• Ir••· o que reQ~tr • 
indtn1z1ç&o do proprlt t lrio 
pelo valor r11l do ltrrtno . 

Os prefeitos que tentaram 
liberar Ireis e •udar 1 

leglsl•(lo p1r1 lltnder •s 
nccessiéades Ge coradl• da 
popull(lo . for1r. perstgu•Oos 
e iapedldos de 19l r tontr~ a 
proprled1dt pr1v1d1, 

J H 1e11.1'1-S[ os GOVERNOS CL e 11 os 

~s l nv1sões ot ttrrenos 

púh l icos t "'" 1dt•S rt ctltr ª"' 
'ome rt!P~St ~ ffilis co~ u~ 

dur an t t o ~~verno H·aluf , l 
rcrresslo pel ic i t l imtdl l tl 

ou lo~o IP~S 1 'eclslo 
judicial de reinttgraçlo dt 

posst. Foi 1ssl• e• Jtupu 
(fazenda do 1-PS). no J1ro1r. 
Libtrd1de t •uito outros n1 s 
periferias da 'rande Slo P1ulo . 
Co• as tleiç6ts t posse dos 
9overn1dorts eleitos. cr esce 
presslo popular 1tr1vfs éa 
1nvaslo dt terrenos públicos e 
prtvados . A a•••ç• dt 
gtner1lizaçlo dtSll 1(10 

popular , ltva o governo a se 
util i zar dt Soc l td1de Amigos de 
Bairro. dl popull(IO 
coso for•• dt 1•ptdir 
as invasOes, acusando-os de 
a1r9inals . Quando frustra• 

estas ••nipul•(Ots. utiliza-se. 
ses nenhu• pudor de•ocr•tlc~ . 

OIS for(IS policiais. 0 5ovtrnO 
respondeu 1ss i• nas invas6ts do 
J1rdl• !pane•• e• lt1Quer1, no 
Jardl• T1n91rl e 'r1j1ú - n1 
rt9ilo sul. no J1rdi• ~•ia - nr 
lt•i• P1ulist1. justific•ndo 
que existiam lnter11s1s sociais 
•~plos como a proteçlo dos 
Maninci1is, praç1s públicos, 
popul1çlo dos bairros. 

P.ectnttmt nt t 1.000 rcoultrc~ 
dttldt•&n t" kssewtlllt i nva di r 

1 ire i d• Ser.ta tas• , na rt9i lo 
norte 1p(s cont• ~~s f rustrados 

com • Fk!ES e u~ •Es dt 
org1nt11çlo. Or91ni 21r1r.-se 
•lrl•s coP is s~es (fln1nç1s. 

or:lft /-~,-## 



or91nl11çlo, Imprensa) t, 
te pouc' tecpo, J' SI 
1loJ1•t• 4.000 pessoas. 

A Santa Casa recorre• a Justfça 
••s acebo• susta•do a ordt• dt 
despejo pela taposst•fltdadt dt 
alojar este graode coatfagente 
pop•lactoaal por •arte da 

Prtftftura. A Saota Casa 
•tçocfa a9ora a 9araatf1 da nlo 
tnwaslo •a irea r1st1•tt t• 
troca da wenda dos lotes •s 
ft•fltas que jj tf• coo CISIS 
construfdas t 600 t• f 1s1 dt 
concluslo. 

A lmportlncta po11ttca da açlo 
dlrttl (fnwas&ts) contra 1 
proprl•dade priv1d1 t contra 1 
rtttnçlo dt terras publicas 
f•produtlv•s ou se• •so social, 
lt• eostr1~0 que nlo f nos 
91btnetts O• c1111 estudos dt 
vlabllld.de econ&•lca, qut st 
enfrentar• o pro~lt•I 
a1blt1cionzl. Coloca taabfa o 

desafio polftlco, aos partidos 
coEprosttldos co• os interesses 
popular~s, dt aprofundart• junto 
a seus •llft1nt1s dt b1s1, a 
for•• dt polltfzarts t 
1present1rta respostas concretas 
ls in••s6es õt terra .. St•s 
••rios •••cntos: lnwaslo, 
rtslstfncla, ffaaçlo. 

