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INTRODUÇÃO

O aparecimento de ocupações irregulares no

meio urbano das cidades é um tema de grande

alcance atual. Fruto de um sistema complexo de

organização da sociedade, ele está relacionado à

fragmentação das classes sociais, cada vez mais

presente, e ao constante crescimento dos índices de

pobreza sobre a população.

Dentro deste âmbito da pobreza se encontram

aqueles que estão nas camadas mais baixas desta

categoria social, as pessoas em situação de rua. O

aumento desta população nas cidades leva à

formação destas comunidades que ocupam os

espaços vazios e residuais da trama urbana das

cidades. Esta tendência é uma consequência da

expulsão deste contingente da população do sistema

que organiza a sociedade e do fortalecimento da

ideia de grupo, o que resulta no aparecimento de

movimentos sociais em busca de uma dignidade

perdida pela brutalidade da expulsão.

As formas de expulsão geradas pela

sociedade atual resultam em uma identidade

precariezada destes indivíduos que os levam às

condições em que se encontram, seja nestas

ocupações ou sozinhos. Enquanto é defendido pelo

pensamento liberal que estas pessoas possuem uma

responsabilidade individual sobre a sua situação,

01: Ana brincando

com seu cachorro

na Comunidade

do Cimento

01



07

existem aqueles que apontam as interferências desta visão opressora

sobre o equilíbrio psíquico das pessoas que se encontram em

vulnerabilidade e marginalizadas. Esta dualidade permite uma reflexão

sobre o assistencialismo, qual a sua real necessidade e quais os meios

de se garantir políticas adequadas para essa população.

Tendo em vista este panorama geral do aparecimento de

ocupações, dentro de um histórico de visões sobre a pobreza e análise

da sociedade atual e como esta se organiza, a pesquisa procura

discutir as diferentes opiniões dentro de uma reflexão sobre a

experiência pessoal em uma das ocupações urbanas da cidade de

São Paulo, a Comunidade do Cimento.

O estudo da formação desta ocupação, situada em um

viaduto da zona leste da cidade, parte da ação de um grupo de

voluntários na região, fomentada com depoimentos de pessoas que

participaram, em relação a fatos e dados coletados na pesquisa. O

objetivo principal do trabalho é discutir qual o olhar da sociedade para

estas populações e quais as possíveis alternativas que têm sido

discutidas de intervenção urbana, dentro da disciplina de arquitetura e

urbanismo, voltadas à inclusão e integração deste contingente.

No primeiro capítulo são levantadas uma série de dúvidas e

inquietações que apareceram em um primeiro questionamento sobre

este tema e a relevância de seu estudo para uma reflexão

arquitetônica de cidade. Nele são abordados diversos conceitos

referentes à cidadania e ao urbanismo, ampliando a discussão de

direito à cidade para visões como a econômica, jurídica e religiosa.

Toda a análise é baseada e voltada à experiência gerada com o

trabalho voluntario na comunidade, a qual abriu um leque de
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questionamentos sobre as políticas públicas existentes e a

organização de pessoas em situação de rua em comunidades.

Para dar início às reflexões que o primeiro capítulo lista, é

discutida a noção do pobre dentro do contexto social de

formação das grandes cidades atuais e o seu significado. Neste

segundo capítulo aparece um estudo de diferentes visões sobre o

aparecimento, crescimento e exclusão da pobreza, enquanto

camada dos marginalizados, na sociedade e a contradição

gerada por pensamentos de base liberal na culpabilização do

pobre por sua situação. Esta responsabilidade auxilia na formação

psíquica destas pessoas, o que é abordado em um terceiro

momento, na tentativa de questionar a identidade gerada para

estes indivíduos, em outro ponto de vista tratados como oprimidos.

O terceiro capítulo se dedica a descrever e explicar o

aparecimento de ocupações irregulares na cidade como fruto

deste complexo sistema de exclusão da pobreza que é comentado

no segundo capítulo. As organizações são exemplificadas por três

grandes acontecimentos nas zonas central e leste de São Paulo,

onde aparece o objeto da pesquisa, a Comunidade do Cimento.

Para uma análise mais intima, a ocupação foi descrita pelo ponto

de vista pessoal do grupo de voluntários e a partir disto relacionada

à opressão e marginalização que justificam o seu isolamento e

resistência às políticas públicas e aos sistemas de atendimento

atuais.

O exemplo da comunidade do cimento permite observar os

diferentes olhares para esta população, que muitas vezes resulta

em afirmações generalizadas, não valorizando e respeitando a



heterogeneidade destes grupos. Também são estudadas quais as

consequências deste tratamento na proposição de soluções

voltadas a estes indivíduos. A ineficiência do sistema de políticas

públicas faz com que estas pessoas ocupem os espaços públicos da

cidade na busca por moradia.

O quarto capítulo parte desta reflexão dos espaços na

cidade e da necessidade de um lar, que os moradores destas

ocupações encontram justamente nestes locais públicos. Neste

momento a discussão da pesquisa volta ao que foi debatido no

início de direito à cidade e visão destas pessoas como cidadãos,

manipulada e esquecida pelo sistema opressor de exclusão. Afirma-

se que dentro dos diversos perfis que apresentam as pessoas de rua,

a necessidade de moradia não se limita à casa própria, como muitos

acreditam, mas sim propostas que respeitem a liberdade e a

vontade destes indivíduos.

Esta discussão acerca das políticas necessárias e soluções a

serem estudadas para o problema das ocupações de pessoas em

situação de rua nos espaços irregulares da cidade deve ser

analisada como interdisciplinar, onde diversos atores participam,

dentre eles os arquitetos e urbanistas. Questiona-se, então, o

aparecimento destes profissionais nesta discussão e qual a reflexão

sobre estes espaços e seu uso.

Por último, o trabalho analisa propostas arquitetônicas

existentes para situações similares em outras localidades, buscando

identificar o estudo realizado nestes exemplos e desenvolver uma

estratégia para um projeto de acolhimento e serviços voltado para a

situação da Comunidade do Cimento.
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O projeto realizado com base na

pesquisa é descrido a partir do local onde foi

inserido e da estrutura que contexto urbano

onde a comunidade se insere possuí, seguido

do partido arquitetônico desenvolvido e qual

a concepção da proposta com base nestas

premissas. Em uma análise final, o projeto foi

relacionado ao estudo realizado e surge como

um levantamento de discussão no campo da

arquitetura sobre o tema geral da população

em situação de rua, que de forma mais ampla,

reflete o posicionamento da disciplina sobre o

problema da pobreza nas cidades atuais.

A metodologia utilizada para a

realização deste trabalho foi a pesquisa

bibliográfica, aliada ao levantamento

estatístico e relacionada à experiência pessoal

com o objeto de estudo, a Comunidade do

Cimento. Em uma reflexão sobre as

ocupações urbanas e irregulares e suas

consequências na sociedade, principalmente

na parcela mais pobre, foram combinados

estes dados e estudos de diversos autores ao

trabalho voluntario de um grupo na

comunidade, com o intuito de relacionar estes

diferentes olhares sobre o problema e

identificar a partir do exemplo todo o

conhecimento das pesquisas.
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01. INQUIETAÇÕES

Qual a solução para quem mora nas ruas? Onde está a origem

deste problema e quem é o responsável? Como e por que surgem as

ocupações de rua? Posso chamá-los de comunidade? Quais direitos

estas pessoas têm ocupando este espaço?

São inúmeras as perguntas que aparecem acerca do tema:

pessoas em situação de rua. Diante destas inquietações surgem

conceitos e reflexões que aproximam a pesquisa desta realidade da

pobreza. As ocupações nos grandes centros urbanos são um problema

para a cidade e a sociedade como um todo, o qual abrange desde as

pessoas as habitam até quem nunca ouviu falar de sua existência. Esta

discussão está presente e reúne diversas disciplinas e opiniões, mas

quais são elas e qual poderia ser uma solução eficiente?

O objeto desta pesquisa, a Comunidade do Cimento,

apresenta uma população vivendo em condições péssimas de

salubridade e vida, mas que se organizou e estruturou como

comunidade ao longo do viaduto Bresser. Um aglomerado de barracos

em um canteiro lateral de uma das avenidas mais movimentadas da

cidade de São Paulo, conformam a ocupação. Sem diálogo com a

prefeitura, a população se mantém ali ao longo de anos, ignorando

qualquer ajuda que apareça de órgãos públicos por não serem

solução, segundo os próprios moradores. O que falta para atraí-los a

outros lugares? Seria uma questão de moradia ou também envolve

uma complexa rede de setores públicos?

Muitos afirmam que a precariedade do sistema de políticas

públicas voltadas a pessoas em situação de rua é um fato nas grandes
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cidades brasileiras como São Paulo, de acordo com dados

apresentados pela prefeitura. Os postos de atendimento que existem

não dão conta da demanda de pessoas necessitadas e apresentam

soluções que elas não querem para si, o que dificulta ainda mais

intervenções. Seguindo uma lógica seria como criar um sistema de

apoio para quem não é obrigado a aceitá-lo e, portanto, não

necessariamente agradará a todos e mesmo assim é preciso que

exista esse sistema, para que não se tenha pessoas morando nas ruas

da cidade e as organizações irregulares desapareçam.

Com toda a complexidade deste sistema idealizado, qual o

limite desta assistência? Aparece aqui então os conceitos de

liberdade e responsabilidade. Sim, cada um que reside nestes locais

escolhe e tem responsabilidade pelas escolhas que os levam às ruas,

mas seriam eles vítimas ou culposos por sua situação? Mesmo sendo

precários, existem inúmeros albergues e abrigos, tanto municipais

como de instituições de caridade e até mesmo religiosas. Não seria

isso melhor do que morar nas ruas da cidade, ao relento e sem saber

se terá alimento, banheiro ou segurança para a sua sobrevivência?

Muitos são os motivos para alguém escolher um caminho que

o leve a morar nas ocupações, não existe uma generalização da

figura do “morador de rua”. Está natureza multidimensional da

pobreza extrema presente nas ruas é afirmada por uma pesquisa

realizada pela prefeitura de São Paulo, a FIPE. Existem aqueles que

estão à procura de drogas ou os que ficaram desempregados e não

conseguiram pagar por um lugar para morar, podem ter saído de

suas casas por inúmeras razões e por falta de recursos não

conseguiram se manter em outro local. Existe inclusive
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uma nova geração que está surgindo daqueles que nasceram nas

ruas. Entre estas e muitas outras realidades, como respeitar suas histórias

e sua liberdade na tentativa de retirá-los destas áreas insalubres? Aliás,

eles merecem este respeito?

Desviando a reflexão do campo das políticas públicas e se

aproximando desta população com um tratamento mais humano, é

possível adicionar o fato de todo o ser humano ser social, ou seja, a

convivência é parte essencial de nossas vidas. Não apenas como

cidadãos, mas como pessoas, não somos todos dignos de carinho?

O carinho, em todas as definições que a palavra possa ter, é

apresentada como imprescindível para a saúde e equilíbrio emocional

do indivíduo.

Carinho é uma manifestação de solidariedade,

compaixão, afeto e atenção que é trocada entre os

seres vivos, principalmente os mamíferos;

O carinho é uma demonstração delicada que não se

divide por cor, raça, religião, cultura ou sexo, podendo

ocorrer inclusive entre seres humanos e outros animais,

ou mesmo entre os próprios bichos;

A troca de carinho é essencial para o equilíbrio

emocional do ser humano, além de ser importante

para a saúde do indivíduo. O ato de receber e dar

carinho ativa a libertação de certos hormônios que

ajudam a combater o estresse e a tristeza, como a

dopamina e serotonina. (SIGNIFICADOS)

O que é muito observado ao longo em conversas com várias

pessoas da comunidade é que a vergonha de estar nessa situação é

algo que retira a autoestima e com isso se prejudica resiliência, a

sensação que fica é de que elas não são dignas de uma vida melhor.

A visão religiosa da Igreja Católica, todo ser humano é digno,



15

ele recebe essa dignidade somente pelo fato de existir. Perante os

olhos de Deus, somos todos iguais e não há erro que não possa ser

perdoado, se essa é a vontade de quem pecou. E assim se faz a justiça

divina ou misericórdia, de acordo com a doutrina social da Igreja

Católica.

A dignidade do ser humano é algo que deve ser garantido,

independentemente de suas ações. No entanto, ao estarem à margem

da legislação, pela situação em que se encontram, como esta pode

assegurá-las? A assistência parece ser necessária para buscarem

melhores condições de vida, de acordo com a lei, e não simplesmente

serem assistidas para se manterem na situação em que se encontram.

