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[Imagem 1] Meninos na janela da pensão. Autoria própria.

Celso, por me mostrarem um ou-

tro jeito de se pensar a arquitetura: 

meus verdadeiros orientadores de 

projeto!

Ao Fórum Aberto Mundaréu da 

Luz: não há melhor sala de aula que 

a vida real! A todas as entidades, la-

boratórios, coletivos e instituições 

envolvidos. À Lizandra, Fernanda, 

Adriana e todo pessoal do LEVV 

pelo trabalho sensível feito com os 

moradores de Campos Elíseos. Ao 

Felipe e o pessoal do Instituto Pó-

lis, pela seriedade e bonita parceria 

com o Mosaico.

À Luiza por todo amor, companhei-

rismo, apoio e afeto. Por ter supor-

tado minha ansiedade, por estar ao 

meu lado. À Ana pelas aventuras 

na SEHAB, pelas conversas, desa-

bafos e momentos de alegria. Ao 

Vitor, por não desistir de mim, pela 

amizade sincera. 

Ao programa Ciência sem Frontei-

ras, pela oportunidade de estudar 

na IHS em Rotterdam e principal-

mente por ter me permitido conhe-

cer tanta gente querida. Ao West 

Side pelas conversas filosóficas, por 

compartilhar visões de mundo que 

me confortam.

À Laura e à Jenni pelas ilustrações 

lindas feitas neste trabalho.

Aos que me ajudaram nessa reta fi-

nal de produção: Lais, Débora, Fer-

nanda, Renata, Grace, Helo, Luiza, 

Gustavo.

Às amigas que trilharam lado a 

lado desde o começo da faculdade 

até o fim desse percurso: Micha, La-

caz, Bruna, Gabi, Joyce.

Aos técnicos da SEHAB pelas ses-

sões de terapia entre cafés; às as-

sistentes sociais da DTS/Sul; às ar-

quitetas urbanistas pelas reflexões 

e ensinamentos: Samara, Suelen,  

Geni, Vania, Isa, Zé e Jenny.

Aos moradores, comerciantes e 

conselheiros das quadras 36, 37 e 

38, que me mostraram a importân-

cia de lutar e resistir. Aos militantes 

que lutam por um mundo menos 

desigual.





4



5

[Imagem 2] Linha do tempo de ações e programas realizados na Luz até maio de 2017. Elaboração própria.
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foram as palavras do ex-prefeito de São Pau-
lo, João Doria, após megaoperação realizada 
pelo Governo do Estado e pela Prefeitura 
na madrugada do dia 21 de maio de 2017. A 
ação opressora contou com 900 agentes, he-
licópteros, bombas de efeito moral, balas de 
borracha e abordagens agressivas por parte 
das polícias Civil e Militar, com o intuito de 
dispersar os usuários do fluxo e liberar aces-
so às principais ruas para entrar em hotéis, 
pensões e estabelecimentos comerciais, 
onde se encontravam “traficantes suspeitos” 
(PAGNAN et al., 2017).

O Ministério Público e a Defensoria Pública 
de São Paulo repudiaram a ação da Prefei-
tura e as entidades abriram inquérito civil 
para apurar desvio de função da Guarda 
Civil Metropolitana na ação, que resultou 
em demolições ilegais de edifícios com ha-
bitantes dentro. Atitudes como a renúncia 
do cargo de Secretária Municipal de Direitos 
Humanos (na ocasião Patrícia Bezerra) e o 
descontentamento do Conselho Federal de 
Psicologia em relação às medidas de inter-
nação compulsória, reforçam o repúdio às 
ações repressoras de João Doria no territó-
rio, cuja justificativa baseia-se no discurso 
de que “toda a área sofreia um amplo projeto 
de reurbanização” (VALENTE, 2017).

Segundo Martin et al. (2017), as tentativas 
do Estado em exterminar a Cracolândia 
por meio de intervenções urbanísticas e 
transformar a região em um polo de expan-
são do capital imobiliário não obtiveram 
sucesso pois há, principalmente, 4 entraves 
que dificultam a sua execução: 

(i) A existência de monumentos históricos tom-
bados na área;

(ii) A fragmentação da propriedade fundiária;

(iii) A presença da população de baixa renda que 
habita as pensões, cortiços e ocupações em 
quadras classificadas como ZEIS;

(iv) A concentração dos usuários de crack.

Não é de hoje que se tenta intervir de for-
ma agressiva e ilegal no território. A região 
tem um vasto histórico de programas e 
ações que visavam a “revitalização” do cen-
tro abandonado de São Paulo. Mas em 2017, 
como nunca antes, o Estado, que deveria 
proteger os direitos humanos e a integrida-
de das pessoas, na verdade, mostrou-se, na 
verdade, como o grande violador.

A ideia de “revitalização” é constante no 
território da Luz, palavra antagônica à 
“degradação” ou “envelhecimento”, termos 
estes que, segundo Borja & Castells (1997, 
p. 166) incitam a “sensação generalizada de 
crise que permite superar os enfrentamen-
tos entre atores relacionados com os confli-
tos do dia a dia”. Harvey (apud. Correa, 2015) 
reforça a questão do senso de crise quando 
afirma que para os projetos que dependem 
de remoção da população residente, haverá 
um discurso de que “a área é empobrecida, 
insalubre, ambientalmente ruim, degrada-
da, tem problemas de drogas, etc. como des-
culpa para retirar as pessoas de sua terra”.

Sabe-se pelas manchetes dos grandes veí-
culos de comunicação tradicionais que a 
cracolândia é um lugar degradado, sujo, pe-
rigoso e que precisa de “revitalização”. Ou 

seja, apresenta-se a área como um espaço 

sem vida. Todas as dinâmicas urbanas, as 

diversas formas de morar, as diferentes 

pessoas e famílias que vivem e trabalham 

e o acervo histórico e arquitetônico que ali 

estão presentes acabam se resumindo ao 

estigmatizado shopping center de drogas, 

como o ex-prefeito João Doria define a área.

De modo sintético, Rui e Mallart (2015) 

definem o território como “ímã, em que se 

cruzam vários atores que transitam pelo e a 

partir do local. Trata-se de um emaranhado 

urbano, novelo intrincado de trajetórias, 

histórias e múltiplos percursos, que se tor-

na mais complexo a cada dia”. 

A discussão que permeia este trabalho fi-

nal de graduação tem como base os acon-

tecimentos ocorridos no território da Luz e 

Campos Elíseos durante os anos de 2017 e 

2018. O intuito é atualizar a base de dados, 

estudos e pesquisas já realizados sobre este 

território, a fim de avaliar mais precisamen-

te as ações do período da gestão municipal 

de João Doria/PSDB (2016-2017) e Bruno 

Covas/PSDB (2017-2020) e do governo esta-

dual de Geraldo Alckmin/PSDB (2015-2018) 

e Márcio França/PSB – (2018). Sobretudo, 

o foco deste tema é o reconhecimento dos 

agentes invisíveis, das suas lutas, entraves 

e resistências. É entender como as relações 

e decisões top-down se articulam - ou não - 

com as camadas que de fato sofrem as con-

sequências. Pretende-se, também, entender 

o território de Campos Elíseos e Luz como 

palco de conflitos de diferentes frentes.

Inspirada na metodologia de aproximação, 

de registro e de análise feita por Mariana 

Fix em “Parceiros da Exclusão”, 2001, obje-

tiva-se neste trabalho ambientar e atribuir 

vida e humanidade aos invisíveis, dar cara 

e dar nome aos que são expulsos; e ademais, 

escancarar os exploradores do jogo, sejam 

eles o Estado ou o capital privado. Explici-

tar que a lei ainda continua se aplicando, 

ou não, apenas a quem lhe convém. 

A primeira aproximação de pesquisa que 

tive do território deu-se em julho de 2017, 

quando participei do Concurso Nacional 

de Ideias promovido pela FeNEA (Fede-

ração Nacional de Estudantes de Arqui-

tetura e Urbanismo). O tema do concurso 

se pautou na frase “questionar o produto, 

protagonizar o processo”, sob o contexto da 

luta pela Reforma Urbana. Devido às ações 

realizadas pela gestão Doria e principal-

mente à megaoperação ocorrida em maio 

de 2017, o tema nos levou a pensar e discu-

tir os processos de expulsão que voltavam 

a protagonizar a região. Posteriormente, 

com a formação do Grupo de Trabalho (GT) 

Observatório do Escritório Modelo de Ar-

quitetura e Urbanismo da FAU Mackenzie 

– Mosaico -, e a inserção do GT no Fórum 

Aberto Mundaréu da Luz, tive a oportuni-

dade de me inserir no território e de atuar 

juntamente com o Mosaico de forma práti-

ca. Entende-se, portanto, que este trabalho 

é uma parceria com o que vem sendo de-

senvolvido no GT e no Fórum.

A monografia se estrutura a partir de nar-

rativas contadas através de crônicas-jorna-

lísticas. São cinco personagens, que carre-

gam características e histórias das pessoas 

com quem o Mosaico e o Fórum tiveram 

contato nesses quase dois anos de trabalho. 

Optou-se pela construção da crônica para 

que não fosse necessário expor os nomes 

das pessoas e suas vidas particulares, mas 

que os fatos cotidianos pudessem ser apre-

sentados de modo sensitivo e crítico. No 

entanto, todas as informações descritas são 

baseadas em histórias que nos foram con-

tadas ou em informações levantadas pelo 

Mosaico, pelo Laboratório de Estudos da 

Violência e Vulnerabilidade Social (LEVV, 

da Faculdade de Psicologia da Universida-

de Mackenzie) e/ou por outras entidades 

envolvidas no Fórum. Conversas em gru-

pos do whatsapp com moradores e entre 

instituições também foram fontes, além 

de reuniões (com os mais diversos agentes), 

eventos, noticiários, oficinas, e vivências 

pessoais no território. 

As crônicas dos personagens contam suas 

trajetórias, seus modos de morar e traba-

lhar – são histórias de vida e de luta, no âm-

bito do indivíduo. A crônica “A luta coleti-

va”, trata da interação dos personagens sob 

a perspectiva de atuação do Fórum Aberto 

Mundaréu da Luz; e a crônica final “A luta 

continua!” conta o destino de cada perso-

nagem. Pretende-se contar a vida cotidia-

na desses personagens sob o tema central 

do processo de remoção. O objetivo é que a 

crônica aborde questões centrais que serão 

desenvolvidas posteriormente nos subte-

mas dos respectivos capítulos.

A intenção não é comover a quem lê este 

trabalho. Não é confirmar a condição pre-

cária das habitações, tampouco dizer que o 

real problema é de saúde pública. A ques-

tão principal é informar, mostrar e divulgar 

o que realmente está acontecendo, e mais 

que isso, enfatizar que há sim, múltiplas vi-

das que importam e que lutam diariamente 

pela sua sobrevivência em um lugar tão 

disputado por agentes de todos os setores. 

É também desejável abrir os olhos de quem 

ignora toda a complexidade e pluralida-

de que caracteriza esses bairros, de quem 

prefere deixar para os cargos mais altos as 

decisões sobre um lugar tão rico e diverso 

para a cidade, que, na maioria das vezes, 

opta pelo caminho mais curto e rápido: o de 

limpar e começar do zero.

“A CRACOLÂNDIA ACABOU, NÃO VAI VOLTAR MAIS”

INTRODUÇÃO
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que circunda a cada passo. De fato, o ce-
nário é surreal: homens, mulheres, idosos 
e adolescentes andando com roupas ras-
gadas, sem calçado, dormindo no chão, be-
bendo água da sarjeta, perambulando com 
um olhar caído sem rumo, como se aquelas 
ruas fossem o limbo entre a inexistência e 
o delírio. Com carros da PM e da GCM esta-
cionados em cada esquina, bloqueando até 
a ida e vinda de pedestres nas calçadas, a 
percepção que tenho é de uma situação de 
guerra, visão também apontada por muitas 
crianças que vivem naquela realidade. A 
violência policial torna-se pauta principal 
do território e motivo de medo constante, 
num lugar onde há ataques programados 
para acontecer 3 vezes ao dia.

Conforme fui me aproximando do território 
– a partir da atuação do Fórum Aberto Mun-
daréu da Luz e do Escritório Modelo Mosaico 
– através de dinâmicas, eventos, levantamen-
tos de campo e reuniões, a percepção daquela 
área degradada começou a ser desconstruída: 
vemos hoje um bairro vivo, que abriga uma 
pluralidade de vidas e histórias que fascinam 
a qualquer um que as escuta. São histórias de 
alegrias, de lutas e de resistências que, emba-
sadas através de dados, conceitos, teorias e 
vivências práticas, tornaram-se o resultado 
desenvolvido neste trabalho.

mos para justificar tamanha barbaridade - 
são ações, na verdade, friamente calculadas 
pelo poder que, acima de tudo e de todos, 
passa por cima de legislações, do Plano Dire-
tor, do Ministério Público, da Defensoria Pú-
blica e de qualquer outra instância legal que 
garanta o mínimo dos direitos humanos.