Ko Cntlt, o tO•trno da 

Dt•ocr1cl1 Crtstl, buscando 
cooptar as •assas porularts, 
regularizou •l•las lnv1s6ts 
(c••P••entos) Qut, t• stg•i~z. 
lhe fugira• ~o controle t se 
constttufr&• t• u• dos 
prtnclp&fs ISPIÇOS dt 
org1nlz1çlo t rtslstlncl• 
popul1r no 9ov1rno Alltndt. 

Neste artigo buscou-se &ostrar 
t• teraos gerais, 1 sltuaçlc 
de carfncla de coradlas te ~~o 
Paulo, e, •tis do Que Isso, 
• dlf lculdadt do •cesso ~ 
propriedade da ttrr• ~ara 

• ,,. • 4".A::_ 
construir e 90r1r. St prop&s 
rtl1t1r 11 alternativas 
tncontr&des e •s t•perffncf as 
4ut os tr1talh1dorts JI 
tnfrtr.t•rar. para tenter 
resolver este probl1e1 t 
sostrar que a consclfncla 
dtsl• car~ncla estl cul•ln1ndo 
1m aç&es coletivas dt 
tnfrtntamento coa o Estado, 
nu•• açlo 's vezes desesperada, 
Otstsptro" que leve o 
trabalhador a lutar pelo 
direito dt •or1dl1, 
tnfrentando a propriedade 
prf~ade do solo - entr&•t 
fund1r.ent1l pera a sol~'ªº 
llatHacfonal. 

Podc-11 c1recterlz1r esta •cio 
co•o u• ato e•tre•o ft 
dtn~ncla da falta de 
h1ttt1,ees, das diflc•ld1des ,. 
cor.s19ut-l1s na dtftsa do · 
direito tle~entar de h1blt1r. 
e u~ tnfrente~tnto claro ' 
direto de parte de populaçlo 

que, or11nfz1d1, 1rrlsc1 perder 
ludo, pois sabt au1 11 chances 
df vitdrla dtÇtncec •111 do St• 
poder de rtslst,ncl• t força, 
que do inter1ss1 ou d• boa 
vonttdt do 9o•trno t• 
rt&l•ente r1solvtr o proble&a 
d& •or1dl1 na P•fs. 

A solu(IO do probltm• da 
habltaçlo nlo ser' atingido 
sec aulta luta e, ~ulto •tnos, 
por ntnhu• 9overnG, por wets 
popular que st auto procl1oe, 
se• • prtsslo de ••ssa dos 
tr1b1lh1dor1s. A •itdrla flnil 
dos trab1lbador11 sobre 1 
propriedade privada nlo se 
••co•tra •os aarcos de 
c1pit1ll11to, •as l•fcl•-st 
dentro dtlt SI St pr<tendt 
conslr•fr ..,, "º'ª sociedade 
gerida pelos prdprtos 
tr1b1lhedor1s t nlc por ua& 
•lno~la dirigente e 
burocrh lc&. 
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~ei o 4eni- 40 - powo. 
brMl; elH recoasu-uirio as c.a5U 
4ernoôa4aa • as Ml»ie&rio • . , ............. . 
kkru • ... •i-.... 
culti•uão .-.r~ e 
c~io .... fru'-· 
tu - pl&Durei - ·~ 'erra • 
Üo Hrio .. 1.a arr-cadoa da urra 
,,.. eu lhe• 4ei. Aa•i• 4i••• o 
Sellhor teu Deua" (A8Õs 9, 1•-lS). 

l coa a coofiaoça do Pr of•'ª Ami>a 
q.- coloc- .. ºsuas Üo• eau 
"CAIIl&JIA DO POVO SDI tUU." . 