03
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Mas como garantir essa assistência, sem que a autonomia e a

liberdade destes indivíduos sejam abaladas? Qual a visão segundo a

justiça social? Como a legislação define os indivíduos e as ocupações

que são formadas?

A justiça social determina uma série de leis e regras como viver

em sociedade, o sentido da cidadania, como se organiza a cidade

(fisicamente e socialmente), e uma destas leis define o conceito de

Direito.

Este conceito, portanto, completa definições como cidadania,

proteção social e interesse público, que também prezam em um

âmbito social pelo ser humano. Segundo um artigo publicado pelos

advogados Luciana e Fernando Gontijo, “A proteção social vem em

socorro do titular de um direito para o proteger, com a coação social

que procura castigar aquele que, por ação ou omissão, lesa ou

ameaça o direito alheio. ” (GONTIJO). A existência da coação social é

imprescindível para o funcionamento da sociedade, tanto nos

ambientes privados como nos públicos. O conceito de público, de

acordo com a definição do dicionário Houaiss, é:

“adj. 

1 relativo ou pertencente a um povo, a uma c

oletividade; 

2 relativo ou pertencente ao governo de um p

aís, estado, cidade etc. ‹poder p.› ‹funcionário

p.›; 

3 que pertence a todos; comum ‹lugar p.› p.o

pos. a privado

4 que é aberto a quaisquer pessoas; 

5 sem caráter secreto; manifesto, transparente; 

6 universalmente conhecido”. (HOUAISS, 2001)

A partir destas definições, entende-se o espaço público como

um local pensado para o interesse do povo em geral, ou seja, de todos.

É possível, então, justificar a irregularidade das ocupações de rua? A

03: Pés descalços

de criança da

Comunidade do

Cimento
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utilização permanente da calçada e dos canteiros como moradia

cerceia o direito de outros a utilizarem aquele mesmo espaço? Para

isso se faz necessário analisar a definição de direito à cidade, a ser

debatido no próximo capítulo. Conforme a definição de direito à

cidade, pela Constituição Federal de 1988, qualquer cidadão tem o

direito de usufruir qualquer espaço público da cidade.

O direito à cidade, definido no Brasil pela Constituição

Federal de 1988 e regulamentado por lei posterior

chamada de “Estatuto da Cidade”, é uma garantia

que todo brasileiro tem de usufruir da estrutura e dos

espaços públicos de sua cidade, com igualdade de

utilização. (DIREITO BRASIL, 2018)

Essas definições, tanto a religiosa como as definições da justiça

social buscam relações mais saudáveis na sociedade e a valorização

da humanidade, sendo o cidadão qualquer pessoa. Tendo em vista a

situação precária em que a Comunidade do Cimento e diversas outras

ocupações se encontram, uma conclusão é a de que se faz

contraproducente defender a permanência dessas pessoas nestes

espaços e condições, por ser em primeiro lugar um perigo para as suas

próprias vidas.

Como, então, tirá-las de lá? Se simplesmente expulsarem estas

pessoas, para onde irão? A habitação social seria eficaz? Enquanto as

ocupações continuam existindo, qual deveria ser o olhar da sociedade

para esta população?

Estas são, provavelmente, as perguntas mais realizadas dentro

de voluntariados ou programas de assistência social. Estes agentes

auxiliam nas necessidades básicas de pessoas em vulnerabilidade e

participam de perto da rotina de indivíduos nas ruas. Dentre todas as
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diferentes visões e opiniões sobre o tratamento da pobreza, há quem

veja este serviço como prejudicial para a população de rua e a

cidade.

Quais os efeitos deste modo de vida no equilíbrio emocional

destas pessoas? Até que ponto o assistencialismo é útil e necessário e

quando ele ultrapassa o limite que o torna cúmplice a ocupação

informal?

Semanalmente grupos se organizam para levar alimentos e

doações diversas aos moradores da ocupação da Comunidade do

Cimento. Ainda que essa ação de prestar assistência para que essa

população tenha acesso ao básico possa manter os habitantes em

certa comodidade, pessoas passam as noites e dias correndo risco de

serem atropeladas pelos carros que passam nas ruas adjacentes, são
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sujeitas ao clima, não possuem as mínimas condições de saneamento

básico em suas casas o que aumenta a possibilidade de doenças e

vivem expostas à violência que é gerada por sua organização e seu

embate com agentes governamentais.

O assistencialismo favorece a aglomeração das pessoas no

mesmo local, isso facilita para quem vai doar e para quem vai receber,

inclusive já foram vistas inúmeras pessoas que só frequentam a

comunidade para receber as doações e depois voltam para seus

espaços. A partir do momento que o assistencialismo acomoda a

população ele passa a colaborar com o crescimento e o

desenvolvimento dessa ocupação?

E a pergunta permanece, então como ajudar essas pessoas?

A ajuda não poderia sobrepor o livre-arbítrio deles, visto que a

liberdade é direito do ser humano. Ou seja, significa respeitar a

vontade destes cidadãos em relação à ajuda e não se adiantar

achando que por superioridade um detém o direito de ajudar o outro.

Seguindo essa lógica o auxílio muitas vezes pode impedir a

resiliência da pessoa, é necessário determinar o limite para que esse

apoio não contribua para a comodidade dessa população nessa

situação, seja por estar satisfeita ou achar que não mereça algo

melhor do que isso.

Existem políticas que defendem a assistência, como necessária

para que o indivíduo garanta o básico, mas que esta deve assegurar

uma formação e valorização do indivíduo, para que esse melhore suas

condições e conquiste seu lugar formal na cidade. Este é o princípio do
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programa Chile Solidário, desenvolvido no Chile no

início dos anos 2000 e comentado por Julieta

Palma. O objetivo principal das ações é a retirada

dessas pessoas da condição em que se encontram

e uma integração delas ao resto da sociedade.

A retirada proposta retoma a questão da

expulsão desta população do contexto de cidade

aonde ela se insere. Em um ponto de vista, retirá-las

deste espaço para um local longe das dinâmicas

da cidade acaba sendo tão excludente quanto

deixá-las onde estão, o que não resolveria o

problema. Para que elas apresentem condições

mínimas de qualidade de vida no espaço urbano,

elas devem usufruir deste espaço como qualquer

cidadão e participar das leis e regras que

organizam a sociedade.

Como o espaço e o meio pode influenciar

uma pessoa? Seria então a resposta com

arquitetura uma solução?

Todas estas reflexões e questões levantadas,

buscam uma relação entre a vivência na

Comunidade do Cimento e diversas fontes e

opiniões que fortalecem essa discussão sobre a

ocupação de rua na cidade, que parte de uma

análise mais profunda das relações sociais no

espaço e o aparecimento deste conceito de

pobreza extrema nas políticas públicas.

04: Morador

de rua na

praça Ramos

de Azevedo,

SP



02. POBREZA E CONTRADIÇÃO

A BRUTALIDADE DA POBREZA
Quem são os pobres? 

Fruto da disparidade social, existe uma parcela da sociedade

que é considerada pobre. Segundo Vinicius Lima, esta palavra designa

uma categoria social especifica e é atribuída a uma conotação

negativa como “fenômeno social a ser enfrentado na sociedade”

(LIMA, p.176, 2014). O autor define a forma como essas pessoas são

analisadas por “cultura da pobreza”, sendo está um problema público

e governamental que não possui uma ação de enfrentamento

possível, uma vez que a pobreza também é um problema individual.

Desta forma os pobres são vistos como um problema, que até onde

podemos ver sempre surgiu e ultimamente tem aparecido ainda mais

nas cidades por todo o planeta.

05
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05: Puxador

de carroça

no bairro

Santa

Cecília, SP

O mundo atual está cada vez mais globalizado,

o que diversifica e complica ainda mais as relações

econômicas, sociais e políticas na sociedade. Não

necessariamente de forma obrigatória, existe uma

concepção de que a complexidade atual vem

resultando no que Saskia Sassen chama de brutalidade.

Para Sassen, as “economias políticas avançadas

criaram um mundo em que a complexidade tende a

produzir brutalidades elementares com demasiada

frequência. ” (SASSEN, p.12, 2016) O desenvolvimento de

sociedades capazes de complexidade cada vez maior

acaba trazendo resultados negativos, se analisado em

um espaço de tempo ampliado. Toda essa

complexidade deveria desencadear em serviços para a

esfera social, mas, ao invés disso, elas acabam por

desmembrar este setor, resultando nas desigualdades e

expulsões das parcelas vulneráveis, os pobres, do sistema

e da natureza de seus espaços vitais.

A histórica visão do oprimido x opressor recebe

agora uma diferente organização, onde na maioria das

vezes os oprimidos são expulsos e postos à distância de

seus opressores, estes que por sua vez se constituem

cada vez mais como um sistema complexo de redes e

pessoas, sem um centro visível. De acordo com Sassen,

as Cidades Globais são lugares onde estas duas

dinâmicas acontecem e ambas fazem parte da

infraestrutura social.
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06: Vista aérea do

centro de São

Paulo

Esta configuração das sociedades atuais

gera em grande parte certos descontentamentos

com as transformações urbanas das cidades,

fruto da urbanização comentada por David

Harvey. Segundo ele, a recente e radical

expansão do processo urbano implicou em

grandes transformações no estilo de vida. Com o

sistema capitalista, o consumismo, o turismo,

atividades culturais e baseadas no

conhecimento, viram aspectos fundamentais da

economia política urbana. Assim, o autor afirma

que a qualidade de vida urbana se torna uma

mercadoria para os que possuem renda.

A ética neoliberal, que defende um intenso

individualismo, caracteriza “um mundo que quer

tudo para si” (HARVEY, p. 47, 2014) e pode se

tornar um modelo de socialização da

personalidade da pessoa humana, transformando

as cidades. Apesar do desenvolvimento e

crescimento econômico que este sistema gera

nos centros urbanos, aparecem falhas que são

identificadas pelo descontentamento elucidado

por Harvey. A pessoa humana então não se

interessa mais em um corpo coletivo, mas sim em

seus desejos pessoais.

A conformação das cidades atuais

apresenta grupos cada vez mais divididos,

fragmentados e propensos a conflitos. A forma
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como a população enxerga e vive as cidades está relacionada ao

poder de consumo que ela possui, basicamente a quais tipos de

cidade elas têm acesso. A concentração de renda causada por

políticas neoliberais acaba aumentando o poder das elites mais ricas,

opressoras, e se altera a percepção do direito à cidade.

Segundo Harvey, esta polarização se apresenta também nas

formas espaciais das cidades, sendo cada vez mais fragmentadas,

com comunidades muradas e espaços públicos mantidos sob

vigilância constante. O que caracteriza também a valorização da

propriedade privada pelo sistema econômico dominante.

A Comunidade do Cimento se encontra em uma região que

pode exemplificar a fragmentação das cidades comentada por

Harvey. A área onde a comunidade está estruturada é um espaço

totalmente tomado por esta população. A partir de uma análise do

território, é possível observar que o entorno residencial,

predominantemente de classe média não possui contato com a área.

Outra forma de exclusão é o Parque da Mooca, localizado na Avenida

Alcântara Machado, o qual possui um sistema de vigilância que

moradores da comunidade informaram ser rígido com relação ao uso

de seus espaços.

Para o autor, essa transformação física e social das cidades

dificulta ainda mais a permanência de ideais de identidade urbana,

cidadania e pertença, os quais seriam parte de uma política urbana

coerente. A ética individualista, impossibilita também a ideia do

funcionamento da cidade como um corpo político coletivo, com

espaço para os movimentos sociais, em uma busca por uma

reconfiguração urbana com um caráter de imagem social.
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A reestruturação urbana a partir

destes ideais neoliberais, apresenta uma

dimensão de classe onde os pobres e

marginalizados sofrem mais com as

consequências do sistema de absorção

de dinheiro capitalista. A principal

consequência indicada por Harvey, que

surge em grande parte desta

urbanização, é a “desapropriação das

massas urbanas de todo e qualquer

direito à cidade” (HARVEY, p. 59, 2014).

Ou seja, quem controla o direito à cidade

é o interesse privado, mantendo este

cada vez mais confinado na realidade

das elites, as quais moldam a cidade a

partir de seus interesses e necessidades

pessoais.

Existem diferentes visões e opiniões

acerca da responsabilidade sobre a

esfera social. De acordo com Lima, a

cultura da pobreza surge de uma

perspectiva do pensamento liberal

clássico, o qual atribui a pobreza a

causas individuais e psicológicas,

entendida como falta de educação,

problema de planejamento ou problema

moral comportamental, o que gera uma

tendência ao ócio, alcoolismo, uso de

drogas, etc.
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O CONTRASTE COM O PENSAMENTO LIBERAL
Qual o pensamento liberal?