Os problemas nessa região se agravam ain-
da mais quando nos situamos num ano de 
eleições. Transformar esse território com 
tantas problemáticas e que já sofreu tantas, 
mas tantas tentativas de intervenção - de 
caráter urbanístico, de saúde, de cultura, 
entre outros - tem sido um desafio sedutor 
aos candidatos a governador e a presidência, 
que correm contra o tempo para realizar o 
que tem sido desejado há décadas. Não im-
porta o processo como tem sido feito, mas 
sim o resultado que surgirá de tudo isso: um 
novo bairro na área central da cidade de São 
Paulo, com novos moradores, e uma ma-
quiagem da perspectiva de cidade que cer-
tamente não é a que se encontra hoje.

As frequentes idas ao território tem sido 
de extrema importância para apreender a 
existência da multiplicidade de vidas e das 
dinâmicas que ali ocorrem. Como toda pes-
soa que nunca esteve presencialmente nas 
ruas onde o fluxo se encontra e nas proxi-
midades, a primeira sensação é de medo. 
Medo das pessoas, medo do lugar, medo 

um território que absorve diversos ataques, 
violações e violências de modo escancarado, 
sem se preocupar com a dignidade humana. 
Num lugar que o próprio poder público o ba-
tizou como cracolândia, já é de se esperar o 
estigma construído para que todos o enxer-
guem como o território da decadência. 

Quando o Estado declara que os edifícios 
históricos tombados na região da Luz são 
empecilhos para a continuidade das obras 
de “revitalização” do bairro, identificamos 
nessa frase dois equívocos: o primeiro diz 
respeito aos próprios imóveis tombados, que 
estão sofrendo alterações e demolições sem 
a devida consulta dos conselhos de patrimô-
nio e de qualquer outra instância, inclusive 
a consulta pública para a ação, prevista em 
lei, por se tratar de uma ZEIS (Zona Espe-
cial de Interesse Social); e a segunda é que o 
fato da presença de moradores e moradoras, 
comerciantes, proprietários, população em 
situação de rua, usuários de crack e outras 
diversas pessoas e famílias que vivem e 
trabalham no bairro não está sequer sendo 
considerada. Quando o patrimônio histórico 
é o empecilho, subentende-se que as pessoas 
que ali vivem não são nem consideradas 
como obstáculos, pois são os agentes invisí-
veis, os descartáveis do sistema.

Vale ressaltar que estas não são ações des-
controladas - como às vezes as caracteriza-

Vivemos em tempos difíceis… Vivemos em 
uma realidade brutal, de retrocesso, reflexo 
de uma conjuntura política desarticulada, 
ou pelo contrário, estrategicamente articu-
lada e determinada a desmontar o Estado 
e políticas públicas de proteção social. Ten-
to, de maneira sensível e sincera, relatar 
uma radiografia a partir da realidade. Mas 
não como alguém “de dentro”, pois não vi-
vencio aquela realidade diariamente, tam-
pouco sei como é viver sob condições tão 
precárias de trabalho e moradia. Mas uma 
aproximação que se deu através de uma ex-
periência microscópica, focada principal-
mente em três quadras de Campos Elíseos, 
que vêm sofrendo um processo de remo-
ções acelerado e absolutamente ilegal.

O território de Campos Elíseos é abordado 
neste trabalho como estudo de caso. Mas 
não como qualquer estudo de caso. Apesar 
de ser uma situação ímpar na esfera inter-
nacional, é, ainda assim, reflexo das atro-
cidades que acontecem pelo mundo, que 
pode ser tratada como uma situação meto-
nímica. O estado de exceção já não conota 
o sentido lógico do que se vivencia hoje. O 
estado de exceção é regra.

Temos ali uma radicalização de um processo 
neoliberal, onde o espaço urbano é palco de 
todo tipo de conflito, em que não há necessi-
dade de se mascarar as ações impetuosas. É 

PERCEPÇÃO DA ÁREA CENTRAL: 
A RADICALIZAÇÃO DE UM PROCESSO NEOLIBERAL

RELATO
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xando tudo pronto.”

“Tu recebeu esse comunicado, Glete?”, per-

guntou Dona Helvétia. “Recebi porque to na 

lista do cadastro, mas muita gente aqui não 

recebeu. Onde já se viu dar um lanche e umas 

caixas de papelão? E ir pra onde? Eles acham 

que isso é dar atendimento digno? Nós não 

vamos sair sem moradia definitiva! Não va-

mos aceitar o auxílio-aluguel!”

Três dias depois, na sexta-feira, o Governo 

do Estado recorreu a suspensão da liminar 

ao Tribunal de Justiça, que liberou, nova-

mente, a emissão de posse nos imóveis da 

quadra 36. Ou seja, suspenderam a suspen-

são e as remoções voltavam a aterrorizar os 

moradores. A data oficial da reintegração 

passou a ser na segunda, dia 16. 

Enquanto isso, no sábado, ocorreu a eleição 

do Conselho Gestor. Membros do Fórum 

Mundaréu da Luz, junto com moradores e 

representantes dos movimentos de moradia 

foram eleitos. Glete foi eleita titular, como 

representante dos moradores da quadra. 

Como tudo acontece às pressas, sem respei-

to algum ao que lhes é prometido, no dia se-

guinte, em pleno domingo, a CDHU enviou 

caminhões para transporte dos moradores e 

seus pertences a um galpão. “Mas peraí, não é 

pra gente sair hoje! O Conselho foi eleito ontem, 

nem tomamos posse, como é que a gente vai 

sair hoje? Isso tudo tá errado“, Glete afirmava 

para a funcionária da CDHU. E na resposta 

dela, de forma ríspida, pressionou: “vocês têm 

que sair daqui hoje, porque amanhã não vai 

mais ter caminhão. É melhor que vocês saiam 

voluntariamente, senão a polícia tira a força”. 

Ao mesmo tempo em que ameaçavam os 

moradores do casarão, a subprefeitura da 

Sé emparedava pensões e comércios da 

quadra 36, sem nem deixar que os comer-

ciantes tirassem suas mercadorias.

A reintegração de posse dos imóveis estava 

marcada para segunda, dia 16, a partir das 

5 horas da manhã. Moradores da ocupação 

resistiram e afirmavam com convicção “a 

gente só sai com o atendimento habitacional 

definitivo. Não aceitamos menos que isso”. 

Mas a Procuradora do Estado pressionou 

a Oficial de Justiça para que os moradores 

deixassem o edifício na segunda. A Oficial 

de Justiça, então, anotou os nomes das fa-

mílias que ainda não haviam sido cadastra-

das. Tudo ali, no improviso: ela escrevia os 

nomes num caderno, à mão mesmo. Era o 

que dava. 

Os moradores do casarão conseguiram 

negociar e poderiam permanecer na ocu-

pação até sexta. Mas na quarta, dia 18 de 

abril, foram expulsos. A reintegração foi 

acompanhada pela Oficial de Justiça, Pro-

curadores do Estado, equipe da CDHU e da 

empreiteira que vai realizar a obra. Mais 

uma vez, os direitos da população foram 

violados, e o Estado descumpriu o acordo 

firmado na segunda.

Dona Glete e seus filhos pegaram seus 

pertences e saíram sem rumo, pois, se não 

saíssem “voluntariamente” a polícia viria, 

como o Estado já havia anunciado.

desenvolveu um senso de liderança e sua 

voz começou a ser reconhecida, tanto que 

se candidatou como conselheira.

Vale ressaltar que enquanto o Conselho 

Gestor se formava, paralelamente aconte-

cia uma disputa judicial no processo de re-

moção das famílias da quadra 36: na terça, 

dia 10 de abril, Glete e outros moradores, 

assim como membros das ONGs e entida-

des, se apresentaram em reunião oficial 

com a Prefeitura e Estado, como candidatos 

ao Conselho. No mesmo dia, o Ministério 

Público conseguiu suspender a liminar 

de reintegração de posse dos imóveis, que 

já haviam sido emitidos. O promotor do 

Ministério Público alegou com todas as 

palavras: “ninguém vai sair daqui sem aten-

dimento habitacional definitivo!” Todos saí-

ram da reunião aliviados, com esperança... 

Mas alguns moradores que já haviam sido 

cadastrados tinham recebido o seguinte 

comunicado da Companhia de Desenvolvi-

mento Habitacional Urbano (CDHU):

“Estamos organizando para o próximo do-

mingo, 15 de abril, a partir das 9h, a mudan-

ça das famílias da quadra 36. Para que isto 

ocorra sem dificuldades, algumas informa-

ções são muito importantes:

- O número de seu benefício é XXXXX; 

- De posse deste número, mais seu RG e CPF, 

compareça na agência Campos Elíseos do 

Banco do Brasil [...], no dia 12/04, quinta-fei-

ra, às 14h, para retirar a parcela inicial do 

seu auxílio-moradia; 

- Para a mudança você terá direito: 

- Lanche para você e sua família; 

- 5 caixas de papelão para colocar seus per-

tences (retirar no sábado entre 9h e 16h, na 

Base da Polícia Militar); 

- Transporte de tudo o que é seu até o local 

de destino.

Comece a se preparar o quanto antes, dei-

BYINGTON, CENTRO DE REFERÊNCIA 

DA MULHER”, com o prazo de execução 

da obra em 36 meses. Ao lado, a placa da 

construtora Construcap. Segundo o proje-

to apresentado pelo Governo do Estado, o 

casarão não seria demolido, até porque é 

imóvel tombado. O projeto, portanto, pre-

vê a sua permanência - mas apenas a do 

edifício, pois as pessoas que lá estão, pouco 

importam… 

Com o Estado apressado para voltar às 

obras depois que o Ministério Público en-

trou com ação judicial, a Prefeitura teve de 

correr com a formação do Conselho Gestor 

de ZEIS 3 da quadra. O perímetro da ZEIS 

3 que inclui a quadra 36 abrange também 

outras quadras, e o conselho deveria repre-

sentar, portanto, todas as quadras como 

um perímetro só. Mas de forma particular 

e equivocada, a Prefeitura formou primei-

ro o Conselho Gestor das quadras 37 e 38, 

em julho de 2017 e formou outro Conselho 

apenas para a quadra 36, em abril de 2018. 

Ficou claro que o Estado queria desarticu-

lar os moradores, na tentativa de resolver 

quadra a quadra, sem que houvesse uma 

mobilização conjunta… 

A Prefeitura começou a mobilizar os mo-

radores para o conhecimento da formação 

do conselho em março de 2018. Membros 

da sociedade civil, universidades, entida-

des e ONGs começaram a se organizar para 

compor o conselho e fortalecer a luta com 

os moradores da região. 

Glete não entendia com clareza, assim 

como a maioria dos moradores, o que es-

tava acontecendo. As notícias não chegam 

aos seus ouvidos com antecedência, e se 

chegam, são informações falsas, distor-

cidas. Talvez propositalmente, para que 

não haja engajamento e mobilização. Mas 

no meio do caos, Glete foi se colocando de 

forma convicta nas reuniões que aconte-

ciam no Largo com o Fórum e aos poucos 

Dona Glete é do centro, nascida e criada em 

São Paulo. Todos e todas a conhecem, mora 

no bairro desde que nasceu. É liderança sem 

saber ao certo o que isso significa. É “mãe 

solteira”, tem três filhos. Sua vida toda foi no 

centro, mais especificamente naquelas ruas 

com nomes de alamedas e barões. Saindo 

da área, não sabe muito bem como andar 

na imensidão que é São Paulo, mas conhece 

aqueles quarteirões como a palma da mão.

Desde pequena encontrou dificuldades 

financeiras, e, por isso, sua moradia se al-

ternava entre favelas e ocupações. Ex-mo-

radora da Favela do Moinho, Glete, com 

seus três filhos pequenos, vivenciou o in-

cêndio ocorrido em 2011 e viu todos seus 

pertences conquistados serem queimados. 

Na mesma favela conseguiu se mudar para 

outro barraco - o de sua mãe - e assim vi-

veu até fevereiro de 2017, quando ajudou 

a organizar a ocupação num galpão vazio 

em Campos Elíseos. Sem ter para onde ir, 

sem lugar para dormir e sem um emprego, 

Dona Glete pôs toda a sua energia, disposi-

ção e esperança nessa ocupação.

Teve de se mudar pois sem emprego e com 

o preço do aluguel, as contas do mês não fe-

chavam. Ir para uma ocupação é a opção de 

muitas famílias que não têm condições de 

pagar aluguel, mesmo nas favelas. O galpão 

para onde foi - comumente chamado de ca-

sarão - com pouco mais de 500m² de área, 

também havia sofrido incêndio, restan-

do apenas a fachada. Cerca de 80 famílias 

ocuparam o imóvel, a maioria na mesma si-

tuação, muitas que inclusive, moravam no 

Moinho. A ocupação, que ocorreu desvin-

culada dos movimentos de moradia, logo se 

organizou e as próprias famílias construí-

ram divisórias internas, os pavimentos e a 

circulação - tudo de madeirite.1

O valor de R$100,00 por mês era suficiente 

para sobreviver no casarão. O pé-direito en-

tre lajes do edifício era consideravelmente 

alto, e, para que coubessem mais famílias, 

construíram mezaninos de madeira. Os ba-

nheiros, todos coletivos, localizavam-se no 

fundo do prédio, construídos no improviso. 

Como também acontece em algumas pen-

sões, a cozinha acaba sendo adaptada den-

tro dos quartos, com um ponto para botijão 

de gás e um fogão. 

Dona Glete foi reconstruindo sua vida e de 

seus filhos aos poucos, mas nada muito sig-

nificante mudou, pois já morava ali, a 800 

metros da ocupação. De algum jeito tinha 

de começar a ganhar dinheiro, e então, 

começou a preparar e vender marmitas. 