Q..e •l• seja ,.. aat~rial a .. ia 
a •er 4iacuriN • •rof...oMo 
pelos SVt nau. • pelas _ .... 
c-14o4H H N5e. 

e- a koçao 40 Criador da terra 
w&DOS .. freote, coa corai .. 
POIS A TERA.\ 105 PERTE~Ct. 

tQUlPE R.EClOSAL OE 
Ol~lTOS Klal.\."CUS 
a.,ião sio ~••~•l /~o'&. 

2 

Sia, eldat.e av.it.a TERRA. Nas •! 
t.u t.erru nio estio nas aios do PO
VO. D11 Sio Paulo, qu&- a -t•c!• das 
t.erras eati livre. Elas , porélll , nio 
aio utilizadas para conat.ruir 90r•~! 
a, ~as para cr1ar ratos • junt~r l i
~o, esperando ser valori:ada. 

A TEJUIA f'OJ DADA 1. 'J'OOOS 
E MO APENAS AOS JtJ C0S •Palõ! OVI) 
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r,:\l POR QUE O POVO 
~NÃO TEH TERRA PRÃ MORAR? 

3 

~uitas famílias foram expulsas 
das terras onde moravem e vieram pa
rar na cidade grande, pensando numa 
vida melhor, pensando que aqui teri
am um lugar para morar , um trabalho 
decente e um salirio bolu. Enoanaram
se . Aqui, o aluguel sobe muito, o 
trabalhador não tem emprego e não po 
de adquirir wna casa própria. -

Os planos do B. N.H. (Banco Naci 
onal da Habitaçâol - ProlQOrar, Cohab 
etc. - são ul!Ía enganação. Esses pla
nos tiram a tranquilidade do povo. 

Na cidaóe, as terras servem co 
mo lucro para os donos de imobiliirI 
as e, na roça, estio nas mãos dos Lã 
t i fundiirias (donos de muitas terras 

Para resolver esta situaçãc,pre 
c i sar1a ter no Brasil uma - -
REFORMA AGRÃ.JUA e uma REFORMA URBANA 

Reforaa AqrÃria é a divisão da 
terra na roça. Mas, não é só isso. t 
t&mbé~ dar condições para o agricul
tor plantar e negociar o aeu plantio 
e ainda conquistar melhores condições 
de vida no campo. 

.Wforw.a Urbana é a divisão da 
terra na cidade. nas não é só isso. 
t também dar condiç-ões para o traba
lhador ter sua 1110radia para poder vi 
ver colDO gente com a sua familia. -

A Reforma Agrária e a Reforma 
Urbana não interessam para o governo 
porque ele só se preocupa 4lll! def en -
der os interesses dos ricos . 

O GO'.'ERHO I; O PAl E A MÃE 
llOS PODEROSOS. 
Por~anto, o governo e os ricos 

nio querem dividir as terras, para 
não partilhar a rique1a e o poder 
~ os trabalhadores. 
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~u.o ••~!>do que • h:t~ nio i 
!ác1l, .:i 'l."HÓria depend• de t.:)cC•I 
:iÕ•. 1·rce1 sanos •creój tll: nã r.ossa 
.0 1c~,:;12:.;4.o . :~ão \•&.e:lC•S êtt&A:-. :.n . .!'r " 
:or .. cci:·!l~ie::+ vamos oon:;u11t i:Jr a tt:-.t r.:.i 
q;;~ ; 1.or.••· 

• ,\ :..~"TJ. \'J.l su: TÃO C'l!"lC'!!. 
:.;. :.i:: 'X' ..... !".l.JUU. 
r.~ VJ.Kj5 G.\N~! • 

A MU - tin • içu. 
• ceru 110S ~ 1 wn• 
os ricos Oevor- • "1Cll. 

0-.......s terra,.. roç1 
aio dtSfllPrego N ClCllCle. 

Tr1~lh1clore5. ir.:-.. os. 
e~ su1 organ1 : 1çio 
conquistem a terr1 
t • ll beruç ão . 

(Cal.L•vraaor/ CPl-GC 
19S: 
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