Conforme já dito, a visão liberalista, apesar de heterogênea,

parte de uma noção do individualismo como sua principal marca e um

direito natural do homem, e o liberalismo econômico apresenta uma

definição de liberdade¹ vinculada ao conceito de propriedade

privada. Portanto, suas propostas para políticas sociais partem desta

lógica, também baseada nos princípios da justiça social.

A revolução industrial, segundo o economista André Mountian,

marcou uma forte transformação na organização da sociedade em

todo o mundo, mudando também a forma de manifestação da

pobreza e de como esta era percebida. A prosperidade econômica

desencadeou um intenso crescimento das cidades, sem estrutura e

saneamento o que expôs grande parte da população a condições de

vida extremamente precárias. Para Lima, a grande quantidade de

trabalhadores miseráveis, que não podiam garantir sua subsistência é

consequência de uma economia tipicamente capitalista, onde a

tendência do modo de produção é o “empobrecimento daqueles que

precisam vender a sua força de trabalho” (LIMA, p.178, 2014).

Segundo a visão liberal, existem duas atitudes distintas de

combate à pobreza que começaram a atuar neste período. A

proposta baseada na proteção social, previa assistência social e

emprego aos que não possuíam ocupação. Este sistema de proteção

era contraditório ao conceito de liberdade individual e ao

desenvolvimento da economia de mercado. A sua perspectiva de livre

acesso ao trabalho “deveria libertar o sentido de competição e o

gosto por melhorar de vida, aspectos conflitantes com a estrutura

assistencial” (MOUNTIAN, p.07, 2008).

1Noção que implica que todo homem tem o direito de fazer o que quer e de não ser 
coagido a fazer o que não quer, desde que não prejudique o outro (Mountain, p.03).
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Para os liberais, estas políticas assistencialistas ao invés

de combater a pobreza, ajudavam ainda mais no seu

crescimento, pois eram vistas como um desestímulo ao

trabalho. O objetivo de suas políticas era, portanto, diminuir ao

máximo a assistência social, com uma mentalidade de

valorização da iniciativa e autonomia individual,

desenvolvendo um gosto pela competição e responsabilidade

individual. A percepção liberal, segundo Mountian, defende

algum tipo de assistência voltada a estes aspectos, para os

indivíduos que não conseguem por conta própria sobreviver no

mercado, considerados pobres por este ponto de vista.

De acordo com Mountian, esta abordagem entende a

ação pública como residual à atuação do mercado,

separando as políticas sociais das econômicas, mais uma

ilustração desta cultura da pobreza. A questão social se

encaixaria na política social, a qual deveria atuar

preferencialmente no combate à pobreza, se voltando apenas

aos indivíduos que que estão fora dos processos econômicos,

principalmente a orientações ao mercado de trabalho.

A estruturação da sociedade no combate à pobreza,

segundo percepções liberais, apontadas por Mountian, define

diferentes categorias onde se encontram os indivíduos que

devem ser objetos de responsabilidade das políticas públicas

ou não, a partir de uma condição moral. Isto evidencia o

aspecto da responsabilidade individual pregado pela corrente

e contradiz aqueles que entendem a construção da pobreza

como opressora, como antes apontado. 07: Mãos de

trabalhador

escravo
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07

A RESPONSABILIDADE SOBRE OS POBRES
São os pobres, então, vítimas ou responsáveis por sua condição social?

Apesar de atualmente este ser um tema de grande

preocupação geral, a realidade brasileira e mundo em geral

apresentam um contexto de pobreza que possui raízes antigas, mas

esteve fora do plano de atenção da sociedade por muito tempo. Existe

um processo histórico de depreciação e marginalização das

populações mais pobres no país, segundo os psicólogos Ximenes,

Moura e Sarriera, que se concretiza como uma herança do período

colonial. Eles afirmam que a pobreza é uma consequência dos anos

de escravidão e exploração do Brasil Colônia, onde não existiam

políticas públicas de inclusão dos escravos libertos no mercado de

trabalho, em um sistema de produção baseado no latifúndio.

Aqui entende-se o processo de expulsão, elucidado por Sassen,

que significa mais do que maior desigualdade e pobreza, mas sim o

afastamento de parte da população dos meios de sobrevivência e
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projetos de vida. Perde-se a lógica de pertencimento à sociedade, o

que para Lima significa a formação de uma “identidade

precariezada” fruto do direito à cidade nas mãos de uma elite

opressora.

Essas raízes mantiveram uma compreensão opressora dessa

população ao longo da história do desenvolvimento brasileiro. Desde

períodos como a imigração italiana e alemã, a modernidade

constituída deixou de tomar cuidados necessários com esta parcela da

sociedade, resultando na ideia de criminalização do pobre e

responsabilidade individual, conforme afirmam Ximenes, Moura e

Sarriera.

A modernização implantada no Brasil trouxe uma

maior fragmentação social, repercutindo no

desenvolvimento urbano desordenado, na falta de

infraestrutura adequada para o crescimento e no

aumento da pobreza com a elevação do número de

favelas e do êxodo rural. Os indivíduos pobres eram,

então, os únicos culpabilizados por sua situação de

pobreza, sendo reconhecidos como as causas para os

principais problemas do país. (XIMENES, MOURA E

SARRIERA, p.86, 2014)

Esta concepção se agrava, quando as práticas de caridade e

filantropia se tornam ineficientes em comparação ao número de

pessoas em situação de pobreza. O que os autores afirmam é que esta

forma de se compreender a pobreza no Brasil, voltada para a

responsabilidade individual e à capacidade ao trabalho, se encaixam

no contexto histórico do capitalismo, liberalismo e neoliberalismo.

Segundo este ponto de vista, as intervenções estatais eram nulas,

sendo o próprio indivíduo encarregado de suas condições na

sociedade, e a pobreza só passaria a ser foco de políticas públicas

com a Constituição de 1988.
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O surgimento da A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)

tornou a assistência social um direito do cidadão e obrigação do

Estado, o que segundo valores neoliberais, é visto como favor e não

como direito do cidadão.

Dentro do estudo histórico, a realidade da pobreza no Brasil era

relacionada a compreensões de raça e à realidade rural. O que ocorre

segundo Ximenes, Moura e Sarriera, é um fortalecimento dos

movimentos populares nesta época que atentam o Estado para este

problema e com a constituição se institucionalizam a perspectiva de

igualdade social, atrelada aos direitos humanos.

A maior evidência estabelecida da pobreza no cenário

nacional contribuiu para o desenvolvimento de estratégias

emergenciais e

movimentos tanto governamentais como da sociedade

civil, os quais buscavam a sua diminuição. A partir daí

grande parte dos projetos voltados à parcela mais pobre

da sociedade se vincularam à filantropia, o que de

acordo com os autores levou a uma interpretação

superficial da pobreza como consequência do

desenvolvimento econômico e não parte de uma lógica

08: Manifestação

de movimento

por moradia em

São Paulo

08
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lógica sistêmica complexa de expulsão, como a comentada por Sassen

e Harvey.

Conforme explicado pelos psicólogos, tendo em vista todo o

contexto histórico brasileiro neste processo de modernização

socioeconômico mundial, dividido por diversas opiniões, o Brasil passa

por movimentos de resistência enquanto ainda apresenta práticas de

criminalização da pobreza, fruto deste passado opressor.

A compreensão externa acerca destes indivíduos que vivem em

condições de extrema pobreza está relacionada com as formas em que

estas pessoas reconhecem a sua realidade em um âmbito psíquico, “a

configuração social traz repercussões na forma de constituição do

psiquismo humano” (MOURA, XIMENES e SARRIERA, p. 89, 2014).

Esta lógica afirma que o reconhecimento opressor de

culpabilização do pobre impactam a constituição identitária deste

indivíduo, a partir das relações sociais que consequentemente são

difundidas na sociedade. Os autores afirmam que o desenvolvimento

psíquico e de personalidade destas pessoas que estão marginalizadas se

constrói a partir destas características de oprimido, como reflexo da

realidade social em que a pessoa se encontra. Esta tendência na

realidade brasileira cria, portanto, posicionamentos pessoais de fatalismo

e violência, que definem e orientam o estilo de vida do sujeito.

O contexto cultural de desenvolvimento da pessoa, as

ideologias presentes e os significados que esse indivíduo

aprendeu a manejar podem criar determinadas formas

de constituição psicológica. Compreendemos, então,

que população pobre entra em contato com

significados presentes no Brasil que estão relacionados a

sentimentos, pensamentos e ideia de impotência, de

passividade, de conformismo e de violência. (XIMENES,

MOURA E SARRIERA, p. 90).
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Além da culpabilização que se interioriza na personalidade

destes indivíduos, o conformismo acaba gerando uma percepção de

uma realidade imutável a partir da noção de responsabilidade

individual, fruto do pensamento liberal. Todos estes significados

presentes neste processo histórico da pobreza no Brasil reproduzem

esta ordem social vigente. A forma como a sociedade se estrutura e se

organiza em relação ao combate à pobreza extrema e os outros

problemas que foram relacionados a ela expulsa ainda mais esta

parcela da população.

Segundo Julieta Palma e Raúl Urzua, os pobres quando tem a

oportunidade de opinarem o que a pobreza significa para eles, dizem

ser mais do que a carência. Para eles, a pobreza também

compreende:

A falta de poder para negociar e se defender no

mercado, a sensação de dependência, inseguridade,

angústia, impotência, incapacidade, inferioridade,

maltrato; é injustiça, exclusão, falta de oportunidades,

má qualidade dos serviços sociais, problemas crônicos

de saúde e falta de capacidade física; é também

uma experiência de privação psicológica

acompanhada de uma exposição constante a

situações limites e de alto risco, como viver nas ruas,

acesso a drogas e ao alcoolismo. (PALMA, URZUA, p.08,

2005)

Os movimentos de resistência se definem, então, como uma

forma de defesa e constituição de solidariedade e cooperação entre

os excluídos. Sejam práticas religiosas, culturais ou políticas, elas se

fortalecem frente à opressão imposta pela lógica sistêmica existente.

Estas manifestações de reconhecimento do pobre como cidadão, pelo

ponto de vista de Ximenes, Moura e Sarriera, se inseriram nas políticas

públicas brasileiras atuais é de certa forma são uma resposta à

identidade precariezada produzida pelo sistema.
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A formação de uma organização em comunidade desta

população marginalizada seria então mais do que um meio de

vida em consequência da exclusão, surge como um manifesto,

como a Comunidade do Cimento que há anos resistias em lutas

contra reintegrações de posse da prefeitura. Estas pessoas

buscam que seus direitos e desejos sejam atendidos enquanto

sobrevivem em uma sociedade fragmentada e organizada por

classes opressoras.

Palma e Urzua colocam que este tema pode ser discutido
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09: Ocupação Tenda

Alcântara Machado

09

através de diversos panoramas, como

demostrado ao longo do capítulo. Existe

a perspectiva econômica, que busca o

aumento de renda e poder de consumo

dessa população, outros que valorizam

a capacidade social como o ingresso

em atividades comunitárias e senso de

pertencimento e os que identificam a

pobreza como uma exclusão social,

relacionando ela à vulnerabilidade.

Então, estando esta população

fora do limite da economia e das

relações sociais na cidade, qual seria o

seu lugar?

Apesar dos diferentes

posicionamentos em relação à

responsabilidade da pobreza e ao

funcionamento econômico, físico e

social das cidades, entende-se em

todos os casos que os pobres se

encontram a margem da economia e

dos direitos humanos garantidos para a

população. Os oprimidos então,

buscam seu fortalecimento através de

movimentos em uma luta social, o que

para Ximenes, Moura e Sarriera é uma

tendência identificada na realidade

brasileira atual.
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“Eu considero que é um lar. Rua é quando eu tenho que dormir na

calçada, na frente de um bar e o dono do bar me acorda com um

balde de água na cara. ” Disse uma moradora da Ocupação Tenda

Alcântara Machado
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03. O CIMENTO E RESISTÊNCIA

AS OCUPAÇÕES IRREGULARES
Qual o lugar destas pessoas?

Em uma entrevista para o OperaMundi em 2015, o arquiteto e

urbanista Hector Vigliecca afirmou que 70% do território na América

Latina é informal. Além de diversas construções que se encaixam nessa

categoria, estão as comunidades e ocupações informais que se

espalham pelo território urbano, se apropriando tanto de edifícios

abandonados, como terrenos ociosos, canteiros e baixios de viadutos.