Começou vendendo 3, no dia seguinte 5, 

depois 10… Com os poucos reais que con-

seguiu juntar comprou um fogão usado, ali 

mesmo na região, pois não há lugar melhor 

para comprar de tudo. Comprou o fogão, 

umas panelinhas usadas e foi montando 

sua cozinha. 

A ocupação se localiza na quadra 36, a que 

começaram a demolir no fim do ano passa-

do… Colocaram lá a placa: “OBRAS DO GO-

VERNO DO ESTADO, HOSPITAL PÉROLA 
1  Descrição da ocupação inspirada na história de Cássia, disponível 

em: https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br/refugiados-ur-

banos-as-vitimas-do-desastre-habitacional-paulistano/ Acesso em 27-

11-2018.
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O bairro de Campos Elíseos, localizado na 
área central da cidade de São Paulo, apre-
senta características de quadras do século 
XIX, em que a morfologia urbana foi cons-
tituída pelo padrão de ocupação voltado 
à alta renda. O traçado viário, as grandes 
quadras, ruas largas, praças generosas e o 
desenho totalmente ortogonal dos lotea-
mentos conformaram o bairro planejado 
para ser lançado no mercado imobiliário, e 
receber, portanto, os palacetes da elite ca-
feeira paulistana [Mapa 1]. (NISIDA, 2011)

Além do desenho das quadras apresen-
tar características marcantes da época, há 
também a presença de dezenas de bens de 
interesse histórico e cultural na região, tom-
bados pelos diferentes órgãos de preserva-
ção. Os imóveis tombados protegidos pelas 
Zonas Especiais de Preservação Cultural 
(ZEPEC), que instituem áreas de preservação 
da cidade, são importantes marcos arqui-
tetônicos que influenciam diretamente na 
elaboração de políticas de intervenção e re-
novação urbana no centro, principalmente 
na região da Luz. (NISIDA, 2011)

É também uma região bem provida de ser-
viços de infraestrutura básica tais como 
rede de esgoto, drenagem, energia elétrica, 
iluminação pública; mobilidade – Termi-

quadras em disputa

ANÁLISES
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nal Princesa Isabel, corredor de ônibus na 
Avenida Rio Branco, estação Luz de me-
trô e trem –; equipamentos públicos – Sesc 
Bom Retiro, Liceu Coração de Jesus -, Escola 
Municipal João Kopke; áreas de lazer – Lar-
go Coração de Jesus, praça Princesa Isabel, 
Parque Jardim da Luz; e equipamentos de 
cultura – Pinacoteca, Museu da Língua 
Portuguesa, Memorial da Resistência de 
São Paulo, Teatro Porto Seguro, etc.; e polos 
comerciais como a Santa Efigênia [Mapa 2].

Apesar da área de estudo deste trabalho 
compreender toda a região da Luz e Cam-
pos Elíseos, o foco da pesquisa, dos levan-
tamentos de campo e de dados, limitou-se 
às quadras 36, 37 e 381 [Imagem 5]. O Fórum 
que, teoricamente, atuaria em toda a região 
da Luz, determinou que seria mais pruden-
te focar esforços nas três quadras, pois se-
riam as quadras prioritárias a sofrerem os 
processos de remoção e demolição, segun-
do o plano do governo do Estado.

Outras quadras vizinhas já sofreram trans-
formações – remoção, demolição e cons-
trução – como nas quadras 49 e 50 onde já 
foram inauguradas, em março de 2018, as 
moradias da PPP Habitacional do Comple-
xo Julio Prestes.
1  Número advindo do código SQL (setor-quadra-lote) para fins de 

identificação dos imóveis.  
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lho e como não são formados por iniciati-
va da Prefeitura. O conselho, na verdade, 
constitui-se apenas como uma forma de 
participação institucionalizada que segue 
protocolos, não se preocupando, de fato, 
com o engajamento da população e com a 
construção de um projeto coletivo, que dia-
logue com os interesses de cada ator social. 
Outra falha está no tempo em que os con-
selhos são formados, pois na maioria das 

cais, no caso da existência de cortiços ou ha-
bitações precárias no perímetro da ZEIS, nem 
mesmo garantir que as habitações construí-
das em ZEIS sejam destinadas para as deman-
das prioritárias. (GATTI, 2015, p. 47)

As quadras de Campos Elíseos estão locali-
zadas na ZEIS 3/C108, ou seja, estão no mes-
mo perímetro de ZEIS. Deveria, portanto, 
ser constituído apenas um conselho, que 
representasse toda a área dentro do períme-
tro. Mas o caso das três quadras de Campos 

membros do Conselho Gestor. Sua forma-
ção também está prevista no PDE de 2002 e 
no Estatuto da Cidade:

A necessidade da formação dos Conselhos Ges-
tores para aprovar os Planos de Urbanização das 
ZEIS é uma conquista que remete ao ideário da 
Reforma Urbana na incorporação de atores so-
ciais ao desenvolvimento das políticas públicas, 
e que foi posteriormente regulado pelo Estatuto 
da Cidade, Lei Federal 10.257/01. (PDE, 2014, 
p.46)

As quadras 36, 37 e 38 estão inseridas no pe-
rímetro de ZEIS 3 [Mapa 3], cuja definição no 
Plano Diretor Estratégico de São Paulo (Lei 
16.050/14), no artigo 45, consta como áreas 
dotadas de infraestrutura urbana, boa oferta 
de empregos e equipamentos, ocupadas por 
cortiços, imóveis ociosos, subutilizados e não 
utilizados, onde haja interesse privado ou pú-
blico para promoção de Empreendimentos 
de Habitação de Interesse Social. (PDE, 2014)

conselho gestor de zeis 3

ANÁLISES

Em outras palavras, essas quadras foram 
demarcadas como áreas destinadas a re-
ceberem melhorias habitacionais e urba-
nísticas. Ainda de acordo com o PDE-SP, 
mais especificamente com o artigo 48 da 
Subseção II - Das Regras Aplicáveis às ZEIS, 
quando áreas são demarcadas como ZEIS 1 
e 3, habitadas por população de baixa ren-
da, deverão ser formados Conselhos Ges-
tores correspondentes, cuja composição se 
subdivide em representantes da sociedade 
civil organizada, dos moradores e do poder 
público, com o objetivo de participar da for-
mulação, desenvolvimento e implementa-
ção das intervenções previstas. (PDE, 2014)

Por lei, o Conselho Gestor deve ser formado 
antes da elaboração do plano de urbaniza-
ção. Cabe, como sua atribuição, a avaliação 
e aprovação do projeto, e deve, inclusive, 
garantir a participação dos moradores no 
desenvolvimento das propostas. É também 
determinado por lei que o cadastramento 
dos moradores da área, quando ocupada, 
deve ser realizado pela Secretaria Munici-
pal de Habitação e deve ser validado pelos 

A primeira experiência de Conselho Gestor 
em ZEIS 3 é do Projeto Nova Luz, referente 
a ZEIS 3/C016 (Sé). O conselho só foi forma-
do por pressão popular, não partindo do in-
teresse do poder público, somado ao fato de 
que sua constituição era pré-requisito para 
o lançamento do edital da Concessão Urba-
nística. Por ter sido considerado um cum-
primento de protocolo do processo de lici-
tação, o conselho foi formado de maneira 
limitada, submetido às diretrizes iniciais do 
projeto. A participação social não foi efeti-
va, visto que o projeto quando apresentado 
já estava na fase final – ou seja, não houve 
construção coletiva com a comunidade. Os 
prazos políticos da gestão vigente e o curto 
prazo para avaliação e revisão do projeto 
também foram fatores que dificultaram o 
engajamento da população. (GATTI, 2015) 

Embora a legislação aponte a necessidade da 
formação dos conselhos, não há uma obriga-
toriedade para tal, e nenhuma regulamen-
tação de quando estes conselhos devem ser 
formados, o que fez com que vários empreen-
dimentos fossem aprovados em perímetros de 
ZEIS sem a formação dos respectivos Conse-
lhos Gestores. E como resultado da ausência 
do controle social, não é possível garantir o 
atendimento prioritário aos moradores lo-

Elíseos é excepcional: formou-se o Conselho 
Gestor das quadras 37 e 38 em julho de 2017, 
por exigência do Ministério Público, quan-
do foram suspensas as demolições realiza-
das pela Secretaria Municipal de Serviços e 
Obras, episódio em que três pessoas foram 
atingidas por escombros dentro das pensões 
onde moravam1; e o Conselho Gestor da qua-
dra 36 em abril de 2018 [Imagem 6],  também 
por exigência do MP, que barrou o andamen-
to das obras do Hospital Pérola Byington, em 
um primeiro momento. Percebe-se, portanto, 
que estes conselhos foram formados apenas 
porque o MP entrou com ações judiciais, pois 
se não tivesse tomado tais providências, a 
Prefeitura e o Estado provavelmente teriam 
dado continuidade às demolições e obras, em 
total desrespeito às legislações e à população 
moradora. [Imagem 7]

São poucas as experiências de Conselho 
Gestor em ZEIS 3, mas as que existiram 
apresentam semelhanças na condução 
como, por exemplo, a não participação efe-
tiva dos moradores nas decisões do conse-

1  Disponível em: https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br/

eleicaoconselhocamposeliseos/ Acesso em: 27-11-2018.

vezes as ações já estão encaminhadas, os 
planos já estão determinados e os modelos 
de financiamento já estão desenhados. O 
prazo emergencial torna-se a principal jus-
tificativa para legitimar as expulsões:

Na maioria dos casos, não se exploram su-
ficientemente as alternativas aos despejos, 
não se realizam consultas prévias aos deslo-
camentos com as comunidades afetadas e não 
se compensam os atingidos com indenizações 
suficientes para acessar outra moradia equi-
valente ou com reassentamentos em locais 
próximos. O certo é que proprietários, locatá-
rios e ocupantes sem título se veem submeti-
dos à pressão de autoridades públicas ou dos 
agentes imobiliários privados para que aban-
donem a área. Em muitas situações, os despe-
jos são acompanhados de violência, ameaças 
e agressões contra os moradores. Geralmente, 
a urgência dos prazos é utilizada como argu-
mento para justificar a ausência de diálogo, 
a violência nas ações de despejo e a inobser-
vância dos direitos das comunidades afetadas. 
(ROLNIK, 2015, p. 246)

Nas palavras de Paulo Freire, para o Esta-
do pouco importa a formação de instâncias 
participavas, pois, 

[...] o opressor sabe muito bem que esta “inserção 
crítica” das massas oprimidas, na realidade opres-
sora, em nada pode a ele interessar. O que lhe in-
teressa, pelo contrário, é a permanência delas em 
seu estado de “imersão” em que, de modo geral, 
se encontram impotentes em face da realidade 
opressora, como “situação limite” que lhes parece 
intransponível. (FREIRE, 1987, p. 39)

No entanto, apesar de todas as críticas às 
formas de participação social instituciona-
lizada, a experiência do conselho gestor da 
quadra 36, ao qual tive mais proximidade2, 
nos mostra que, ainda assim é um espaço 
importante de reconhecimento da cidada-
nia. Os moradores conselheiros encaram as 
reuniões como grandes eventos: vão todos 
bem vestidos com suas melhores roupas, 
maquiagem e salto alto, pois, para muitos 
deles, é a primeira vez em que o Estado se 

2  O escritório modelo Mosaico representa a cadeira de Universidade 

no Conselho Gestor da quadra 36.
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uma proposta alternativa de projeto à área, 
e este fato deve ser considerado como um 
marco importante na luta. 

Atualmente as reuniões do conselho con-
tinuam acontecendo2, com o intervalo má-
ximo de 2 meses entre reuniões, critério 
acrescentado no Regimento Interno pelos 
conselheiros da sociedade civil e aprovado 
nas primeiras reuniões do conselho. A lista 
de cadastramento das famílias removidas 
da quadra 36 ainda não foi concluída, vis-

vigentes e a vida cotidiana acelerada dos 
próprios moradores, que mal têm tempo 
para cumprir seus afazeres. No entanto, é 
um processo que ainda está em formação.

Há de se firmar, porém, os pontos positivos 
dos Conselhos Gestores destas quadras. 
Apesar das dificuldades em se estabelecer 
diálogos e a mobilização conjunta dos mo-
radores, o Fórum, como suporte técnico 
que se compõe pelos seus diversos agentes 
das mais diversas áreas, mostrou-se pro-

vido de forma intensa com as problemáticas 
das pessoas e do lugar, e como são agentes 
presentes no território e que ouvem as ques-
tões particulares de cada morador, tornam-
-se, muitas vezes de modo equivocado, os 
“salvadores da pátria”, como se tivessem au-
toridade para resolver os problemas. Como 
consequência visível destas “apostas” dos 
moradores nos conselheiros, está o desgaste 
emocional e psicológico dos membros das 
entidades, que diariamente têm de se mos-
trar fortes e presentes, como agentes infor-

propõe a ouvi-los. As reuniões acontecem 
na Secretaria Municipal de Habitação, no 
edifício Martinelli e nas quadras, quando 
possível. [Imagem 8]

Há, sim, muitas falhas no modelo dos Con-
selhos Gestores, mas é perceptível a mu-
dança no posicionamento de alguns mora-
dores conselheiros, pela confiança em suas 
falas e o sentido de coletividade valorado 
por suas vozes. Tal postura e reconheci-
mento de si como agente político não se faz 
pelas ações do Estado ou do próprio Fórum, 
pois, de acordo com Freire (1987, p.31), 
“quem, melhor que os oprimidos, se encon-
trará preparado para entender o significa-
do terrível de uma sociedade opressora? 
Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos 
da opressão?”. E, ademais, ainda segundo 

mesmo autor (1987, p. 40), “quanto mais 
as massas populares desvelam a realidade 
objetiva e desafiadora sobre a qual elas de-
vem incidir sua ação transformadora, tanto 
mais se “inserem” nela criticamente”.