10: Contraste na cidade

de São Paulo

10
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A partir das reflexões realizadas sobre a pobreza, suas origens e

características na conformação das cidades, vemos que atualmente

no Brasil vive-se em uma sociedade desenvolvida a partir de um

sistema capitalista, onde os números de extrema pobreza e os índices

de pessoas em situação de rua aumentam gradativamente.

A proporção da população em situação de pobreza subiu de

25,7% para 26,5% entre os anos de 2016 e 2017, de acordo com a

Síntese de Indicadores Sociais, do IBGE².

Em um estudo realizado pelo IPEA³, publicado em 2016, é

possível identificar uma estimativa do número de pessoas em situação

de rua no Brasil, sendo estas, parte da população que se encontra na

faixa de pobreza, vivendo em situação de privação econômica e

exclusão social.

Segundo a pesquisa, o Brasil não possui dados oficiais sobre a

população de rua, por conta da complexidade operacional de uma

pesquisa de campo, tendo em vista a falta de endereço fixo desta

população. Esta ausência dificulta a complementação de políticas

públicas voltadas para este contingente e acaba reproduzindo a

invisibilidade social destas pessoas em relação às políticas sociais e aos

direitos humanos.

Foi estimado pelo IPEA que existam mais de 100mil pessoas em

situação de rua no Brasil, sendo a concentração desta população em

municípios maiores. A pesquisa conclui, portanto, que deveria existir um

esforço maior na incorporação desta população no Cadrasto Uníco

para Programas Sociais (CadÚnico), ampliando o acesso deles às

políticas públicas e garantindo maior conhecimento acerca do perfil

destas pessoas para o desenvolvimento de ações sociais, visto que

2IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
3IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Governo Federal.
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De acordo com os dados da Síntese

de Indicadores Sociais 2018 do IBGE,

pessoas com rendimento de até

R$406,00 por mês estão abaixo da

linha da pobreza.

11: Mapa com proporção

de pessoas abaixo da linha

da pobreza no Brasil –

dados de 2017
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apenas “47,1% da população de rua estimada está cadastrada no

Cadastro único” (NATALINO, p. 26, 2016).

Em São Paulo, a maior cidade da América do Sul, o

levantamento censitário contou 15.905 pessoas em situação de rua,

estando 8.570 pessoas nos serviços de atendimento a essa população,

denominados pela fundação de “acolhidos”, e 7.335 localizadas nas

ruas e demais espaços públicos da cidade, denominados “rua”. Estes

dados foram baseados na última pesquisa publicada pela Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas da Prefeitura de São Paulo (FIPE)4. O

estudo apresentado aponta que a taxa anual de crescimento da

população em situação de rua é superior à taxa anual de crescimento

da população da cidade, ou seja, enquanto a população de São

Paulo aumenta em média 0,7% ao ano, o número de pessoas vivendo

nas ruas cresce 4,1%.

12 e 13: Tabela e

gráfico de número

de pessoas em

situação de rua

em São Paulo.

12

13

4A FIPE realizou uma pesquisa censitária e de caracterização socioeconômica da
população em situação de rua e do relatório temático de identificação das
necessidades dessa população na cidade de São Paulo, com o intuito de servir de
subsídios para as secretarias municipais na definição de políticas públicas
eficientes.



O aumento deste número, segundo a prefeitura de

São Paulo, é resultado da crise econômica presenciada em

todo o território brasileiro nos últimos anos. A espécie de

modelo gerada pela economia atual, explicada no capítulo

anterior, se encaixa no perfil da cidade. Sendo o maior

centro econômico brasileiro e o polo gerador de empregos

do país, São Paulo apresenta diversos problemas

relacionados a políticas públicas ineficientes que não suprem

a demanda exigida, como o déficit habitacional e a falta de

oportunidades no mercado de trabalho, agravados com a

crise vivenciada hodiernamente por todo o Brasil.

Os números abordados anteriormente exemplificam

as consequências geradas pelos processos econômicos e

sociais que contribuem para o aumento dos índices de

pobreza e desemprego. Segundo a urbanista Raquel Rolnik,

políticas habitacionais inadequadas criam o que ela chama

de “fábrica de ocupações”.

O aumento das ocupações irregulares na cidade é

decorrente, então, desta configuração. De acordo com

dados da Secretaria Municipal de Habitação, existem em

São Paulo cerca de 206 ocupações que abrigam mais de

45mil famílias. Entre estes espaços estão terrenos e áreas

edificadas, como prédios e cortiços, onde muitos destes

encontram-se sem manutenção e em péssimas condições

estruturais. A região central da capital apresenta o maior

número destas ocupações e a Zona Leste conta com o maior

número de moradores nestes locais, conforme ilustra o

próximo mapa.

42
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14

14: Mapa da cidade de

São Paulo, dividido por

zonas, com número de

ocupações irregulares

existentes – dados de 2017
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Além de toda a condição histórica que explica a

desigualdade social no Brasil e no mundo, a formação

desses espaços degradados nas zonas urbanas também

se caracteriza por uma busca por território na cidade.

Com o crescimento do número de pessoas nas ruas, o

aparecimento de barracos e ocupações também se

torna mais frequente. Aqueles que não possuem fonte de

renda e são oprimidos pela organização sistêmica da

cidade, acabam procurando estas áreas para habitarem,

sendo o espaço transformado para o abrigo desta

população estruturado não apenas fisicamente, mas

também socialmente, ao acarretar sentido e significado

para as suas vidas, como afirma Paula Quintão.

Após algum tempo de rua, alguns

indivíduos tendem formar grupos

organizados, seja para congregar,

trabalhar ou reivindicar seus direitos.

Estes laços, além de reforçar a sua

confiança e sentido de

pertencimento, são responsáveis

pela evolução da legislação

existente de atenção à “população

em situação de rua”, que evoluiu

graças às reivindicações destes

grupos organizados, como os

movimentos de moradia. (QUINTÃO,

p.70, 2012)

Em aproximação, Ximenes, Moura e Sarriera

apontam que a formação destas comunidades ocorre

em parte devido a criação de relações e espaços onde

existem atividades que demonstram novos significados

para o modo de viver destas pessoas, como forma de

contraposição às ideologias de opressão dominantes.
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Um motivo evidente para o local onde estas organizações se

inserem, além da própria exclusão que os leva a procurar espaços

residuais e vulneráveis, é a procura por áreas próximas a comércios e

serviços que podem ser fonte de emprego para os desempregados. De

acordo Quintão, em sua dissertação “Morar na Rua: Há projeto

possível?”, a distribuição espacial desta população não é realizada de

forma aleatória, a localização de estabelecimentos comerciais, de

serviços e da indústria atraem esta população, outro fator para a

criação das comunidades.



Analisando este

processo na cidade de São

Paulo, apenas no eixo

formado pela Radial Leste,

que parte do centro da

cidade e se estende ao

longo da Av. Alcântara

Machado, é possível

observar três grandes

ocupações que surgiram ao

longo dos anos e utilizam

viadutos como estrutura

para seus barracos: Baixada

do Glicério, Viaduto

Alcântara Machado e

Viaduto Brésser.

Assim como as outras

diversas ocupações na

cidade, estas áreas

apresentam riscos à

qualidade de vida e sofrem

perigo de reintegração de

posse, por estarem

instaladas em lugares

inadequados. Mas como de

fato se organizam estes

lugares? Qual o olhar da

sociedade para esta

população?

46

15: Foto aérea

das ocupações

presentes no eixo

leste-oeste da

cidade de São

Paulo

15
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“O sofrimento daquele povo é muito grande. Sem escolhas, sem

possibilidades só funciona a repressão. É albergue ou nada. Não se

apoia e incentiva a autonomia, mas a institucionalização. ”, padre Júlio

Lancellotti
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A COMUNIDADE DO CIMENTO
Qual o olhar da sociedade para esta população? Quem são estes

moradores do cimento?

O que aqui tenta-se questionar é a postura da sociedade como

um todo em relação a este problema, principalmente em relação a

um olhar mais íntimo sobre estes grupos, em especial a ocupação

formada ao longo Viaduto Brésser, entre a Rua Pires do Rio e a Radial

Leste, conhecida como Comunidade do Cimento.

Diante deste panorama de relações entre a pobreza extrema e

a sociedade, como também os dados atuais que confirmam o

aparecimento destas ocupações irregulares que traçam a morfologia

das cidades atuais, encontrava-se esta comunidade, formada em 2012

e conhecida por seus moradores como o Cimento.

16: Ocupação

Comunidade do

Cimento16
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Lá mais de 90 barracos, construídos com restos de materiais

como madeira, lonas e telhas formaram o que parecia um bairro sem

CEP, como disse Mariana Sierra em um artigo sobre a região. Um ao

lado do outro, estes barracos se apoiavam no muro do terreno de uma

empresa de logística, próximo à linha do trem, e na própria estrutura da

alça de acesso ao Viaduto Brésser. Segundo Sierra, a região atraiu

estas pessoas para o local justamente pelo funcionamento da

empresa, que oferecia trabalhos eventuais aos desempregados.

Embaixo do viaduto se encontra um equipamento desativado

da Secretaria Municipal de Assistência social, o qual era utilizado como

lavanderia e banheiro dos moradores. A organização dos banhos e da

utilização do espaço era feita em comunidade entre eles, com uma

série de regras para que todos pudessem usufruir. De acordo com o

que os próprios moradores informavam, aqueles que possuíam

conhecimento em elétrica compartilhavam o “gato” para levar

energia aos barracos. Todos os barracos foram numerados para

facilitar a organização da comunidade e a pesquisa censitária.

Para Sierra, a realidade deste bairro sem CEP é bastante

precária e excludente, uma vez que a falta de comprovante de

residência e identificação regular impede esta população de receber

os serviços de assistência básica ou ter um emprego com carteira

assinada. A invisibilidade e a marginalização desta população ficam

aqui evidente.

Em atividades voluntárias na região, foi possível conhecer e se

aproximar da realidade dos moradores da Comunidade do Cimento,

buscando um olhar mais próximo e digno a estas pessoas que se

encontram à margem dos direitos humanos. A experiência do grupo
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Cristo da Rua, uma ONG formada por um movimento da Igreja

Católica, busca retratar e exemplificar este encontro.

Um grupo formado por jovens de classe média que em sua

maioria nunca tiveram contato “morador de rua” em suas vidas, se

dedica a visitar o terreno da comunidade uma vês por mês para levar

doações e conhecer as pessoas que ali residem. Assim como diversos

outros grupos filantrópicos que atuam nestas ocupações, as suas

ações, em parceria com políticas públicas são essenciais para a

reabilitação desta população, para a luta contra a marginalização da

população mais pobre na sociedade como um todo.

O viaduto Bresser, marca a entrada da ocupação. Divididos em

famílias, casais e solteiros, a imagem que fica é de crianças brincando

descalças no asfalto, onde passam carros em alta velocidade. Os pais

sempre sentados nas calçadas conversando e observando seus filhos

de longe, uns dormindo e outros bebendo e ouvindo música. Além da

organização comunitária do local que Sierra identificou, cada um era

responsável por seus bens e pela limpeza e organização de seu

barraco.

Existiam também os que não possuíam um barraco para si e

contavam com um colchão e a parede do posto de gasolina

desativado que se encontra do terreno da comunidade.

De diversas origens, alguns se encontram há dias longe de casa,

outros já há 3 anos. (Segundo pesquisa da FIPE, existe um gráfico que

mostra o tempo que estas pessoas se encontram na rua) Problemas

relacionados a álcool e drogas, ou brigas familiares também são

motivos que os levaram para lá. Dentro da ocupação se encontrava
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um alto número de pessoas da comunidade LGBT, que sofrem

diariamente com o preconceito, e famílias com crianças que

nasceram nesta realidade. O perfil destas pessoas é muito variado, uns

nasceram e cresceram em São Paulo e muitos vieram de outros lugares em

busca de melhores condições de vida.

A pesquisa realizada pela FIPE, evidencia a multiplicidade de

situações nas quais se encontra esta população. Entre muitas

diferenças, estão as pessoas pernoitando nas ruas por condições

temporárias e ocasionais e também as que vivem há muito tempo

nelas. A definição da população em situação de rua na cidade de

São Paulo, utilizada pela fundação, refere-se ao “conjunto de pessoas

que por contingência temporária, ou de forma permanente, pernoita

nos logradouros da cidade - praças, calçadas, marquises, jardins,

baixos de viaduto - em locais abandonados, terrenos baldios, mocós,

cemitérios e carcaça de veículos e nos centros de acolhida públicos ou

17



de entidades sociais” (FIPE, p. 04, 2015).