Uma das primeiras dificuldades enfrenta-
das da área de atuação foi a desarticulação 
entre os moradores. Desde que o Fórum 
Mundaréu da Luz iniciou o trabalho no ter-
ritório, não havia lideranças presentes. A 
construção da mobilização no território foi, 
portanto, o trabalho inicial das entidades 
envolvidas. E posteriormente, membros do 
Fórum se candidataram como conselheiros 
das quadras, ocupando cadeiras de ONGs, 
entidades e Universidades, como forma de 
assessorar tecnicamente questões impos-
tas nas reuniões e de fortalecer a luta com 
os moradores, tendo como principal pauta 
a briga pelo atendimento habitacional defi-
nitivo das famílias removidas.

Até novembro de 2018, aconteceram 9 reu-
niões oficiais do Conselho Gestor da quadra 
36 sendo que as 5 primeiras foram reuniões 
de mobilização e formação do conselho. A 
posse ocorreu no dia 3 de maio de 2018, 
posterior às datas de remoção das famílias 
da quadra. [Imagem 9]

Antes das reuniões oficiais, conselheiros da 
sociedade civil organizada e representan-
tes dos moradores se reúnem com algumas 
horas de antecedência para alinhar os dis-
cursos e se apresentarem de forma minima-
mente organizada perante o poder público. 
O principal meio de organização tem se 
dado pelos grupos de whatsapp, o que se tor-
na um facilitador na comunicação, mas ao 
mesmo tempo quebra as formas de relacio-
namento da esfera pessoal. Os conselheiros 
da sociedade civil organizada têm se envol-

madores e comunicadores entre moradores 
e poder público.

Vale ressaltar que, por vezes, o aporte téc-
nico do Fórum tem se tornado assistencia-
lista, pois, apesar de todo o esforço para 
formar as pessoas da região como seres po-
líticos, não conseguimos de fato iniciar um 
trabalho de base, de formação política. Não 
por falta de tentativas, mas por inúmeros 
fatores que dificultam a mobilização, como 
a violência policial que acontece diaria-
mente nas quadras, o ritmo acelerado das 
intervenções, a agenda política das gestões 

positivo e não apenas crítico em relação às 
ações do Estado. No dia 3 de abril de 2018, 
foi lançado publicamente o projeto Campos 
Elíseos Vivo1, que, além de apresentar um 
diagnóstico da área, elaborou um projeto 
de arquitetura e urbano (ainda que numa 
fase preliminar de diretrizes), vinculado às 
diversas alternativas de acesso à moradia, 
assim como a políticas de redução de da-
nos; além disso, foi apresentado um dese-
nho econômico-financeiro. Foi a primeira 
vez que um Conselho Gestor apresentou 

1  Disponível em: https://mundareudaluz.org/camposeliseosvivo/ 

Acesso em 27-11-2018.

to que ainda há muitas famílias em estudo 
de caso sendo analisadas pela prefeitura. 
Enquanto isso, as famílias que estão cadas-
tradas recebem o auxílio-aluguel no valor 
de R$400,00 por mês e para algumas delas 
está sendo oferecido o atendimento defi-
nitivo através da carta de crédito, que será 
discorrido no subcapítulo “O impasse entre 
o atendimento habitacional definitivo e 
provisório”.

2  As atas oficias das reuniões estão disponíveis em:  https://www.

prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/conselho_gestor_

quadra_36/index.php?p=263966 Acesso em 27-11-2018.
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[Imagem7] Manchete de notícia do RBA (04-07-2017).

[Imagem 9] Linha do tempo - reuniões do Conselho Gestor da Q36. SEHAB/PMSP.
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São agentes presentes, que circulam com 

certa frequência e que precisam estar pre-

sencialmente ali.

Com respeito mútuo, as famílias que agora 

habitam a pensão de Cleveland são as dos 

traficantes. Cleveland tem boas relações 

e não se mete no tráfico, nem quer saber 

como arranjam dinheiro para lhe pagar 

o aluguel. Eles precisam de um lugar para 

morar, ela precisa de gente para pagar o 

aluguel. É mais uma relação de troca, em 

que, apesar da postura de Cleveland pare-

cer passiva para alguns, é a maneira como 

achou para continuar sua vida. Tem cons-

ciência de tudo, mas quer levar os dias sem 

pânico. 

Viu, bem na sua frente, o processo árduo 

de remoções da quadra vizinha. E em 2014 

recebeu a notificação da Prefeitura de de-

sapropriação do imóvel. Sua pensão, que 

se localiza na quadra 37, é alvo de projeto 

de outras torres habitacionais da PPP habi-

tacional do governo. Ainda não sabe para 

onde vai, mas também sabe que não é para 

aqueles prédios. Seu imóvel não será demo-

lido pois é tombado, mas mais uma vez não 

vê nenhuma perspectiva e nem tem para 

onde ir. Sua vida toda foi construída no 

bairro e é lá que quer ficar.

Muitas famílias das outras quadras já fo-

ram removidas, e estão dispersas pela cida-

de. Mas mesmo assim Cleveland mantém 

sua rotina: pega sua cadeira, senta na solei-

ra com seu cachorrinho no colo e abre seu 

brechó todos os dias, com a esperança de 

que vai permanecer ali. E ela luta e resiste, 

mesmo que em silêncio, na dela.

convivência em sua moradia devido a ex-

periências ruins que teve quando aceitava 

usuários e outras pessoas que ficavam por 

pouco tempo. Eles levavam suas peças do 

brechó para que pudessem vender e com-

prar droga, e havia pouco respeito com os 

horários de entrada e saída, além de, muitas 

vezes, não conseguirem pagar o aluguel. No 

entanto, para que pudesse voltar a pagar 

suas contas, começou a se adaptar a essa 

nova realidade. Teve de se virar pois sua 

renda não se mantém apenas com o que 

arrecada do brechó. Como administradora 

da pensão ainda paga aluguel ao proprie-

tário, cujo valor ultrapassa os R$6.000,00 

por mês, fora os gastos com contas de luz 

e água.

Por um tempo, quando as famílias da qua-

dra 36 foram expulsas de suas casas, Cleve-

land gentilmente abriu exceções para que 

estas famílias desabrigadas pudessem alu-

gar seus quartos enquanto não achavam 

uma opção melhor: abaixou o preço do alu-

guel e flexibizou suas regras (agora não mais 

aceitava apenas famílias com poucos mem-

bros e não mais precisavam pagar o aluguel 

mensal). No entanto, depois que arranjaram 

moradias com preços menores, se mudaram 

da pensão. 

Pois bem, num território onde o tráfico é 

tão presente, não tem como ignorar sua 

influência e as relações com a vida urbana 

do bairro. Os traficantes têm famílias, têm 

também relações amigáveis com os mora-

dores, principalmente com “pessoas-chave” 

da área. São pessoas discretas, que não rou-

bam, que podem pagar o aluguel por mês 

e que seguem as regras quando necessário. 

tem muito afeto e cuidado com os animais: 
no meio dos corredores há sempre um gato 
ou um cachorro no caminho, enchendo sua 
casa de vida. Não consegue ver um animal 
abandonado na rua: de um jeito ou de outro 
arruma ração e um canto para dormirem.

Durante o dia, Cleveland pega a cadeira 
de balanço e senta na soleira em frente ao 
seu brechó, vendo a vida passar com seu 
cachorrinho no colo. Mora há tanto tempo 
no bairro que achava que já tinha visto de 
tudo acontecer ali. Mas a construção da PPP 
habitacional do governo do Estado foi a coi-
sa mais rápida e impositiva que já viu nas 
redondezas. 

 “Ô dona Cleveland, a senhora se cadastrou no 
site do governo pra morar nesses prédios da-
qui do lado?”, perguntou Dona Glete. “Me ca-
dastrei sim, meu filho me ajudou a preencher 
os dados no site. Mas não fui sorteada, tinha 
tanta gente concorrendo... No fim das contas 
nenhum de nós que mora aqui há tanto tempo 
vai morar nesse prédio. E você, conseguiu?”, 
perguntou de volta para Glete. “Não conse-
gui nem completar o cadastro, acredita? Tra-
balho aqui no centro minha vida inteira, mas 
não consigo comprovar porque meu emprego 
não é formal e minha renda também é muito 
instável...”

Para ter a chance de ser contemplado com 
uma das unidades habitacionais da PPP Ha-
bitacional do governo do estado, as famílias 
interessadas deveriam ter se cadastrado 
no site do programa Morar Bem Viver Me-
lhor, até julho de 2017. Os requisitos para 
concorrerem eram: (i) ter ao menos um dos 
membros da família trabalhando na área 
central da cidade; (ii) estar nas faixas de 
renda familiar mensal bruta de 1 a 5 salá-
rios mínimos; (iii)  não ter imóvel próprio ou 
financiado em qualquer parte do país, nem 
ter sido atendido por programa habitacio-
nal público1. Apesar de ter as porcentagens 
determinadas para cada tipo de “público”, o 
atendimento via sorteio demonstra a alea-
toriedade do Estado perante um sério pro-
blema de déficit de moradia: enquanto as 
famílias que residem no bairro e que estão 
sofrendo remoção por conta das obras não 
têm prioridade para morar nos novos edi-
fícios, há famílias com rendas muito mais 
altas e que já moram no centro, que estão 
sendo contempladas com a PPP. 

Conforme o tempo foi passando e a amea-
ça às remoções voltava a protagonizar o 
cotidiano da vida das pessoas - assim como 
a violência policial - a pensão de Cleve-
land começou a sofrer um esvaziamento. 
O medo constante fez com que as famílias 
se mudassem para bairros mais “seguros”, 
onde o clima de guerra não fosse rotineiro.

Cleveland determinou tantas regras de 
1  Critérios descritos disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/

spnoticias/ultimo-dia-para-se-inscrever-em-sorteio-de-moradias-no-

-centro-da-capital/ Acesso em 27-11-2018.

Dona Cleveland mora em Campos Elíseos 
desde 1985. Saiu da Paraíba e veio para São 
Paulo trabalhar como camareira num ho-
tel. Quando o dono foi para Portugal, dei-
xou as contas em seu nome e ficou, desde 
então, tomando conta sozinha. Em 1998 
transformou o hotel em pensão, e tem es-
tado todos os dias lá, pois há sempre coisas 
a resolver. O edifício é tombado, prova-
velmente construído na década de 1920. 
Olhando dá para perceber que é um prédio 
importante, com características arquitetô-
nicas marcantes. Mas o que importa é que 
Cleveland sempre cuidou do espaço e das 
pessoas que já passaram por lá. Faz questão 
de manter tudo em ordem - é hoje uma das 
pensões mais bem cuidadas da região. De 
tempos em tempos faz pequenas reformas, 
tanto externas, nas pinturas das fachadas, 
quanto internas, na organização e limpeza 
dos espaços.

É uma daquelas pensões com “cheiro de 
casa”, com todo tipo de objeto acumulado 
nos corredores, e, se há qualquer muro sem 
uso, Cleveland o ocupa com plantinhas.  Há 
28 quartos na pensão, todos com banhei-
ro e um ponto para botijão de gás, caso os 
inquilinos queiram instalar um fogão. Em 
alguns cômodos as janelas dão para a rua, 
e em outros, para os fossos. Há também os 
espaços comuns que dão lugar às lavande-
rias coletivas e cozinhas compartilhadas. 
Em alguns quartos, quando não ocupados, 
Cleveland guarda os apetrechos (aqueles 
que o Sr. Dino Bueno recolhe nas ruas) que 
vende em seu brechó, localizado no térreo 
da pensão. Já os corredores, além de serem 
o espaço da circulação, se tornam o lugar de 
brincar das crianças.

Cleveland só aceita famílias, e aluga 
os quartos apenas por mês, cobrando 
R$600,00. Não os negocia quinzenalmen-
te ou por dia porque não quer confusão, 
sabe que se alugar a diária, vem muita 
gente com cachimbo e pedrinha. É tão cui-
dadosa que toda noite, ao dormir, estende 
o colchão na porta de entrada e dorme ali 
mesmo, para garantir que ninguém entre e 
saia depois das 23h. Na casa dela há regras, 
e quem mora lá tem de respeitá-las.

A cracolândia, tão estigmatizada, nunca 
foi cenário para crianças no imaginário da 
mídia ou das pessoas em geral. É sempre o 
lugar dos nóias, de gente que mora na rua, 
que não tem para onde ir. Mas há sim mui-
tas crianças e há quem cuide delas. Cleve-
land é reconhecida como “mãe de todos”, 
pois sempre cuidou das crianças e acolheu 
quem foi abandonado. Foram muitos os 
casos de bebês que apareciam na porta de 
sua pensão, como a filha recém-nascida de 
Nothmann, mulher usuária de crack que se 
encontra no fluxo, sob uso pesado de dro-
gas.