Esta realidade expõe as pessoas a uma

situação como a identificada na Comunidade

do Cimento, condições péssimas de vida que

afetam em grande parte a cidadania5. A

população em situação de rua sofre

constantemente com o desrespeito a estes

direitos, seja pela falta de documentos, que

dificulta o acesso a benefícios ou por serem

vítimas de violência física ou moral.

São inúmeras as histórias de vida que se

juntaram e formaram a Comunidade do

Cimento, mais do que uma busca por território

na cidade a organização deste grupo mostra

uma busca por identidade e resistência à

opressão imposta pela sociedade, o que reflete

o estudo sobre as visões acerca da
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17: Ação de

voluntários no

posto de

gasolina da

comunidade

18: Interior da

Ocupação

Comunidade

do Cimento

18

5A cidadania refere-se
aos direitos sociais,
políticos e econômicos
que conferem uma vida
digna às pessoas (FIPE,
p.30).
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responsabilidade sobre esta pobreza, presente no sistema de

organização das cidades.

É perceptível na fala dos moradores da comunidade a falta de

motivação e resiliência. Cada um possui seus próprios problemas e

inquietações, mas a sensação de impunidade acaba tomando o

pensamento da maioria, o que pode ser fruto do desenvolvimento

psíquico comentado por Ximenes, Moura e Sarriera em seu texto. O

distanciamento opressor da sociedade em relação a esta realidade,

causado pelas dinâmicas do sistema capitalista e individualista que

organiza as sociedades atuais, discutido no capítulo anterior, também

representa uma exclusão própria da comunidade em relação à

cidade.

Segundo o arquiteto e urbanista Hector Vigliecca, existe uma

dificuldade por parte da sociedade atual de identificar estas diversas

histórias que formam as comunidades:

Sobre os modos de abraçar as novas concepções de

cidade, destas desurbanidades por parte das

comunidades, temos uma incapacidade enorme e

congênita, herdada da nossa condição social que

não elegemos, de entender estas populações. Com

histórias fragmentadas, estas comunidades se recusam

a entrar no jogo das formulações da razão (todas

herdadas, mal ou bem, do capitalismo). (VIGLIECCA,

2017)

A humilhação e discriminação está muito presente na vida da

pessoa em situação de rua, seja ao ser impedida de entrar em locais

de livre acesso ao público em geral ou tratada como indesejável

nestes espaços. De certa forma, a incapacidade de enxergar esta

realidade por parte da sociedade, como Vigliecca aponta, gera

consequências na vida destas pessoas em respeito à sua dignidade.

19: José Carlos,

morador do Cimento

20: Seu Juscelino,

morador do Cimento
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A alienação gerada pela falta de reconhecimento e aceitação

desta realidade na sociedade ocorre a partir do afastamento físico,

cada vez mais excluídas e fora da visibilidade do que a Quintão

chama de “cena urbana”, contextos urbanos onde as camadas mais

privilegiadas da sociedade estão inseridas.

O desrespeito aos direitos humanos também se apresenta na

violência física sofrida por esta população. De acordo com a

fundação os autores dos diversos tipos de violência contra essa

população são a Polícia Militar, a GCM, pedestres/transeuntes,

morador de rua, comerciantes e a segurança privada.

Em uma série de depoimentos de pessoas que tiveram a

oportunidade de conhecerem a população da comunidade do

cimento através do grupo Cristo da Rua, existe um sentimento comum

de satisfação e surpresa, por perceberem nesta situação da cidade

um ponto de vista do cidadão, que muitas vezes é invisível.

1920
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Qual o olhar dos voluntários?

“Um relato marcante para mim foi uma conversa com um morador

em um dia frio, muitas doações ocorrendo naquele dia e ele me

disse que toda hora tinha doações de alimento, mas que nessas

doações que eles recebiam faltava o principal, a atenção. Esse

mesmo morador me agradeceu: ‘Obrigado, vocês não têm ideia

do bem que vocês fazem para nós, vocês chegam e ficam. Vocês

chegam, sentam aqui conosco e começam a conversar, são bons

ouvintes e mudam a energia desse lugar. A gente conta os dias

para ver vocês aqui conosco. Obrigado! ’. Fiquei sem reação, saí da

comunidade tocado e feliz por saber que a nossa presença ali é

muito importante para essas pessoas. ” Marcus Vinicius Carvalho -

Voluntário
21
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“Eles me ensinaram, eles me acolheram. Eles me aceitaram mesmo

eu não fazendo ideia do que é viver na realidade deles. E para eles

tudo bem. A gente tem mania de tentar entender as coisas, parece

que acabou a sensibilidade e só se impressiona com coisas

grandiosas. Mas ali não é assim, ali cada sorriso é uma vitória. A

minha experiência com o Cristo da Rua me permitiu perceber que

muito mais do que eles precisam da gente na vulnerabilidade em

que se encontram, a gente precisa deles para entender melhor a

vida. E o encontro que acontece ali, nós e eles de coração aberto,

é algo difícil de explicar. Não é difícil ver o outro, nós só nos

desacostumamos porque, bom, a “correria da vida” nos fez assim.”

Juliana Nanni Corrêa – Voluntária

“Quando buscamos um trabalho voluntário normalmente achamos

que vamos doar nosso tempo e voltar para casa, mas vemos que o

que recebemos é infinitamente maior do que doamos e a troca é

muito intensa. No Cristo da Rua isso é ainda mais forte, pois quando

você se dá conta que está sentado na calçada conversando com

um morador de rua e que ali é o chão da casa dele, o lugar onde

ele faz as refeições e dorme todas as noites. E depois de horas

conhecendo pessoas incríveis e ouvindo suas histórias você percebe

que eles só querem ser ouvidos e percebidos como seres humanos e

que poderia ser você um dia naquela situação. Hoje percebo os

moradores de rua de uma forma totalmente diferente e com um

olhar muito mais caridoso. Sempre que passo ao lado de um, fico

tentando imaginar pelo o que ele passou e que história ele viveu

que o fez estar ali. ” Carolina Koike – Voluntaria
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"Olho com muita alegria e ciência dos desafios para o sério e

importante trabalho que desenvolvemos na Comunidade do

Cimento. Estudo próximo ao local e passo por lá todos os dias. Me

convenço a cada ação da grandeza da minha missão tantas vezes

escondida, do parar, sair da agitação, da tendência do ativismo e

utilitarismo a que somos envolvidos no cotidiano dos dias, meses e

anos da nossa existência. A vida passa e você não sente, não olha,

não percebe os outros. Ouvir cada pessoa que encontro alí na

Comunidade me humaniza, me tira da superficialidade e frieza do

meu egocentrismo. Me ajuda a reconhecer as inúmeras

possibilidades que tive e tenho e o quanto preciso ser mais grata,

devo olhar mais para quem precisa. Sim! Eles precisam de mim,

mesmo não compartilhando daquele estilo de vida tenho uma

imensa pobreza, ou seja, EU PRECISO deles. Sinto-me impotente as

vezes, por não poder intervir concretamente naquela situação de

vulnerabilidade em que se encontram. Mas, vejo o quanto sair de

mim para notá-los é uma ação que se sobrepõe a essa experiência

compartilhada de pobreza: a minha por não poder fazer nada e a

deles por não poder mudar aquele contexto de vulnerabilidade

social. Mais do que isso, compartilhamos de algo que nos torna mais

humanos, próximos, na doação de si, do tempo, da escuta, do

olhar, da presença. ” Fernanda Felix – Voluntária
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23

A fala destas pessoas

exprimem uma dignidade

percebida através do

encontro com esta

população que muitas vezes

é esquecida junto ao seu

direito à cidade. Eles são

fruto de um encontro onde

os ganhos são mútuos. O

contato pessoal surgiu como

um possível olhar menos

institucionalizado sobre estas

pessoas e mais humano,

ainda que a discussão

urbana sobre o tema seja de

extrema importância para a

cidade e implique em um

certo distanciamento e

generalização por tratar de

inúmeras histórias ao longo

de todo o território informal.

21: Grupo de

voluntários em

ação de natal na

comunidade

22 e 23: Voluntários

conhecendo a

comunidade
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“Eu faço parte da comunidade do cimento faz tempo. Quando arrumo

trabalho e consigo pagar o aluguel eu saio, se fico desempregado,

volto. Depois de dois meses fora voltar e ver a comunidade triste assim

é ruim. Se pago aluguel eu cumpro com meu dever de cidadão. Hoje,

já não sou mais cidadão, porque não pago imposto. “, Wesley Rais
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A RESISTÊNCIA ÀS POLÍTICAS
Com o fim desta comunidade, para onde devem ir as pessoas?

Em concordância com os dados ilustrados no início do capítulo,

é possível afirmar que estas organizações criam um senso de vida

comunitária importante para uma luta social de inclusão e busca por

políticas públicas, mas são um problema enfrentado nas cidades. A

forma como a comunidade do cimento se instalou no canteiro e nas

calçadas onde se encontra e as condições em que seus moradores

vivem, apresentam inúmeros riscos e elevam fatores como violência e

insalubridade.

Uma pesquisa realizada por Paulo Eduardo Dias afirma que

desde 2015, existia um intenso embate entre os moradores do cimento

e os agentes sociais responsáveis por este setor na prefeitura. Foram

diversos processos realizados ao longo dos anos para a tentativa de

retirar esta população do local e abrigá-los em um dos centros de

acolhida providos pela Prefeitura de São Paulo.

A vida comunitária se apresenta como uma solução para a

marginalização desta população, assim como a tendência à

formação de movimentos de resistência, comentada anteriormente na

análise do histórico da pobreza. No entanto, a identidade criada é o

que fortalece este grupo diante ações de remoção e reintegração de

posse convocadas pela prefeitura da cidade de São Paulo e

fomentadas pelos moradores da região.

Quintão afirma que “a formação de grupos no sentido de criar

sentido de comunidade, união, pertinência, é uma premissa básica”

(QUINTÃO, p.70, 2012) nas tentativas de se construir cidadania. A

organização em grupos e os movimentos auxiliam nesta construção por
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darem clareza aos conceitos básicos já identificados

na pesquisa, como identidade, dignidade e respeito,

importantes para um sentido e a construção de um

lar com direitos.

Esta união é um resultado que tanto soluciona

a falta de assistência e acesso aos serviços

promovidos pelo poder público como cria barreiras

para os mesmos agentes poderem oferecer melhores

condições de vida e políticas públicas. Existe um

sentimento de falta de confiança na população da

comunidade, reflexo de longos períodos sem apoio e

solução ineficientes para o problema da falta de

moradia, como muitos que moram lá expressam. A

situação atual chegou em um ponto onde quase não

existe diálogo e resultou em um incêndio, um dia

antes da reintegração de posse agendada, que

levou a comunidade ao fim.

Segundo informações fornecidas pela

pesquisa de Dias, no dia 24 de março de 2019, a partir

de um processo judicial realizado pela juíza Maria

Gabriella Pavlóppoulos Spaolonzi, foi realizada a

reintegração de posse da comunidade do cimento.

Foi informado que os moradores da comunidade

deveriam se apresentar no Centro Temporário de

Acolhimento (CTA) do Canindé para garantirem suas

vagas, o que foi chamado de saída voluntária, mas as

informações foram de que apenas parte das famílias

presentes na comunidade apareceram no centro.

24

25
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24 e 25: Movimentos de

resistência a tentativas

de reintegração de

posse no Cimento
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Por que eles não aceitam os centros?

A prefeitura de São Paulo, diante a grande necessidade de sua

população de rua por assistência, apresenta diversos serviços e

programas na rede de proteção social, como o CTA do Canindé, e o

principal e mais difícil objetivo destes programas é a saída das ruas.

Dentre as necessidades exprimidas pela população de rua,

estão a moradia permanente, o desejo de um emprego fixo e a

superação daqueles que se encontram em dependência de álcool e

drogas.

A dificuldade encontrada muitas vezes é resultado da soma dos

inúmeros problemas que estas pessoas acumulam, desde as razões que

as puseram nesta situação até as consequências que aparecem com

o tempo em que residem nas ruas. A FIPE indica que entre estas

consequências estão a “perda do vínculo familiar, problemas de saúde

física e mental que as condições da rua provocam ou acentuam,

dificuldade de inserção no mundo do trabalho pela falta de

qualificação para um mercado cada vez mais exigente e fácil acesso

às drogas e ao consumo de bebida alcoólica”. (FIPE, p.32, 2015)

O que também deve ser

levado em consideração é distinguir,

dentre os inúmeros perfis desta

população, a vontade de sair da rua

ou ficar na rua como escolha.

Enquanto no primeiro caso a

situação de rua deva ser algo

transitório, o segundo a encara como

permanente, ou seja, o indivíduo

27 e 28: Pessoas da

comunidade vivendo

em galpão após

reintegração de

posse.

26 Situação após

incêndio no local

onde a comunidade

ocupava
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complexidade e diversidade de perfis existentes.

Um exemplo desta heterogeneidade se dá por diversos fatores,

entre eles o tempo em que a pessoa se encontra na rua e o motivo

pelo qual ela foi para lá em primeiro lugar. Além disso, as

características dos grupos são bastante diversas, dentro das próprias

comunidades encontra-se esta multiplicidade descrita pela pesquisa

da FIPE.

Entre pesquisadores e formuladores de políticas públicas para

essa população, encontra-se um consenso de que a moradia é a

primeira condição para que as demais políticas de atenção operem

provavelmente

permanecerá nas ruas

não havendo iniciativas

e outras possibilidades. O

censo da pesquisa FIPE

comprova isso com

dados que uma

considerável parte da

população de rua

permanece nela há

mais de 10 anos.

De acordo com

Quintão, o risco de se

cair em uma

generalização de uma

população homogênea

é alto, tendo em vista a 27
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satisfatoriamente, seguida da necessidade de geração de renda

monetária para uma manutenção de autonomia6.

Raquel Rolnik afirma em sua entrevista ao Jornal da USP, que a

situação do morador de rua vai além de uma cama para dormir. “A

construção de casa própria para um tipo de necessidade habitacional

de quem está na rua hoje é absolutamente inadequada, ela precisa

de uma solução já. Não pode ficar dez anos esperando numa fila de

Cohab para sorteio. Ela precisa de uma solução

emergencial.” (ROLNIK, 2016)

A criação de uma política habitacional voltada a esse

segmento da população, dissociada de qualquer outra política

habitacional em geral, é urgente segundo Rolnik. Para ela, os centros e

abrigos existentes não são soluções definitivas para que estas pessoas

se reestabeleçam, situações habitacionais emergenciais e transitórias

que possam realmente abrigá-las são imprescindíveis, aliadas a

políticas de assistência social.

Assim como Rolnik, Quintão discute que o problema da moradia

não deve a ser a única preocupação na busca por soluções. “Não se

trata apenas de uma questão de “dar casa” aos que não tem casa.

Para os que querem sair das ruas, se não há uma transição entre a rua

e a casa, esta saída das ruas não será efetiva.” (QUINTÃO, p. 113, 2012).

Esta transição deve gerar meios para a autonomia destes indivíduos.

Além disso, existe quem prefere a rua e não está interessado em sair,

são diferenças culturais e vivências que não podem ser confundidas,

mas sim contempladas em sua diversidade nos projetos.

Quais seriam as intervenções e projetos? 28
6Autonomia como a capacidade de um indivíduo gerir sua própria vida, 
tomar decisões por si só, não depender de terceiros (FIPE, p.83).



70



71



72

04. ARQUITETURA E ESPAÇOS

A NECESSIDADE DE UM LAR
Qual o papel da arquitetura neste contexto?

Além de diversas construções que se encaixam na categoria

de território informal, como dito por Vigliecca no capítulo anterior,

estão as comunidades e ocupações informais que se espalham pelo

território urbano, se apropriando tanto de edifícios abandonados,

como terrenos ociosos, canteiros e baixios de viadutos.

Conforme mostrado no capítulo anterior, a insuficiência e

ineficiência dos abrigos e políticas existentes está ligada ao fato de

muitas vezes eles não possuírem alternativas que se aproximem das

realidades ou permitam a liberdade de quem mora nas ruas, sozinhos

ou em ocupações, respeitando a sua heterogeneidade. De certa

forma, a grande maioria das discussões acerca deste tema buscam a

saída destas pessoas das ruas como solução, enquanto existem

fatores culturais e contextuais que não se adequam a esta

perspectiva.

A imagem desta massa “homogênea” de indivíduos

desprovidos de tudo, dá ideia de que, para quem

não tem nada, qualquer coisa passa a ser relevante.

Assim as proposições são inespecíficas, tomando-os

como uma massa homogênea de desprovidos. Do

mesmo modo as propostas e leis apresentadas são

gerais, inespecíficas: não levam em conta as

particularidades de diferentes grupos. (QUINTÃO, p.

18, 2012)

Ao entender e compreender estas questões que caracterizam

e definem as diferentes histórias que habitam as ruas das cidades,

aqui focando principalmente nas ocupações, parte-se para uma

compreensão da dignidade desta população, em um âmbito de
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cidadania. O olhar aproximado, exemplificado na pesquisa pelos

depoimentos de pessoas que conheceram a realidade da ocupação

do Cimento, permite enxergar a figura da pessoa como cidadão e,

portanto, digna de direitos de cidadania, algo que para Quintão é

essencial na compreensão desta população.

De acordo com Quintão, ao se analisar a população de rua

deve-se partir de um conceito de pessoas como seres culturais, ou seja,

tratar o espaço urbano a partir da cultura na qual o indivíduo se insere.

Estudar e compreender a ação destes indivíduos ao morar nestes

locais, o significado desta moradia e quais as relações com o contexto

cultural onde estão inseridos é uma questão interdisciplinar. No entanto,

para ela, quase não se percebe a participação dos arquitetos e

urbanistas neste panorama, enquanto para o trabalho com a

população de rua, a sua presença é necessária para o projeto.
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A necessidade do lar, vai além do espaço

físico adequado ou da casa como muitos

afirmam ser a solução. O sentido de

pertencimento, relacionado ao equilíbrio psíquico

destas pessoas é o que define as suas vontades e

a forma como se apropriam do espaço público

das cidades.

Então, quais as medidas a serem tomadas?

Assim como afirma Quintão em seu texto,

as soluções a serem buscadas para o problema

da exclusão dos moradores de rua e o

aparecimento de ocupações irregulares nas

cidades devem partir de uma aceitação e não

simplesmente a generalização de que todos

necessitam da mesma solução: uma residência

física.

Segundo Paula Quintão, as pesquisas e

levantamento atuais comprovam a existência de

uma parcela que sempre utilizará as ruas como

sua moradia. A solução, portanto, não deveria

focar apenas na oferta de possibilidades de

saída, mas sim assumir que sempre existirão

pessoas habitando o espaço público. Ou seja, a

questão onde se insere a arquitetura e o

urbanismo deve levar em consideração o

tratamento deste espaço urbano e as relações

que esta população tem com ele.

29

29: Casal vivendo

em sua casa

adaptada embaixo

do minhocão, bairro

Santa Cecília, SP.



OS ESPAÇOS DA CIDADE
Como a arquitetura e o urbanismo podem

acomodar esta população no tecido

urbano?

Apesar das ocupações

funcionarem como um bairro sem CEP,

como Sierra menciona ao retratar a

Comunidade do Cimento, o espaço onde

estas pessoas moram, o lar que elas

criaram ainda é a rua. Por “rua” entende-

se aqui qualquer forma de espaço

público como parques, praças, calçadas,

canteiros, viadutos, etc. Para esta

população o espaço público é o seu

lugar de sobrevivência, a sua moradia,

seu espaço pessoal é o meio urbano, que

dentro do conceito de direito a cidade é

um espaço para todos.

Esta dualidade é um conflito na

vida destas pessoas e é, para Quintão, a

dificuldade urbana a ser tratada e

enfrentada. Existe uma confusão entre

espaços públicos e privados, uma vez que

o espaço público é para elas espaço

privado, dos quais elas dependem. O que

surge como uma contradição, por serem

estes cidadãos os que mais precisam do

lugar público para a sobrevivência e a

quem este direito é negado.

75

30

30 e 31: Crianças

brincando na calçada

da Comunidade do

Cimento



76



77



78

A definição do conceito de espaço público,

aqui utilizado, parte da reflexão realizada no primeiro

capítulo, como um local de interesse de todos. Tendo

em vista a conformação complexa da sociedade

atual, comentada no segundo capítulo, que exclui e

distancia as figuras do opressor e oprimido, os pobres

são os que se encontram à margem dos direitos

humanos, da cidadania e pôr fim do direito à

cidade.

O isolamento é, segundo Quintão, uma das

causas desta exclusão de direitos. A segregação

física nas cidades pode ser identificada pelos

espaços regulares e qualificados, como condomínios,

e espaços residuais, as ocupações e comunidades.

Além desta separação, a exclusão também fica

evidente no aumento da vigilância nestes espaços

ou alternativas pedras embaixo de viadutos, grades

e muros que fecham estes espaços residuais.

“A “escolha” por locais degradados,

afastados, ou escondidos se relaciona também com

o lugar que estas pessoas têm na sociedade”

(QUINTÃO, p.85, 2012). A negação deste espaço à

estas populações, ainda que por motivos legais e

necessários a sobrevivência, resulta em ações como

a reintegração de posse ocorrida na Comunidade

do Cimento, sem soluções eficientes para

alternativas que cumpram com as necessidades

desta população.

31
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Segundo Quintão, uma possibilidade de solução seria o

reconhecimento e aceitação desta realidade na cidade, mais do que

tentativas de tirar estas pessoas destes espaços. A construção da

cidade, a partir desta aproximação levaria a uma concepção de

lugares que incluíssem este contingente na sociedade, diminuindo a

exclusão sofrida e garantindo uma maior eficiência das políticas sociais

que fossem implantadas.

Existem atualmente diversos projetos que buscam auxiliar e

garantir que esta população tenha alguma assistência nas cidades.

Dentre as opções de projeto e partidos para um projeto voltado a este

tema, o arquiteto Igor Guatelli, apresenta uma nova relação entre a

arquitetura e a cidade. Utilizando interdisciplinaridade ao analisar os

espaços que existem no meio urbano ele trata, em seu texto

“Contaminações constitutivas do espaço urbano”, de uma

apropriação do espaço que difere das formas tradicionais de

arquitetura.

32
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Surge uma reflexão acerca deste espaço urbano como lugares

de intermediação de diferentes ações, que podem gerar novas

possibilidades nas cidades. Seria então o uso destes espaços uma

solução para a integração da população de rua na sociedade?

Esta nova relação na arquitetura, a presença do ‘entre’, como

afirma o autor, no discurso e no projeto, exprime a ideia de um espaço

intermediário “imaterial” onde se cruzam os diferentes discursos e

linguagens, diferente do espaço “material” definido pelas dimensões

arquitetônicas e suas relações de interior/exterior, público/privado.

Se relacionarmos esta ideia do ‘entre’ aos espaços urbanos da

cidade que são negados à população de rua, como um lugar

intermediário entre as diferentes realidades da sociedade e desta

população, poderíamos pensar em uma arquitetura do entre para a

inserção destas pessoas.

O espaço intermediário seria compreendido aqui

justamente como uma in-definição, um espaço aberto

às significações entre espaços definidos, espaços que

seriam os agentes catalisadores, motivadores dessas

ações dos usuários, desses eventos, desses

acontecimentos inesperados que surgiriam e

permaneceriam sempre em processo, transitórios,

jamais se firmando como atividade dominante que

pudesse se transformar em uma convenção de uso, e

onde o programa não seria determinado pelo

arquiteto, mas mutável, estaria sempre sendo

solicitado e conformado por essas ações. O papel do

arquiteto residiria, creio, na tentativa de promover uma

interação entre o definido e o não-definido, o desenho

e o não-desenho, o inteligível e o não-inteligível, enfim,

na criação de condições para que esses eventos

possam surgir, ou intensificarem-se através do

estabelecimento de tensões mais que concatenações

hierárquicas, entre programas e ambiências urbanas,

entre cruzamentos programáticos (inter-textualidade)

fluxos e vazios. (GUATELLI, 2008)

32: Espaço desativado

e gradeado embaixo

do viaduto Bresser.
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O que entra em discussão aqui é a presença do

arquiteto em sua arquitetura, a forma como as pessoas

se apropriam das arquiteturas, que para o arquiteto

parece não responder exatamente como quem pensou

o projeto. O uso destes espaços se determina pelo

movimento das pessoas neles e como elas se apropriam

deles. Um exemplo que Guatelli coloca é a academia

de Boxe localizada embaixo do Viaduto do Café.

O posicionamento do arquiteto em relação a

arquitetura deve então propor espaços onde a

flexibilidade e a apropriação sejam de acordo com as

necessidades da população. O espaço público aqui

então perde suas identificações tradicionais. Estes

exemplos mostram, como também a apropriação do

canteiro pela Comunidade do Cimento, que viadutos,

pontes, praças e calçadas geram encontros e

acontecimentos que não assumem seu uso original.