Não só pelas crianças, Cleveland também 
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ral, implantados na forma de miolo de qua-
dra, com 17 andares no geral (exceto os que 
se encontram na quadra onde há o prédio 
de Franz Heep, que acompanham seu gaba-
rito). As tipologias adotadas nessa modela-
gem também não condizem com os arran-
jos familiares encontrados no território. A 
PPP conta com apenas duas tipologias: de 1 
quarto e de 2 quartos.

Segundo pesquisa realizada pelo Fórum 
(Campos Elíseos Vivo, 2018), constatou-se 
a existência de uma variedade de arranjos 
familiares que diferem quanto ao número 
de pessoas e composições: existem famílias 
grandes (5 a 7 pessoas); famílias compostas 
por uma mãe com um ou mais filhos; casais 
jovens com um filho ou sem filho; homens 
solteiros que vivem sozinhos; adultos que 
vivem com algum parente; etc. Os diferen-
tes arranjos podem implicar ou não numa 
situação de coabitação familiar.

Outro ponto a ser destacado é a contradi-
ção entre as faixas de renda dos moradores 
e o que é ofertado na PPP. Enquanto apenas 
20% das UHs são destinadas a famílias de 
baixa renda da Faixa 1 (0 a 3 salários míni-
mos), 97% das famílias que se encontram 
no território estão sob essas condições, 
sendo que 1/3 delas recebe até 1 salário mí-
nimo e comprometem 68% da renda com o 
aluguel, de acordo com estudo do Fórum.

O que importa é reconhecer a diversidade 
de arranjos que implicam na necessidade de 
uma diversidade igualmente variada de so-
luções, tanto do ponto de vista das tipologias 
habitacionais a serem projetadas quanto do 
ponto de vista das modalidades de acesso à 
moradia. Nem todas as famílias entrevistadas 
têm condições de arcar com financiamentos 
para aquisição de um imóvel, assim como 
nem todas possuem o mesmo tipo de vínculo 
permanente com o local de moradia. (Campos 
Elíseos Vivo, 2018)

Ademais, cabe ressaltar a função social 
do arquiteto-urbanista, que não pode 
se ausentar de todo o processo. Tem, 
na realidade, papel fundamental na 
implementação das políticas públicas e im-
pacta diretamente na vida cotidiana das 
pessoas. Os projetos da PPP habitacional 
foram feitos de cima para baixo, sem a de-
vida consulta à população. 

Utilizaram-se de tipologias padrões e as 
diretrizes foram extraídas da proposta do 
URBEM1 – Instituto de Urbanismo e Es-
tudos para a Metrópole –, concorrente no 
Casa Paulista em conjunto com o poder pú-
blico, segundo Grunow (2018) na Revista 
Projeto. 

Mesmo quando há a tentativa de se fazer 
um projeto participativo, ainda há falhas 
estruturais, pois, muitas vezes esses proces-
sos tornam-se uma forma de consultoria 
no qual o arquiteto já faz o habitante dizer 
o que deseja, enfatizando o problema de 
comunicação. Não há clareza nos desejos 
reais do habitante, pois tem dificuldade de 
se exprimir para comunicar o que deseja. 
(FRIEDMAN, 2009)

Nas palavras de Friedman,

[...] esse direcionamento é já feito pois o arqui-
teto aprende a projetar para um padrão de ha-
bitante, um habitante médio, e não o habitan-
te específico daquela situação ou comunidade 
específica. (FRIEDMAN, 2009, p. 25)

Em entrevista concedida ao CAU/BR2, o 
arquiteto Biselli afirma que “o mecanismo 
da PPP é o melhor até agora. Em um ano de 
obra, três torres estão prontas e uma já foi 
1  Integraram a equipe do URBEM os escritórios MMBB, Andrade 

Morettin e Piratininga.

2  Disponível em: <http://www.caubr.gov.br/recuperacao-centro-sp-

-moradia/> Acesso em: 27-11-2018.

entregue”. Complementa dizendo que a pe-

culiaridade do local ou a falta de recursos 

não é o principal entrave, mas sim a buro-
cracia. Segundo o arquiteto: 

[...] nosso maior obstáculo até aqui é a neces-
sidade de aprovação de projetos pelas várias 
instâncias da Prefeitura. Fazemos um esforço 
muito grande para que isso não atrapalhe o 
andamento. No mais, não vejo como obstácu-
lo. Tratar as coisas no âmbito da Arquitetura 
não são empecilho, são o nosso barato.

As especificidades do local certamente não 

precisam ser encaradas como empecilhos, 

no entanto, devem ser consideradas como 

parte do projeto. Tanto nas suas problemá-

ticas, para que um bom projeto de arqui-

tetura solucione questões técnicas como 

insolação, ventilação e iluminação, por 

exemplo, quanto nas suas potencialidades: 

reconhecer o que tem de bom no território, 

entender as dinâmicas dos modos de viver, 

e ouvir o que a população tem a dizer. Mas 

não houve nenhum tipo de processo demo-

crático para discutir e debater o desenvol-

vimento do projeto. 

Cabe destacar a fase de pós-ocupação dos 

edifícios, para explicitar as diferenças en-

tre o que se esperava no projeto e o que de 

fato está acontecendo diante das apropria-

ções. Os novos moradores das torres que já 

foram entregues estão com as chaves em 

mãos. Dos 914 apartamentos que ficaram 

prontos, apenas 347 foram ocupados. De 

acordo com o governo estadual, os 567 es-

tão em processo de assinar o contrato. Dos 

moradores que já se mudaram, há relatos de 

assaltos e outros tipos de violência que vem 

sofrendo desde que começaram a morar no 

bairro. Os moradores têm se organizado 

para que as grades e os muros não sejam re-

tirados, pois dizem que os riscos de invasão 

e assaltos aumentariam. (AMÂNCIO, 2018) 

O projeto que previa caminhos arborizados, 

permeabilidade no térreo e áreas livres, 

hoje “protege” os moradores com muros, 

grades, arames e portarias, além de câme-

ras de segurança e a presença de policiais. 

Segundo depoimento de uma moradora, os 

gramados entre os prédios vão ser espaços 

para que moradores de rua fiquem ali, caso 

o muro seja retirado. Ou seja, os próprios 

moradores, tomados pelo medo da violên-

cia e da presença de usuários, querem viver 

numa lógica de cidade isolada, que se prote-

ge através de muros e se fecha para cidade.

A SEHAB, no documento Diretrizes de In-

tervenção (Quadras 37 e 38 - Campos Elí-

seos), apresentou o projeto de arquitetura 

– também desenvolvido pelo escritório 

Biselli Katchborian Arquitetos Associados 

– para as quadras 37 e 38, alegando a conti-

nuidade da linguagem dos projetos execu-

tados nas quadras 49 e 50. Tal projeto, como 

consta nas imagens ao lado, conta com a 

provisão de 261 UHs para a quadra 37 e 

420 UHs para a quadra 38, totalizando 681 

UHs. De acordo com as diretrizes apresen-

tadas no próprio documento, as premissas 

baseiam-se em três pontos fundamentais:

(i) o patrimônio histórico tombado existente 
nas quadras;

(ii) o uso predominantemente residencial para 
habitação de interesse social (ZEIS 3);

(iii) o projeto arquitetônico harmonizado com 
o Complexo Júlio Prestes (Q49 e Q50). (Diretri-
zes de Intervenção, 2018, p. 38-9)

O projeto que foi elaborado pelo mesmo 

escritório de arquitetura segue a mesma 

lógica do projeto executado nas quadras 

49 e 50. Portanto, as mesmas críticas fei-

tas às torres já construídas também cabem 

neste projeto. Como ainda não foi finaliza-
do, encontra-se em fase de discussão, pois 
foi também entregue aos conselheiros das 
quadras, que tem o direito de levantar ques-
tionamentos. Foi elaborado pelos membros 
da sociedade civil um documento que con-
testa alguns itens, como por exemplo, o 
diagnóstico socioeconômico das famílias 
cadastradas, a justificativa e as formas do 
atendimento habitacional, entre outros. Es-
pera-se um retorno do poder público muni-
cipal, que esclareça as dúvidas colocadas e 
responda aos questionamentos. 

[Imagem 20] Edifício Duque de Caxias. Autoria própria.
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familiar que mande cartas, não tem nada, 
nada que, oficialmente, conste sua moradia 
naquela pensão. “Mas eu moro aqui”.

Sr. Bueno tenta, de todas as maneiras, com-
provar que realmente mora ali. Mas não 
tem sucesso. Dona Isabel o avisou: “fiquei 
sabendo que vai ter uma reunião do Conselho 
Gestor da nossa quadra, eles vão discutir o 
cadastramento dos moradores. Vamos lá ver 
se eles conseguem ajudar a nossa situação?” 
Ambos foram, com mais alguns moradores 
da mesma pensão. A condição de urgência 
é o que determina a quantidade de partici-
pantes nas reuniões, compreensivelmente. 
Compareceram, portanto, moradores que 
não haviam sido cadastrados, e em tom de 
denúncia, relataram os casos particulares, 
como se os conselheiros tivessem o poder 
de resolver cada situação.

A dificuldade na condução da reunião e na 
organização das pautas acontece, pois, as 

meço do ano, selando os quartos, pergun-

tando quantas famílias moravam e depois 

voltaram para cadastrar os que se encon-

travam presencialmente no momento. Os 

assistentes sociais têm que passar nas mo-

radias três vezes (dia de semana durante 

o dia, fim de semana e à noite), para que 

encontrem, em algum desses momentos, 

a pessoa que mora nos imóveis selados. O 

cadastramento do trabalho social apresen-

ta uma série de equívocos, uma vez que os 

moradores do bairro muitas vezes não se 

encontram em suas moradias, por diversos 

motivos. Sr. Bueno alega que não foi cadas-

trado, pois não tem horário certo de tra-

balho, e chega em sua casa tarde da noite 

todos os dias. “Eu não tava aqui em nenhum 

dos dias que passaram, eu tava na rua catan-

do papelão, mas eu moro aqui”. Seu colega de 

quarto que foi cadastrado o alertou: “vai no 

plantão social, disseram que vai ter um posto 

de atendimento lá no Largo Coração de Jesus, 

o que sabia era que aqueles prédios que es-

tavam sendo construídos ao lado não eram 

para ele. Viu aquela imensidão de blocos 

de concreto subindo às pressas, quase que 

como uma ilusão sendo construída bem na 

frente de seus olhos.

A quadra 36, onde se encontra a pensão de 

Dona Isabel, é alvo do projeto de parceira 

público-privada do Hospital Pérola Bying-

ton, centro de referência da mulher. A ver-

dade é que a demolição da quadra começou 

no fim do ano passado, em momento de 

festas de fim de ano, bem oportuno para 

que ninguém pudesse atormentar o anda-

mento das obras... Mas o Ministério Público 

entrou com ação judicial e conseguiu bar-

rá-las, exigindo, inclusive, a formação de 

um Conselho Gestor, já que a quadra está 

numa área de interesse social. Informações 

estas que nunca chegaram aos ouvidos de 

Sr. Bueno, e se chegassem, ele continuaria 

Com 68 anos de idade, Sr. Dino Bueno cata 
latinha e papelão pelo centro de São Paulo: 
essa é sua fonte de renda e seu trabalho. 
Sua alimentação depende de quanto arre-
cada por dia, mas há anos consegue, pelo 
menos, juntar o suficiente para comprar 
uma marmita de Dona Glete. E se não junta 
os R$5,00 suficientes, Glete faz mais barato 
mesmo assim, pois nunca o deixa sem sua 
refeição. De um jeito ou de outro as pessoas 
se ajudam no bairro, como cada um pode. 
Dino, além de catar papelão e latinha, vai 
pegando o que seria interessante para Dona 
Helvétia comprar dele. Ela tem um brechó 
e vende praticamente de tudo: mesa, cadei-
ra, cobertor, roupa de cama, abajur… Tudo 
o que precisar, Helvétia vende, e Dino a 
ajuda a conseguir todas essas coisas. É mais 
uma relação de troca.

Pela instabilidade financeira e com a in-
certeza do amanhã, Sr. Dino cata papelão 
na busca pelos poucos reais que lhe garan-
tem um teto na pensão da Dona Isabel. Lá, 
Sr. Dino paga o aluguel da cama por dia, no 
valor de R$13,00. Se multiplicarmos por to-
dos os dias do mês, Sr. Bueno paga um total 
de aproximadamente R$390,00 por uma 
cama que fica em cima de outra – na verda-
de é um beliche -, dentro de um quarto com 
outros 6 beliches, totalizando 14 camas. De 
fato, pagar R$390,00 de aluguel por mês na 
área central de São Paulo não é caro. Mas 
sob as condições de precariedade extrema 
que Sr. Bueno mora... Ah, é caro sim! Em 
seu quarto não há sequer ligação de ener-
gia elétrica – vive-se no escuro, na compa-
nhia de outros 13 homens. Além de não ter 
iluminação, o pé direito é baixíssimo, quase 
da altura da porta. Janelas, então, seriam 
um vislumbre dentro daquele pedaço de 
escuridão. O espaço para circular dentro do 
quarto também não existe: a posição das ca-
mas procura aproveitar o máximo do espa-
ço. Estes homens só vão para o quarto para 
dormir mesmo. Não tem como criar qual-
quer laço ou relação de vizinhança quan-
do se vive dessa maneira; o que se cria, na 
realidade, são relações de desconfiança, de 
medo. Mas Sr. Bueno não tem outra opção.