A utilização destes espaços residuais com uma

arquitetura do entre, como denomina Guatelli, contradiz

as soluções de negação para estas áreas, as quais são

baseadas em impedimentos, esvaziamentos, inibições e

falsos embelezamentos. Relacionar essa transformação

com a situação que a negação destes espaços gera nas

pessoas de rua pode criar lugares que respeitem e

abriguem esta grande diversidade cultural na trama

urbana, o que Paula Quintão acredita ser uma ação de

forte importância a ser realizada por arquitetos e

urbanistas.
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Faz-se por fim uma última

reflexão, a existência de uma

arquitetura que trabalhe com os

espaços públicos na trama urbana

da cidade buscando a inclusão

daqueles pobres que hoje se

encontram marginalizados e

excluídos em uma identidade

precariezada. A criação de lugares

que incluam as populações das

ocupações, em respeito à sua

organização em comunidade e a

sua intensa luta por direitos e

cidadania é o que garantiria um

sistema de políticas públicas

adequadas.

33

33: Sala de TV criada

na Ocupação Tenda

Alcântara Machado,

embaixo do viaduto.
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Arquitetos: Igor Guatelli

Localização: São Paulo, SP, Brasil

Ano do projeto: 2008
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LOCAL

O viaduto do café, localizado na área central

da cidade de São Paulo, abriga atualmente a

Academia de Boxe Cora Garrido. Um espaço residual

na cidade, como aponta Guatelli, o baixio do viaduto

era uma zona degradada sem nenhum uso para a

população.

Este acontecimento reflete o processo de

contaminações constitutivas de espaços residuais que

Guatelli apresenta, ou seja, um uso flexível em um vazio

urbano na cidade. Construído a partir de um trabalho

voluntário, foi criado um local de práticas esportivas e

culturais, composto por uma academia de ginásticas,

um ringue de boxe, uma biblioteca e uma escola

infantil, formando uma praça de uso público e gratuito

para a integração da população.

Esta iniciativa promoveu o aparecimento de

outros espaços como este na cidade, fruto de uma

vontade de seus criadores em uma espécie de sistema,

atuando como uma ONG em parceria com o poder

municipal.

O CASO DO VIADUTO DO CAFÉ
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34

35

36

34: Academia de boxe

embaixo do viaduto.

35: Biblioteca comunitária

embaixo do viaduto

36: Interior da

academia de

boxe

37: Cortes
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PROGRAMA E PROJETO

Partindo de uma forte análise desta área improvisada, o

arquiteto optou por acentuar em seu projeto a dupla condição do

local, como um “lugar de multiplicidades” (GUATELLI, 2008). Foi

realizada uma combinação de espaços com programas específicos,

biblioteca e brinquedoteca, com espaços fluidos e de maior liberdade

de ação.

A proposta conta com ringues de boxe deslizantes em trilhos,

criando uma mobilidade em seu uso, e degraus funcionando como

arena. Junto a este espaço foram projetados containers para os grupos

se reunirem, arquivos pivotantes e espaço em platôs, combinando

diferentes infraestruturas em um espaço que pode abrigar ocupações

espontâneas ou eventuais.

37
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ANÁLISE

Ao propor este projeto de

multiplicidade para a área, Igor

Guatelli expõe seu discurso acerca

da arquitetura do ‘entre’ discutida

anteriormente, onde as intervenções

e ocupações são flexíveis e

eventuais, em espaços públicos da

cidade que antes eram vazios e vistos

como um resto inutilizável.

A utilização destas áreas cria

uma discussão de apropriação da

cidade que muito se encaixa no

problema das ocupações de rua,

sendo um outro evento nos lugares

degradados. Além disso, a

concepção de um espaço esportivo

e cultural como este inclui grande

parte da sociedade que não tem

acesso a estes usos nos espaços

formais, como a própria população

de rua e aqueles que se encontram

em camadas sociais mais baixas.

Além de uma nova forma de se

conceber a arquitetura o projeto

ainda leva a reflexão de espaços

para inclusão dos mais pobres nas

dinâmicas das cidades.

38

39

38, 39 e 40: Modelo

físico do Projeto
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Arquitetos: Gabriel Verd Arquitectos, associação com Simone 

Solinas

Localização: Calle Río Guadalquivir, 11550 Chipiona, 

Cádis, Espanha

Ano do projeto: 2016
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O CASO DAS 22 RESIDÊNCIAS EM CHIPIONA

Este projeto foi estudado com o intuito de analisar uma resposta

arquitetônica a uma ocupação irregular na cidade. Buscando avaliar

a alternativa proposta de moradia como solução ao problema da

ocupação de pessoas em uma área degradada, por falta de

residência própria.

LOCAL

O projeto está localizado no terreno de um antigo matadouro,

onde diversas famílias de baixa renda ocupavam em situação

vulnerável e irregular. Este se situava ao lado de um cemitério ao norte

da cidade de Chipiona, Espanha.

O lote apresenta uma superfície de aproximadamente 1.500m²,

com três frentes para ruas e uma empena cega. A entrada do antigo

matadouro, indicada na figura 1, se dava pela Rua Guadiana.

41

41: Fachada do

antigo matadouro
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PROGRAMA E PROJETO

O projeto, desenvolvido para realocar as famílias

que abrigavam o matadouro, foi pensado de forma a

ocupar todo os espaços do lote, mantendo a entrada

principal na Rua Guadiana e aproveitando o máximo de

área para as habitações, garantindo o abrigo de todas

as famílias da ocupação. A entrada, acessada apenas

por pedestres, apresenta recuos que formam jardins

integrantes do projeto. Uma treliça sobre a porta de

acesso marca o acesso principal ao interior do conjunto.

Oposto à entrada anterior, na Rua San José e em

frente ao cemitério, foi implantado o acesso de veículos e

um acesso secundário para pedestres, fazendo a fruição

da quadra. A rua interna, formada pelo eixo originário

das duas entradas contem uma pequena praça de uso

privado da comunidade, sendo um local de distribuição,

encontro, permanência e dispersão. Esta implantação

promove um espaço tranquilo e isolado.

Conforme é possível observar nas plantas e cortes

do projeto, as residências foram dispostas seguindo

critérios de máximo aproveitamento do espaço,

reduzindo ao mínimo a área de usos comuns. Os

estacionamentos foram colocados no subsolo, mantendo

a praça central um local apenas para o pedestre. Esta

abertura também permite a implantação de

apartamentos voltados ao interior, com a devida

iluminação.

42

42: Rua com

acesso principal

de pedestres e

entorno

43

43: Praça central

com acesso de

veículos
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44

44: Planta do térreo

45

46

45: Planta do

primeiro pavimento

46: Cortes

47: Modelo do

volume
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ANÁLISE

O projeto se adequa ao contexto urbano e às

características da população que residia no matadouro.

A implantação do edifício no mesmo lote onde existia a

ocupação indica uma solução que mantem aquelas

pessoas no mesmo contexto ao qual estão

acostumadas, evitando um processo de gentrificação.

A opção por manter o acesso principal restrito

para pedestres valoriza a praça interna proposta e a sua

relação com a cidade, de forma a integrar a proposta

ao seu entorno. No entanto, o programa exclusivamente

habitacional implica o uso particular destes espaços por

sua população.

Todas as tipologias de habitação apresentam o

mesmo conteúdo programático, com 3 dormitórios, por

se tratar de uma ocupação para famílias.

Por fim, a solução é voltada a uma população

específica que por mais que seja heterogênea

apresenta características próprias que foram abordadas.

Diferente de um possível projeto que abrigue diferentes

pessoas em situação de vulnerabilidade, ou os próprios

moradores de rua. Exclusivamente habitacional, a

proposta também se difere do que foi discutido no

capítulo anterior sobre uma solução que auxilie e

comporte todas as políticas sociais que esta parcela da

sociedade necessita.
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Arquitetos: Overland Partners

Localização: Dallas, Texas, Estados Unidos

Ano do projeto: 2010
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LOCAL

O edifício está localizado no

centro da cidade de Dallas, em

um terreno de 3.41 acres no meio

do distrito empresarial.

O CASO DO EDIFÍCIO THE BRIDGE HOMELESS ASSISTANCE CENTER

Aqui procura-se analisar uma arquitetura da construção e do

edifício, como auxílio às políticas públicas para a população de rua.

Diferente do caso estudado anteriormente, propõe-se a reflexão em

cima de um projeto de moradia e acesso a diversos serviços para esta

população. O intuito é mostrar um exemplo que serviu como base para

a concepção do projeto, descrito no próximo capítulo.

48

48: Implantação

do edifício com

fotos do terreno
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49: Salão de dormitórios

50: Praça Central
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PROGRAMA E PROJETO

A proposta multifuncional de 75.000 pés quadrados

oferece um amplo programa que conta com habitação e áreas

de cuidados emergenciais e transitórios para aproximadamente

6.000 pessoas.

A proposta apresenta cinco edifícios incluindo uma grande praça

central que cria relações com seu entorno. O projeto incorpora

um edifício de três andares de serviços para a população, um

edifício de boas-vindas, um edifício depósito, um pavilhão ao ar

livre e uma área de alimentação, a qual serve refeições para as

pessoas e gera um local de encontro onde assistentes sociais

podem interagir com estes moradores.

O edifício de serviços apresenta no pavimento térreo,

áreas de tratamento mental e físico e um espaço de treinamento.

No segundo pavimento se encontram escritórios para trabalho e

por fim, no terceiro pavimento estão os dormitórios, dispostos em

grandes quartos com leitos separados para homens e mulheres,

áreas administrativas e apartamentos para pessoas com

necessidades especiais.

Os outros prédios contam com as demais áreas do

programa, incluindo uma livraria no edifício de boas-vindas e

vestiários no edifício de alimentação. O projeto apresenta

diversas soluções sustentáveis, como terraços-jardim, sistema de

reciclagem de água e utilização de iluminação natural,

garantindo a ele o certificado LEED7.

49

50

7Leadership in Energy & Environmental Design (liderança
de design de energia e meio ambiente, em tradução livre)
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51

52

53

51: Planta do térreo

52: Planta do

primeiro pavimento

53: Planta do

segundo pavimento

54: Foto externa do

edifício
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ANÁLISE

A concepção do edifício apresenta uma preocupação

com uma solução imediata e emergencial para este

contingente da população, em uma nova linguagem e com

novas soluções voltadas à população em situação de rua. As

áreas de serviços e convivência auxiliam na manutenção da

autonomia desses indivíduos, bem como sua reabilitação.

A disposição dos dormitórios em um grande espaço

apenas com divisórias para o isolamento dos quartos é uma

proposta para a solução de moradia emergencial que não

permite tanta privacidade como apartamentos ou quartos

separados. No entanto esta ideia garante um maior número de

leitos o que aumenta a capacidade do centro, abrigando um

maior número de pessoas.

Os espaços gerados pela implantação adotada

permitem uma utilização do térreo integrada à cidade e

exposta a qualquer cidadão que deseje usufruir destas áreas,

além de criar uma integração maior entre os diferentes usos do

projeto. A vida comunitária fica então garantida por essa

abertura.

A opção por juntar diferentes usos no mesmo espaço,

cria uma proposta onde políticas públicas podem ser

desenvolvidas e um apoio à manutenção da autonomia destas

pessoas é garantido, diferente de propostas exclusivamente

habitacionais, as quais não se adequam aos perfis daqueles

que se encontram nas ruas.
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05. PROJETO: CENTRO SOCIAL O CIMENTO

A concepção do projeto pretendeu

buscar uma alternativa na arquitetura de apoio

ao atual problema da ineficiência da assistência

a pessoas em situação de rua, focando

principalmente na população da Comunidade

do Cimento.

Na tentativa de propor uma solução que

criasse espaços na cidade para a promoção de

políticas públicas voltadas a estas pessoas,

integrando esta realidade à complexa trama

urbana da cidade de São Paulo e sua população

em geral, foi uma das premissas da proposta.

O LOCAL

Partindo-se de uma análise do contexto e

cultura nos quais se inseria a ocupação, foi

realizado um estudo da área, bem como a forma

como a população da comunidade se

apropriava do local.

Esta análise permitiu identificar certas

características que foram importantes no

desenvolvimento do projeto. A área estudada

conforma parte do bairro da Moóca, Zona Leste

da Cidade de São Paulo, onde se situava a

comunidade.
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55

55: Mapas de análise

do território

56: Mapa de

diretrizes para o

projeto
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De acordo com os índices publicados pela prefeitura de São

Paulo no GEOSAMPA, a área apresenta baixa densidade demográfica

com uso predominante de comercio, serviços e indústrias.

Poucas áreas verdes se integram à malha viária, sendo o

Parque da Mooca o principal foco, no qual estão instalados diversos

equipamentos urbanos, como indicado no item 3.2. A rede de

transporte público da região conta com a estação de metrô Bresser

Mooca, da linha 3 – vermelha, e o corredor de ônibus na Av. Alcântara

Machado.

A avenida Alcântara Machado e os trilhos do trêm formam

barreiras na região e auxiliam o isolamento da comunidade na Rua

Pires do Rio, o acesso ali era utilizado por carros que iriam até o metro,

ou aqueles que utilizariam a alça do viaduto.

56
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Como é possível identificar na imagem 56, o terreno

determinado para a proposta ocupa a área onde antes se estruturava

a comunidade, parte da área embaixo do viaduto Bresser e parte da

quadra adjacente ao viaduto, que contém pequenos comércios,

antigos galpões e estacionamentos que seriam desapropriados.

A escolha por utilizar a própria área da Comunidade partiu de

uma vontade de ressignificar este espaço com a integração de

equipamentos públicos e assim evitar um possível processo de

gentrificação, respeitando e mantendo o contexto no qual a vida

comunitária se inseria.

Atualmente, os terrenos escolhidos apresentam lotes

subutilizados com galpões abandonados e estacionamentos. Sobre o

viaduto existe uma instalação desativada da Secretaria de Habitação,

como mostram as imagens 57 e 58.

57

58

57 e 58: Lotes a

serem desocupados
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O PARTIDO
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A partir de um desejo de criação de uma

proposta sistemática de acolhimento a pessoas em

situação de rua, voltada especialmente a

ocupações formadas nas áreas e lotes degradados

da cidade, foi pensado um partido modular de

rápida e prática construção que norteou desde a

concepção da forma até os materiais a serem

utilizados.

Na busca em um módulo que resolvesse a

maioria dos usos e espaços a serem pensados no

projeto foi proposto um grid estrutural de 5x5m, onde

a partir dessa relação sairiam todos as áreas do

edifício, inclusive as propostas para o baixio do

viaduto.

A intenção da modulação era criar uma

proposta permeável e flexível, com uma volumetria

que fugisse da implantação convencional no terreno,

seguindo um certo desmembramento da torre.

Tendo em vista a baixa densidade

demográfica da região, foi pensado inicialmente no

adensamento, a partir do uso habitacional, dentro da

modulação. E por fim a criação de espaços que,

organizados nesta estrutura, possibilitassem áreas de

convivência, serviços, especialização e reabilitação

da população, bem como a sua integração com a

cidade e inclusão na trama urbana por meio de

espaços públicos.
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O PROGRAMA E CONCEPÇÃO

A diversidade marcada pelo programa escolhido busca discutir

as possibilidades para um projeto voltado à população de rua que

permita a inclusão de políticas sociais e auxilie na manutenção de

autonomia dos indivíduos. O programa foi dividido em 5 áreas,

dispostas em 3 edifícios, três praças internas e duas praças urbanas.

ED. DE HABITAÇÃO EMERGENCIAL

Apartamentos de 3 tipos

Lavanderia

Brinquedoteca

Sala de TV comunitária

Cozinha compartilhada

Área comunitária de estar

Horta vertical

Jardins

COMÉRCIOS E SERVIÇOS

Restaurantes

Lojas

Academia

Espaço para feira livre

CENTRO DE CULTURA E LAZER

Salas de música

Salas de dança

Salas de apoio

Depósitos

Administração

Auditório de Apresentações

Café

CENTRO DE REABILITAÇÃO

Salas de triagem

Sala de documentação

Salas de atendimento

Salas de reunião em grupo

Auditório para palestras

Salas de convivência

Farmácia popular

Administrção

CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO

Salas de estudo

Salas de aula

Oficinas multiuso

Laboratório de informática

Deposito

Administração

Biblioteca

Livraria
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Na área onde a comunidade estava

instalada foram propostos equipamentos

urbanos de lazer e comércio, como um

espaço para feira livre, de uso flexível e

eventual. Para a valorização do percurso

nesta área, propôs-se o alargamento e

tratamento das calçadas, ligação da

ciclofaixa existente no Parque da Mooca

com o metro, bolsões para estacionamento

de veículos e passagens elevadas para

pedestres.

61

59, 60 e 61: Diagramas
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Embaixo do viaduto Bresser, foram dispostos dois

edifícios, de estrutura independente do viaduto, onde se

encontram uma biblioteca, parte do centro de

especialização, e o centro de reabilitação, com

farmácia popular, áreas de atendimento psicológico,

auditório de palestras e salas de documentação e

arquivo para uso de programas de apoio da prefeitura.

No edifício principal, localizado no terreno

adjacente ao viaduto, se encontram no térreo o acesso

ao centro de especialização, áreas comerciais com

lojas, restaurantes e academia, e o acesso ao centro

cultural e auditório. Estes espaços estão interligados por

duas praças centrais que criam aberturas no projeto

para iluminação e conexão de pedestres entre a rua

Pires do Rio e a avenida Alcântara Machado.

No segundo pavimento estão os centros de

cultura e especialização com salas de aula, oficinas e

laboratórios. A partir do terceiro pavimento se inicia a

área privada de habitações emergenciais e

temporárias, com três diferentes tipos de apartamento

que variam a partir do módulo de 5x5m, buscando

atender a heterogeneidade da população da

ocupação.

Neste andar se encontra a terceira praça interna,

voltada para a vida comunitária do conjunto e ligada a

espaços de uso comum como lavanderia, sala de tv,

brinquedoteca, cozinha e refeitório.

119
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63
Conforme se avança nos andares,

alguns apartamentos são subtraídos para a

formação de jardins que dinamizem a

fachada e criem circulações agradáveis.

Em todos os andares de habitação existe

uma área reservada para hortas verticais.

Por fim, os áticos estão organizados

ao lado das quatro torres de acesso ao

edifício habitacional, com shafts para o

transporte de infraestrutura para os

andares. As áreas de circulação também

obedecem a modulação proposta e os

corredores de

62: Implantação

63: Área com

equipamentos

públicos
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64: Planta do térreo

65: Planta do

primeiro pavimento

65
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66: Planta segundo

pavimento66

67

67: Planta terceiro

pavimento

68: Planta quarto

pavimento

69: Planta quinto

pavimento
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68

69
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70: Planta sexto

pavimento70

71

71: Planta do ático

72: Planta de

cobertura

73: Planta tipos de

apartamento
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72

73
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74
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74: Corte A.A e

detalhes
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75
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75: Corte B.B e

detalhes
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76: Corte C.C e

detalhes
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77
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77: Corte D.D e

detalhe
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78: Isométrica explodida

do módulo

A estrutura metálica

pensada para os módulos

consiste em vigas de perfil I e

pilares de seção quadrada.

A demarcação do eixo pelos

pilares cria uma espécie de

pilotis nos andares, onde

parte desta estrutura

permanece aparente. A

mesma solução foi adotada

para os três edifícios.

As empenas cegas

foram tratadas com um

sistema de fachada

ventilada e revestimento

com painéis de resina

fenólica. Nas fachadas dos

apartamentos foram

propostos painéis de brise de

madeira deslizantes e estilo

camarão, assim como as

fachadas das áreas

comerciais e dos centros. A

intervenção embaixo do

viaduto, com sua estrutura

independente, gerou um vão

de passagem de ar

protegido por uma tela

metálica.
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A ANÁLISE

O objetivo da concepção deste projeto foi trazer

para a discussão da arquitetura e do urbanismo uma

proposta para a população de uma ocupação de rua,

uma questão atual e de extrema importância onde ainda

não se possui soluções claras e eficazes, enquanto os

números indicam a evolução do crescimento desta

parcela da sociedade vulnerável e marginalizada.

Com a utilização dos módulos o projeto busca

opções que permitam um rápido sistema construtivo e

padronizado, onde inúmeras possibilidades podem ser

acolhidas, por sua flexibilidade. A organização dos espaços

privados e de convivência criou áreas comunitárias que

resguardam o espírito da Comunidade do Cimento, bem

como criam um ambiente de encontro e reabilitação.

A criação de praças internas ao edifício em sua

implantação, permite a integração deste com o espaço

urbano pensado e desenvolvido para o canteiro que

comportava os barracos da ocupação, além de incluir

esta rota na trama urbana da região, ligando os

equipamentos urbanos do Parque da Mooca com a

estação de metrô.

A discussão urbana aqui pretende avançar a

arquitetura em direção à cidade, com uma preocupação

de preservação e manutenção do contexto da região,

analisado no começo do trabalho.
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79

80

79, 80 e 81:

Imagens do

projeto final
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

São diversas visões e opiniões que cercam o aparecimento de

ocupações irregulares nas cidades atuais, fruto de um processo de

expulsão de uma parcela mais vulnerável do sistema social, político e

econômico que organiza as sociedades. Através da pesquisa

desenvolvida foi possível identificar alguns destes olhares para esta

população, buscando defender e questionar a proximidade da

sociedade a esta questão.

O que se percebe na conformação das cidades, são

consequências de um sistema bruto que mantem a pobreza de parte

de sua população. A origem desta pobreza no Brasil e no mundo

aparece em um contexto histórico de acúmulo de riquezas por parte

do sistema econômico, ligado a uma carência de políticas sociais

eficientes, o que determina características de opressão de um

contingente da população.

A partir de uma análise atual deste complexo sistema de

expulsão, muito relacionado a ideais liberais, é possível observar a

existência de uma responsabilização dos pobres sob sua condição

social, onde surge uma identidade “precariezada” do indivíduo, que é

culpado e discriminado por sua condição social de pobre e ao mesmo

tempo impossibilitado de uma autonomia e resiliência, capazes de

mudarem sua situação de vida.

Esse processo, atrelado à carência das políticas públicas de

assistência, colabora para a formação de movimentos de luta social,

onde se busca mais do que a organização em vida comunitária, é um

chamado por direitos humanos e cidadania. Dentro deste contexto



143

aparecem as ocupações de pessoas em situação de rua e grupos de 

liderança comunitária.

Os dados atuais, promovidos por pesquisas realizadas pelo IBGE

e pelo instituto FIPE da prefeitura de São Paulo, indicam um

crescimento da pobreza no país e das ocupações na cidade. O olhar

aproximado para a Comunidade do Cimento, como objeto principal

da pesquisa, permite identificar estas características complexas da

pobreza dentro de um grupo específico que surgiu na cidade de São

Paulo.

Ao mesmo tempo, a descrição da comunidade por parte de

uma experiencia pessoal e a opinião de voluntários sobre a ação social

de assistência no local, contribuem para a discussão que inicia a

pesquisa, onde são questionados a eficiência de políticas assistenciais

e o papel da sociedade como um todo na busca por soluções.

O que se conclui com este olhar mais aproximado a esta

realidade é que existe o isolamento destas pessoas em sua situação, o

que muitas vezes não é enxergado pelo resto da população, como o

próprio arquiteto Hector Vigliecca afirma ser uma característica das

sociedades atuais. Apesar dos diferentes pontos de vista sobre o

problema, parece ser opinião da grande maioria que existe a

marginalização e exclusão dos pobres no contexto de cidade e

sociedade.

Este distanciamento entre os grupos e a disparidade social,

também observada fisicamente no perfil das cidades, colabora com a

resistência criada nos movimentos de luta social das comunidades. a

falta de confiança e diálogo entre agentes sociais e estes grupos
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também é um obstáculo a ser enfrentado. 

Partindo desta afirmação, faz-se

necessário um olhar sobre o espaço que

estas pessoas usufruem e que ao mesmo

tempo é negado a elas. O tema em questão

prevê uma interdisciplinaridade na

abordagem de políticas de intervenção do

problema. Dentro do papel da arquitetura e

do urbanismo sobre a questão se questiona

quais as intenções com o espaço público e

quais as soluções para a necessidade desta

população de um lar e um lugar na cidade.

O tratamento da malha urbana,

portanto, parece ser uma preocupação

principal no foco das soluções. Enquanto

ainda se estuda, na arquitetura e demais

disciplinas, projetos adequados e voltados

especificamente para populações em

situação de rua, foi constatada a

necessidade de abordagens não

generalizadas e que respeitem e aceitem os

direitos destes indivíduos. A heterogeneidade

comentada na pesquisa é um fator que

dificulta na proposição de soluções e obriga

um olhar ampliado ao assunto, onde se crie

oportunidades de manutenção da

autonomia dos moradores destas

comunidades.
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