Mora na pensão de Dona Isabel há 5 anos 
dessa maneira. Não tem uma rotina, tam-
pouco apresenta vínculos que o fixem ao 
território: é mais um caso de morador tran-
sitório, que está lá, porém, há 5 anos. Cam-
pos Elíseos tem uma dinâmica interessante 
em relação às permanências e transitorie-
dades, pois não há como classificar seus 
moradores entre aqueles que estão de pas-
sagem e aqueles que são fixos.

Os constantes ataques da PM e da GCM 
tornaram-se acontecimentos cotidianos. A 
vinda de repórteres, de políticos, de anún-
cios de novos programas também não são 
mais fatos inéditos. Mas desde maio do ano 
passado parece que o Governo do Estado e 
a Prefeitura estão dando o recado: a tal da 
revitalização que tanto desejam começa a 
tomar forma – ou pior – começa a destruir 
as existências, tanto físicas, quanto sociais.

Sr. Bueno mal sabia o que estava acontecen-
do em seu bairro. Nunca teve muito tempo 
ou mesmo interesse de saber das notícias, e 

sr. dino bueno
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vivendo sua vida, buscando os centavos 

que garantem sua existência no mundo.

As obras pararam, a vida continuou. O Go-

verno do Estado começou a pagar multa 

diária pelo atraso das obras, mas o preço da 

precariedade ao qual aquelas famílias estão 

submetidas hoje é ainda maior. Ouviram-se 

muitos rumores, muitas histórias, e nada 

de atendimento para aquela população que 

por lei, tem de ser realocada e tem o direito 

pelo atendimento habitacional definitivo. 

Começou, então, a corrida pelos cadastra-

mentos...

A Prefeitura passou em sua pensão no co-

de segunda à sexta, das 9h às 16h. Leva qual-
quer documento que comprove que o senhor 
mora aqui... Pode ser receita médica de algu-
ma UBS que o senhor tenha ido recentemen-
te, conta de luz, de água, qualquer coisa com 
o seu nome e endereço”.

Sr. Bueno fica preocupado. O que sabe é que 
vão tirá-lo de lá algum dia, talvez logo, e 
sem saber para onde ir, tenta correr atrás de 
direitos que nem ele mesmo sabe que tem. 
Ele vai ao plantão, leva tudo que tem, mas 
não apresenta documentos que compro-
vem vínculo de moradia.... Não paga conta 
de luz, de água, só o seu aluguel, diariamen-
te. Não foi a UBS nos últimos anos, não tem 

falas dos moradores não têm começo, meio 

e fim de modo linear - assim como a lógica 

de suas vivências nas pensões e no bairro. 

Vai-se vivendo dia após dia, sob ameaça de 

remoção constante, mas ainda assim, dia a 

dia. Às vezes eles só querem desabafar, e só 

querem ser ouvidos. O desespero, a incerte-

za, a violência faz com que as injustiças so-

fridas sejam expostas. Os conselheiros ano-

taram todos os nomes, encaminharam para 

a Prefeitura e aguardam uma resposta.

Semanas depois, seu colega de quarto deu 

as más notícias a Sr. Bueno: “temos que sair 

daqui em 4 dias”.
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O conceito de transitoriedade permanente 
(ROLNIK, 2015) pode ser abordado sob duas 
perspectivas: a primeira no âmbito macro e 
estrutural, da sistematização dos processos 
de expulsão que acontece ao redor do mun-
do; e a segunda no âmbito micro, na identi-
ficação das velozes dinâmicas dos modos de 
morar. Pode-se perceber as duas dimensões 
do conceito na região de Campos Elíseos. 

Segundo Rolnik (2015), a população que 
ocupa assentamentos informais mantém 
uma relação ambígua com o território, sem 
saber se vão permanecer ou se serão ex-
pulsas. Essa dualidade define seu estado de 
permanente transitoriedade. São vidas que 
estão em constante ameaça de remoção, 
pois são alvos de políticas públicas e deci-
sões judiciais que, muitas vezes – de modo 
ilegal – forçam seu deslocamento, e que, no 
geral, já o vivenciaram mais de uma vez. 
O poder público, por sua vez, não garante 
a moradia digna dessas famílias nos pro-
cessos de exclusão territorial, e, por con-
sequência, as ocupações são vistas como a 
resposta imediata para conseguirem per-
manecer no território. 

São lugares onde a lei não se ausenta, pelo 
contrário, “se constitui de camadas de le-
galidade permeadas por tensões de toda 
ordem”. (ROLNIK, 2015, p. 172)

Nas suas configurações contemporâneas, prá-
ticas e situações instauradas no centro da vida 
política (e da normalidade democrática) fazem 
estender uma zona de indeterminação entre a lei 
e a não lei, terrenos de fronteiras incertas e sem-
pre deslocantes nos quais todos e qualquer um 
se transformam em vida matável, homo sacer. 
(TELLES, 2010, p. 29 apud ROLNIK, 2015, p. 172)

No entanto, cabe mencionar o outro signi-
ficado de transitoriedade permanente, que 
também pode ser explorado no sentido das 

dinâmicas nos modos de viver dos morado-
res. Foram feitos levantamentos qualitati-
vos, quando o Mosaico EMAU adentrou as 
pensões e registrou, através do desenho, a 
maneira como as pessoas viviam. A tran-
sitoriedade permanente na dimensão do 
morar remete às dinâmicas do acesso à 
moradia: muitas pessoas na Luz vivem dia 
após dia, pagando o aluguel da cama diaria-
mente, por exemplo, pois não há a estabi-
lidade de uma renda fixa que lhes garan-
tam o aluguel do mês inteiro. Há também 
os que pagam o aluguel da cama por hora, 
com a finalidade de fazer um programa ou 
de usar drogas. Algumas pensões também 
alugam os quartos ou camas – comumente 
chamadas de vagas – quinzenalmente, ofe-
recendo algum tipo de desconto em relação 
às diárias. Todas essas formas de alugar os 
espaços reforçam a ideia de deslocamento 
iminente da população.

transitoriedade permanente

ANÁLISES

Outro ponto importante a ser destacado é que, 
quando as pessoas se mudam de uma pensão, 
elas vão para uma outra não muito longe. Elas 
pertencem ao território, não necessariamente 
ao lugar físico de suas moradias.

Há também os casos de pensões que abri-
gam ciganos que são agentes transitórios, 
nômades. Eles viajam para suas terras – ge-
ralmente para algum estado do Nordeste – 
ficam lá por alguns meses, e retornam para 
as pensões de Campos Elíseos (voltam sem-
pre para as mesmas). Ficam por alguns me-
ses e vão novamente para suas terras. Esse 
movimento pendular acontece há anos, às 
vezes há mais de uma década, constatan-
do mais um exemplo de transitoriedade 
permanente. Como classificar famílias que 
viajam constantemente, mas que voltam 
para a mesma pensão, há mais de 15 anos 
nessa condição?

O Mosaico, num segundo momento, voltou 
ao território e realizou outro levantamen-
to: dessa vez com a finalidade de conseguir 
quantificar o número de famílias, quartos, 
quartos ocupados, e outras informações 
que poderiam surgir.

Mas mesmo assim, pela condição de vulne-
rabilidade e por se configurar um território 
de pobreza, são vistos como transgressores, 
como invasores: é a transitoriedade per-
manente vinculada ao estigma territorial. 
(ROLNIK, 2015)

[...] embora o estigma territorial transforme 
habitantes em criminosos ou em violadores 
da ordem urbanística, o “crime” em questão 
– como em infinitos outros casos – é não obe-
decer ao planejamento, locus onde se definem 
as formas permitidas – ou proibidas – de orga-
nizar o espaço. (ROLNIK, 2015, p. 174)

Com a experiência do Mosaico no território 
– que certamente foi apenas uma amostra 
do que deveria ser um levantamento – pô-
de-se concluir que a Luz é um território que 
abriga complexidades nas mais diversas 
dimensões. A metodologia de cadastro da 
prefeitura não contempla todos os modos 
de morar daquela população: há mais exce-
ções que regras. Cada um tem um jeito de 
morar, tanto no seu modo, como nas ques-
tões físicas das moradias. As listas de cadas-
tramento das quadras ainda não foram fe-
chadas pois há inúmeros casos em que que 
os moradores não conseguem comprovar 
vínculo ao território nos moldes da meto-
dologia imposta. É necessário, portanto, 

Do levantamento que foi feito no fim do ano 
de 2017 para o levantamento feito no come-
ço de 2018, notou-se diferenças: as pessoas 
que antes habitavam as pensões já não eram 
as mesmas, o número de famílias não era o 
mesmo, e algumas pensões e comércios já 
tinham sido emparedados. Em algumas mo-
radias os quartos continuavam ocupados, 
mas não eram os mesmos moradores.  

Cabe mencionar as dificuldades nos levan-
tamentos quantitativos: não foi possível 
parametrizar os dados, pois cada pessoa 
falava um tipo de informação. Em algumas 
pensões, quando o administrador ou admi-
nistradora estava presente, geralmente era 
possível obter o número de quartos ocupa-
dos e vazios e o número de famílias. Mas, 
por vezes, não se encontravam pessoas que 
tinham essas informações, dificultando a 
sistematização de dados.

Embora a dinâmica do território nos revele 
a condição de permanente transitoriedade, 
há de se mencionar as famílias que vivem 
no bairro há décadas. São muitos os casos 
de comerciantes, gerentes de pensão e mo-
radores que tiveram vidas inteiras cons-
truídas no centro. São pessoas que nasce-
ram ali, assim como seus pais, seus avós. 

reformular a atuação da prefeitura nestes 
territórios, com levantamentos de dados e 
informações de maneira mais precisa, que 
se adapte às peculiaridades do lugar. A polí-
tica habitacional deve ser baseada em suas 
especificidades, de baixo para cima.
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Conceder aporte complementar de recursos 
financeiros, sob a forma de subsídios, para 
aquisição da casa própria por população de 
baixa renda no Município de São Paulo, des-
tinado a ampliar o poder de compra desse 
público-alvo e facilitar o acesso ao crédito 
imobiliário oferecido por quaisquer agentes 
financeiros, especialmente nas condições de 
financiamento editadas pelo Conselho Cura-
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço [FGTS] e do Programa Minha Casa Minha 
Vida [PMCMV].

No infográfico apresenta-se a opção da car-
ta de crédito, no entanto, não há maiores 
esclarecimentos de como será realizado 
esse atendimento. Os moradores das qua-
dras 37 e 38 terão direito a essa possibili-
dade? Alguns moradores da quadra 36 já 
estão negociando a carta de crédito com a 
CDHU, mas os critérios e prioridades não 
foram esclarecidos pelo poder público.

Outro ponto importante é o atendimento 
aos comerciantes. A proposta da SEHAB, em 
parceria com secretarias parceiras, trabalha 
na regulamentação dos Centros Comerciais 
de Interesse Social (CCIS), que são equipa-
mentos públicos destinados a acomodar 
atividades complementares às moradias de 
interesse social, com o objetivo de promo-
ver o desenvolvimento local e diversifica-
ção de usos no território, além de articular 
a política habitacional de interesse social 
com as demais políticas setoriais, focando a 
promoção da cidadania e geração de renda. 
Segundo o documento, o atendimento deve 
priorizar as famílias cadastradas que foram 
removidas, e que desenvolvam sua única 
fonte de renda no imóvel que foi removido. 
No entanto, não há detalhamento da pro-
posta de atendimento comercial, para que 
haja compreensão de todos. É importante 
que o funcionamento deste atendimento 
seja apresentado para que moradores e, 
principalmente, comerciantes, possam opi-
nar, sugerir e propor alterações. 

Dentre outros pontos levantados pelos 
conselheiros em relação às Diretrizes apre-
sentadas pela prefeitura estão: ausência de 
políticas para quem não tem renda ou tem 
renda baixíssima; falta de esclarecimento 
no financiamento da PPP; não especifica-
ção nas taxas condominiais para Locação 
Social; falta de apontamento (em mapa) das 
novas edificações que serão construídas 
para atender as famílias que se beneficia-
rão com o programa de locação social; falta 
de clareza em relação ao acompanhamento 
ou assistência do auxílio-aluguel, etc. 

O documento de Diretrizes foi entregue aos 
conselheiros dia 8 de agosto de 2018, em 
reunião oficial. Os conselheiros enviaram 
o documento de solicitação de informações 
no dia 12 de setembro, e foi marcada reunião 
para discussão no dia 29 de outubro de 2018. 
No entanto, nenhum membro do poder pú-
blico compareceu. Até a data final deste tra-
balho (25 de novembro de 2018), não houve 
nenhuma reunião ou apresentação oficial 
como resposta aos questionamentos reali-
zados.

O atendimento habitacional provisório 
será concedido às famílias que constam no 
cadastro final aprovado pelo Conselho Ges-
tor das ZEIS 3 (quadras 37 e 38), que preen-
cheram todos os requisitos legais, e que, 
portanto, estão aptas a receberem o valor 
de R$400,00 mensais. Este atendimento, 
por lei, deve ser continuado e vinculado ao 
atendimento habitacional definitivo.

Dentro da modalidade de atendimento ha-
bitacional definitivo há:

       1. a provisão de moradia;

         1.1. via aquisição da casa própria me-
diante operação de venda e compra com fi-
nanciamento e concessão de subsídios; 

           1.2. via locação social;

               1.2.1. aluguel social.

Os conselheiros da sociedade civil das qua-
dras 37 e 38 elaboraram uma carta que so-
licita o esclarecimento de diversos pontos 
apresentados no documento da prefeitura. 

O primeiro equívoco identificado nas pos-
sibilidades de atendimento habitacional 
é da condição inicial: está sendo oferecido 
apenas às famílias que estejam em “condi-
ção formal” e que tenham renda. O próprio 
diagnóstico da prefeitura atesta que há 
uma taxa de 55% de informalidade no ter-
ritório. Como os moradores e trabalhadores 
informais e autônomos serão atendidos? A 
população com renda inferior a 1 salário 
mínimo entra nos critérios da PPP? Quais 
serão os valores das prestações?

Ademais, os requisitos da CAIXA para 
atendimento aos moradores não estão cla-
ros, pois, afirma-se apenas que as famílias 
deverão possuir “condições de preencher 
os requisitos do crédito habitacional ope-
rado pela CAIXA sob normas do Conselho 
Curador do FGTS, no âmbito da PPP Habi-
tacional, da qual a prefeitura de São Paulo 
é parceira por força de convênio específico”. 
A modelagem financeiro-econômica para 
as quadras 37 e 38 não foi apresentada, o 
que dificulta o entendimento de como fun-
cionará na prática.

Os requisitos para ser atendido via locação 
social se condiciona apenas quando a família 
não se encaixar nos requisitos de adquirir a 
casa própria ou quando não se adequar aos 
critérios da CAIXA, que, na realidade, deve-
ria ser um atendimento oferecido desde o 
começo.

A carta de crédito é uma das formas de 
atendimento definitivo oferecida pela pre-
feitura para os moradores das quadras, e 
que será operacionalizada pela COHAB/
SP. Segundo a Resolução CMH nº 98, de 13 
de março de 20182, a carta de crédito tem 
como objetivo:

2  Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secreta-

rias/upload/habitacao/resolucao_98_.pdf Acesso: 27-11-2018.

to adequado ultrapassa os R$110 milhões 
(2015), ocasionando a permanência dessas 
famílias em situações de precariedade ha-
bitacional. Grande parte das famílias que 
estão sob o atendimento provisório insta-
lam-se em moradias informais, sem solu-
cionar a questão da precariedade habita-
cional. E o tempo médio desde o ingresso 
no auxílio-aluguel até o atendimento habi-
tacional definitivo é de, aproximadamente, 
3,5 anos. (PMH, 2016)

O Plano Municipal de Habitação (2016) pro-
põe soluções que procuram amenizar os 
impactos negativos oriundos do programa 
de atendimento às situações emergenciais 
com novas opções de atendimento, como 
a modalidade Bolsa Aluguel. No entanto, 
ainda são medidas pensadas no âmbito do 
planejamento, e que leva um determinado 
tempo para serem implementadas. 

O Fórum defende a necessidade de discutir 
e pensar em medidas que evitem o aten-
dimento emergencial via auxílio-aluguel, 
propondo projetos alternativos como o 
modelo do “chave-a-chave”, que exclui esse 
tipo de atendimento provisório.

DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO  
(QUADRAS 37 E 38 – CAMPOS ELÍSEOS)

No documento Diretrizes de Intervenção 
(Quadras 37 e 38 – Campos Elíseos), entre-
gue para os conselheiros da quadra 37 e 
38 em reunião oficial, foi apresentado um 
diagnóstico das quadras que estão sofrendo 
as intervenções. Através deste diagnóstico, 
a Secretaria de Habitação elencou as se-
guintes premissas de atendimento habita-
cional no âmbito do Projeto de Intervenção 
proposto: 

- Priorizar o atendimento definitivo para fa-
mílias atingidas pela intervenção pública;

- Conjugar recursos orçamentários e financei-
ros dos diferentes entes federativos (União, 
Estado e Município);

- Viabilizar o atendimento mediante trans-
ferência de propriedade ou locação social, 
considerando neste último caso a regulamen-
tação vigente do atendimento habitacional 
provisório;

- Considerar a participação do setor privado 
como agente promotor e gestor do espaço 
construído, especialmente pela maior eficiên-
cia na construção das UHs e equipamentos. 
(Diretrizes de Intervenção, 2018, p. 30)

As diferentes modalidades de atendimen-
to habitacional oferecidas pela Prefeitura 
e pelo governo do Estado para as famílias 
das quadras 37 e 38, estão condicionadas no 
organograma a seguir: 

O Plano Municipal de Habitação (2016, p. 
7) tem como objetivo garantir o acesso à 
moradia digna para todos. Para que isso 
ocorra, é necessário identificar as proble-
máticas de moradia na cidade e enfrentar 
a precariedade habitacional. A diversidade 
da política habitacional é, portanto, um dos 
aspectos mais relevantes: os desafios são 
variados e é fundamental se pensar em 
ações específicas para que cada caso seja 
solucionado da forma mais coerente. Fa-
velas consolidadas não podem ter a mesma 
política habitacional que se oferece para fa-
velas em risco iminente; assim como para a 
população em situação de rua e moradores 
de cortiços.

A política habitacional da cidade de São 
Paulo se estrutura a partir de programas 
que articulam modalidades de atendimen-
to provisório e definitivo; intervenções que 
visam a urbanização, a adequação e a regu-
larização fundiária de assentamentos pre-
cários, além de oferecer diversas formas de 
financiamento. (HabitaSampa, 2018)

Dentre as formas de atendimento habita-
cional estão: 

(i) o definitivo – através da provisão 
habitacional, cujas unidades ha-
bitacionais produzidas na cidade 
deve considerar critérios de en-
quadramento e seleção de acordo 
com o programa habitacional e/ou 
linha de financiamento, que podem 
ser viabilizados a partir do (a) Pro-
grama de Urbanização de Favelas; 
(b) Operação Urbana; (c) Programa 
Minha Casa Minha Vida ou (d) PPP 
Casa da Família;

(ii) o provisório – através do auxílio-
-aluguel, entendido como uma 
“concessão de benefício financeiro 
complementar à renda familiar 
com a finalidade de auxiliar a famí-
lia na cobertura de despesas com 
moradia”. (HabitaSampa, 2018)

A Portaria nº131/2015/SEHAB1 declara que 
as famílias podem ser beneficiadas com au-
xílio-aluguel se tiverem renda mensal de até 
R$2.400,00 (quando compostas por até qua-
tro membros), ou renda mensal per capita de 
até R$500,00 (quando compostas por cinco 
ou mais membros). A análise do enquadra-
mento das famílias se baseia nas seguintes 
ocasiões: 

(i) remoção em decorrência de obras 
públicas estratégicas;

(ii) atendimento emergencial em de-
corrência de desastres em áreas de 
ocupação consolidada;

(iii) remoção de moradores em áreas 
consolidadas por motivo de risco;

(iv) casos de vulnerabilidade, incluin-
do idosos, pessoas com deficiência, 
família sob chefia de mulher em 
situação de violência doméstica e 
família com menor(es) em situação 
de desacolhimento.

O volume de beneficiários do programa de 
auxílio-aluguel abrange atualmente cerca 
de 30 mil famílias; a falta de monitoramen-

1  Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-

-secretaria-municipal-de-habitacao-131-de-9-de-julho-de-2015 Acesso 

em 27-11-2018.

o impasse entre o atendimento habitacional 
provisório e definitivo

ANÁLISES

[Im
agem

 29] D
iretrizes de In

terven
ção, 20

18, p. 38.





23

matar a sede”, respondia. Ela já deixava se-

parado o copo para quando pedissem água 

e tratava com respeito quem lhe tratava 

com respeito também. Muita gente do flu-

xo é mal vista pelos outros e às vezes eles só 

querem receber um “bom dia”.  

Depois de 60 anos de história, a Subpre-

feitura da Sé chegou com os caminhões e 

seus funcionários, materiais de constru-

ção e muito desrespeito aos comerciantes 

e moradores, prontos para emparedar seu 

comércio. Helvétia e Prado, que tanto cui-

daram do bar e da moradia, foram ameaça-

dos pela Prefeitura que alegava que o seu 

comércio era usado para esconder e repas-

sar drogas a dependentes químicos. Tenta-

ram desapropriar seu imóvel – totalmente 

regular, com todas as documentações em 

dia e impostos pagos – sem aviso prévio e 

sem a autorização da Justiça, alegando que 

se tratava de uma ação emergencial.

“Moço, eu não tenho pra onde ir, não tenho 

família em outro lugar. Todos meus parentes 

moram aqui. Minha história é aqui, eu não 

vou sair. Não tem como!”, alegava Sr. Prado. 

Defensores públicos do Núcleo de Habita-

ção acompanharam o processo e consegui-

ram barrar a ação que lacraria o comércio 

de Sr. Prado e Dona Helvétia, por ora. Mas 

a realidade da expulsão tornava-se cada dia 

mais próxima. 

Escola João Kopke, ali na quadra 38. Quan-

do precisavam ir ao médico, passavam no 

posto de saúde na rua do lado. Passeava no 

Jardim da Luz aos fins de semana e no res-

tante dos dias, ajudava no bar de seus pais. 

Está lá há tanto tempo que viu todas as mu-

danças acontecerem: a vinda da rodoviária 

e com ela, outras tantas transportadoras 

e a rotina acelerada. Viu as ruas de para-

lelepípedo sendo asfaltadas, os assaltos 

aumentando, os equipamentos públicos se 

deteriorando. Viu a rodoviária indo embo-

ra também, e acompanhou o processo de 

esvaziamento das moradias. Viu a chegada 

do crack, a formação do fluxo, usuários de 

todo tipo, a polícia batendo diariamente, 

ouviu histórias que pareciam impossíveis 

e viu histórias impossíveis acontecerem na 

sua frente. 

Helvétia e Eduardo firmaram laços de con-

fiança e amizade que, ao longo do tempo, 

se transformaram em um relacionamento. 

Em agosto de 1985, começaram a namorar. 

Se casaram no ano seguinte e atualmente 

administram o bar. Moram no mesmo lu-

gar onde sr. Eduardo morava com sua fa-

mília. Ao longo dos anos construíram boas 

relações com todos que passavam no bar: 

moradores, trabalhadores, usuários. “A se-

nhora tem uma água pra me dar, Helvétia?” 

pedia Nothmann, nitidamente desidra-

tada. “Vem aqui, te dou um pouco pra você 

Todo dia de manhã tomava café no bar do 

Sr. Eduardo Prado, que ficava na mesma 

quadra onde morava. O bar parecia um 

museu, de tanta coisa que Sr. Prado cole-

cionava: tinha desde chaveiros, garrafas 

importadas, camisas de futebol e outras 

tantas relíquias que ajudavam a contar a 

história do bairro. Helvétia pedia um pin-

gado e um pão na chapa, e os dois conver-

savam sobre os mais variados assuntos. Foi 

assim que Helvétia começou a melhorar 

seu português, e foi assim também que es-

treitou laços na região, pois lá encontrava 

sempre as mesmas pessoas, nos mesmos 

horários, fazendo as mesmas coisas.

Sr. Eduardo chegou de Portugal em 1960, 

junto com a família. Instalaram-se aqui e 

logo abriram uma portinha de aço e fize-

ram uma mercearia, ali mesmo no porão 

onde moravam. Seu pai vendia desde açú-

car, batata, arroz, feijão, lata de óleo... Até 

que, depois de uns anos, o transformou em 

um bar. 

Sr. Prado é mais um dos moradores que 

teve sua vida inteira construída naquelas 

quadras: às 8h da manhã de domingo ia às 

missas na igreja Sagrado Coração de Jesus, 

às 14h fazia oratório, às 16h jogava bola 

no campo de futebol e mais tarde ia para 

o cinema. Tudo dentro do Coração de Je-

sus, era o domingo inteiro dentro da igreja. 

Também estudou, junto com a sua irmã, na 

Dona Helvétia é de La Paz, da Bolívia. Na 

década de 1980, veio para o Brasil de forma 

ilegal, mas com alguma esperança de que 

tivesse uma vida melhor aqui. Já tinha al-

guns conhecidos que estavam trabalhando 

na área de confecção em São Paulo, no Brás, 

e para lá foi quando chegou. As jornadas de 

trabalho eram longas, cerca de 14 horas por 

dia, e as condições de trabalho não eram 

das melhores. Mas era como conseguia se 

sustentar. Ficou lá por 3 anos, até que re-

cebeu uma proposta de uma outra oficina 

em Campos Elíseos. A jornada era menor, 

as condições de trabalho eram melhores e 

passaria a morar num lugar bem localizado 

na cidade. Sem hesitar, foi para lá. 

Chegou no bairro sem saber de nada, ape-

nas com uma mala e um endereço em 

mãos. Desceu no Terminal Princesa Isabel 

e saiu perguntando a quem encontrava na 

rua sobre o endereço. Enquanto andava 

pelas quadras se impressionava com aque-

les casarões, as praças, a estação da Luz, o 

Liceu Sagrado Coração de Jesus… “Quanta 

coisa bonita por aqui!”. Andou cerca de 300 

metros e chegou no imóvel. Era um sobra-

dinho de dois andares: a fachada era de cor 

branca com alguns detalhes em vermelho 

nas janelas e porta. Tocou a campainha e 

um homem, que também aparentava ser 

boliviano, a atendeu lá de cima da janela, 

para certificar de que era ela mesma. “Seja 

bem-vinda, Helvétia! Vou te mostrar onde 

você vai trabalhar e morar.”

Entrou na casa, subiu as escadas e logo se 

deparou com a oficina. O espaço não era 

muito generoso, mas era melhor que a an-

tiga oficina que trabalhava. Havia apenas 

uma janela que dava para a rua, mas ainda 

assim, havia uma janela. O problema é que 

raramente ficava aberta, pois o dono toma-

va o maior cuidado para que o imóvel não 

chamasse a atenção de quem passava na 

rua, afinal, era uma oficina ilegal. No fundo 

do imóvel ficavam as moradias. Eram cer-

ca de 7 quartos pequenos, divididos em 30 

pessoas. O banheiro e a cozinha eram com-

partilhados. 

Aos poucos, Helvétia foi se estabelecendo 

na região. Apesar das dificuldades da roti-

na, de não conseguir ter um salário digno 

e de não ter tempo para aproveitar a cida-

de, percebeu que ali tinha tudo por perto: 

CRAS, Poupatempo, Mercadão, Bom Prato, 

praças, escolas… 

dona helvétia e sr. eduardo prado
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do pelos moradores em suas lutas – inclusive 
no âmbito da Justiça – para permanecer onde 
estão. (ROLNIK, 2015, p. 117)

Por fim, é importante enfatizar a série de 
atropelos e ilegalidades que os diferentes 
setores da ordem estatal têm cometido nes-
se processo de remoções das quadras 36, 37 
e 38 como: a demolição de imóveis com pes-
soas dentro, a construção da PPP do Hos-
pital Pérola Byington em área demarcada 
como ZEIS, a formação tardia e às pressas 
dos Conselhos Gestores por exigência do 
MP, as ameaças às remoções sem ordem 
judicial e sem aviso prévio, o descumpri-
mento de acordos sobre as imissões de pos-
se, a remoção das famílias sem conclusão 
do cadastramento, a construção da PPP 
habitacional sem a provisão de unidades 
habitacionais para quem realmente mora 
na região e foi removido (deveriam ter prio-
ridade no atendimento), os emparedamen-
tos de comércios e pensões realizados pela 
Subprefeitura da Sé sem ordem judicial e, 
por vezes, sem dar tempo para tirar as mer-
cadorias e pertences de dentro, e, as ações 
violentas da Polícia Militar e da Guarda Ci-
vil Metropolitana, que agem diariamente 
de forma truculenta.

pública”, fazendo com que os atores econômi-
cos declinem “para toda forma de comporta-
mento disfuncional: corrupção, favoritismo, 
conluio”. (LAZZARINI, 2013, p. 11)

O Estado agrava não apenas a desigualdade 
urbana, mas também a violência antiurbana. 
Permite-se, portanto, duas perversas ações:  a 
intensificação de ocupações irregulares em 
assentamentos precários periféricos que, 
muitas vezes se dá em áreas de risco, e a ocu-
pação em vazios centrais, cuja infraestrutura 
e trabalho estão presentes. Dessa forma, ocu-
par torna-se reflexo da lógica das cidades-ne-
gócio; resposta violenta a um terrorismo do 
Estado. Além disso, vale ressaltar a ordem 
plural dentro do próprio Estado, que age de 
forma desarticulada sob diferentes perspec-
tivas:

A legislação governamental não pode ser 
vista como uma massa indiferenciada e con-
sistente de regras. O fato de que setores da 
ordem estatal tenham origem e residam em 
diferentes inscrições com diferentes agendas, 
relacionando-se com diferentes circunscri-
ções em distintos momentos da história, faz 
com que a ordem estatal seja, em si mesma, 
uma ordem plural. São comuns as situações 
em que colidem legalidades e ilegalidades de 
distintas ordens, no âmbito do direito civil, ur-
banístico e ambiental. Assim, constitui-se um 
campo de indefinições amplamente mobiliza-

ganha corpo e lugar central, restando pou-
co à dimensão do direito à vida e à vida na 
cidade.

A forma estatal, de acordo com Mascaro 
(2013), faz com que as ações políticas sejam 
necessariamente configuradas com base 
na fôrma da reprodução contínua do valor. 
Portanto, o Estado, que já não suporta mais 
economicamente a provisão de infraestru-
turas urbanas, de recursos e serviços que 
acompanhem o crescimento acelerado das 
cidades e da aglomeração de pessoas, busca 
novos modelos de financiamento em par-
ceria com agentes privados, tornando-se 
uma “espécie de tábua de salvação da qual 
se servem urbanistas, arquitetos, admi-
nistradores públicos, políticos e empreen-
dedores imobiliários diante da “festejada” 
crise do Estado”. (FIX, 2001, p. 116)

Essa crise, segundo Francisco de Oliveira 
(apud Fix, 2001, p. 117), fez com que a rela-
ção do Estado com o mercado – ou do Esta-
do com o setor privado – fosse invertida: de 
um Estado financiador da acumulação do 
capital para um Estado devedor. 

O Estado acaba se tornando o principal “só-
cio” do setor privado na renovação urbana, 
sendo o investidor inicial dos empreendi-
mentos. De acordo com Fix (2001), o papel 
de mediação e de proteção social que o Es-
tado deveria exercer se perde quando “os 
riscos de prejuízo são altos e o reembolso, 
se vier, é apenas a longo prazo”, enquanto 
que para o setor privado, “as possibilidades 
de lucro são ampliadas e os riscos, diminuí-
dos”. Em outras palavras, ao priorizar os in-
teresses do mercado imobiliário e do setor 
privado, o poder público deixa de cumprir 
sua função como principal agente interme-
diador da desigualdade.

O que se explicita cada vez mais no funcio-
namento dessas parcerias é que a ausência do 
controle social acaba gerando “regras instá-
veis, pouco transparentes, centralizadas em 
regularizadores com pouca responsabilidade 

A condição precária designa a condição po-
liticamente induzida na qual certas popula-
ções sofrem com redes sociais e econômicas 
de apoio deficientes e ficam expostas de for-
ma diferenciada às violações, à violência e à 
morte. Essas populações estão mais expostas 
a doenças, pobreza, fome, deslocamentos e 
violência sem nenhuma proteção. A condição 
precária também caracteriza a condição poli-
ticamente induzida de maximização da preca-
riedade para populações expostas à violência 
arbitrária do Estado que com frequência não 
tem opção a não ser recorrer ao próprio Esta-
do contra o qual precisam de proteção, mas o 
Estado é precisamente aquilo do que elas pre-
cisam ser protegidas. (BUTLER, 2017, p.46)

A população que mais sofre com violências 
policiais, violações de direitos e que são os 
mais expostos à vulnerabilidade e precarie-
dade, é justamente a que deveria ser prote-
gida pelo Estado. Os moradores de Campos 
Elíseos estão nessa condição de invisibilida-
de, e sua existência acaba por ser generali-
zada pela presença de usuários de crack e 
traficantes. Não se enxerga a multiplicidade 
de vidas na região, muito menos as dinâ-
micas cotidianas do bairro. Somada a todo 
o estigma, ainda há a influência da mídia 
sobre o território, que, através de propaga-
ções equivocadas e de estímulos errôneos 
sobre o que é o bairro, fortalece o discurso 
de que a região necessita urgentemente de 
uma revitalização. O Estado, então, se vê na 
condição soberana de tomada de decisões e 
tem a legitimidade da imprensa e do público 
para passar por cima da história e dos valo-
res existentes, e tentando, da maneira mais 
cruel e impetuosa, higienizar as quadras e 
construir do zero o que acredita ser o me-
lhor para uma das regiões mais bem locali-
zadas da cidade de São Paulo.

O Estado deve exercer o papel de agente 
regulador de interesses para que haja uma 
equalização digna de direitos para essa po-
pulação, sendo, portanto, o principal ator 
que intermedia os conflitos na disputa pelo 
território urbano. Todavia, o Estado – na 
maioria das vezes – expressa as lógicas de 
mundo predominantes que, no momento 
atual tem a ver com um neoliberalismo 
agressivo, em que a dimensão do negócio 

o papel do estado
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Nothmann é mulher, negra, 32 anos, usuá-
ria de crack. Está no fluxo há 3 anos.  Tudo 
começou quando conheceu seu compa-
nheiro, que já fazia uso contínuo e pesado 
da droga. Embarcaram juntos nesse mundo 
e foram para a rua. Seu namorado já tinha 
os esquemas para conseguir a droga, e logo 
foram para a região da cracolândia. Depois 
de um tempo terminaram, mas ela conti-
nuou nas ruas.

Para se sustentar, pega material reciclável 
e revende. Faz também alguns programas 
quando a situação aperta. Lá é tudo cobra-
do por R$5,00: a quentinha, a pedra, o alu-
guel da cama por hora. 

Sua casa é a rua. Hoje o fluxo está muito 
menos denso que há uns anos - a quantida-
de de pessoas circulando nas ruas diminuiu 
– mas ainda assim, o cenário de precarieda-
de é chocante: nas calçadas o lixo se amon-
toa com restos de comida, papel higiênico 
usado, caixas, móveis desmontados, objetos 
dos mais variados. Há barracas que servem 
como abrigos para alguns, muita gente sen-
tada nas sarjetas com o cachimbo em mãos. 
A cada passo se ouve um estilo de música 
diferente: sempre tem alguém com uma 
caixa de som. A movimentação se intensi-
fica no período da tarde, quando chegam as 
pedras na “bocada”. Nothmann chega a fu-
mar de 10 a 15 pedras médias por dia, para 
manter o efeito estimulante, deixando-a 
em constante estado de alerta, de maior 
lucidez, de menos cansaço, de bem-estar e 
euforia.

As mulheres que fazem programas não 
necessariamente são usuárias de drogas. 
As que são usuárias não necessariamente 
fazem programas. E as que fazem progra-
mas não necessariamente têm doenças se-
xualmente transmissíveis. Mas Nothmann 
representa todas elas. Representa também 
as mulheres que sofrem agressões físicas de 
seus companheiros. Representa as mulhe-
res que possuem um histórico de gravidez e 
enfrentam todas as dificuldades de ser mu-
lher em situação de rua. 

Nesses três anos que vive no fluxo, No-
thmann conheceu mulheres que vinham 
de todo canto do país, de todas as idades, 
de todas as cores. A maioria possui escola-
ridade muito baixa, e algumas, que podem 
pagar por um aluguel, moram em hotéis 
e pensões da região, e outras, procuram 
albergues públicos. Mas muitas delas dor-
mem na rua mesmo, como é o caso de No-
thmann.

“Da onde você veio, com esse carro caro e essa 
roupa chique? O que você tá fazendo aqui?”, 
perguntou Nothmann a uma moça que 
acabava de estacionar o carro e adentrava 
no fluxo. “Sou doutora, moro no Morumbi. 
Experimentei a droga nas baladas e não con-
segui mais parar... Não fico no fluxo, tenho 
uma casa. Mas às vezes quando dá vontade 
eu venho pra cá, fico uns três dias, final de 
semana. Depois volto”. A doutora ficava ir-
reconhecível depois de uns dias no fluxo: 
o rosto sujo, o cabelo desarrumado, de ca-
miseta e shorts, cobertor nas costas e sem a 
noção de que tinha um carro ali. Depois do 
fim de semana ela acordava cedinho, en-

trava no carro e voltava para sua casa. Um 

mês depois estava no fluxo de novo.

Nothmann cobra o programa por R$30,00, 

incluído os R$5,00 do hotel, mas esse preço 

pode ser negociado e a duração pode che-

gar até 30 minutos. Os programas são rea-

lizados nos hotéis, na sua maioria, lugares 

estes que não têm o mínimo cuidado com a 

higiene dos quartos e mesmo com a roupa 

de cama. Os clientes de Nothmann geral-

mente são homens separados ou sozinhos, 

mas há também os casados. Os mais novos 

aparecem não por causa do sexo especifi-

camente, mas porque têm medo de usar a 

droga sozinhos.

Nothmann teve 3 filhos, e dentre eles, uma 

recém-nascida, que deixou aos cuidados de 

Dona Cleveland. O primeiro filho ela teve 

com 14 anos e está sendo criado por sua 

irmã. A segunda foi institucionalizada pelo 

Conselho Tutelar e hoje está no SAICAS – 

Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes.

De tempos em tempos, Nothmann recorria 

aos consultórios de rua, que lhe davam o 

anticoncepcional e alguns outros produtos 

de higiene. Ser mulher em situação de rua 

agrava de forma intensa as dificuldades: 

Nothmann tem cistos no ovário e sente 

tanta cólica que para passar a dor bebe ca-

chaça pura e fuma maconha. Os riscos à 

gravidez também se acentuam pela falta 

de acesso a um bom pré-natal, medicamen-

tos e uma alimentação adequada. Ser mu-

lher também implica em relacionar a sua 

imagem à figura de maternidade: enquan-

to para os homens é normal abandonar os 

filhos e estar no fluxo, para a mulher tor-

na-se inaceitável estar na rua e optar por 

estar com seu companheiro.

Na época que ainda namorava, seu compa-

nheiro a protegia, mas também a agredia, 

quando vez ou outra devia-lhe dinheiro. 

E não só dele sofria agressões. Numa ação 

da GCM e da PM, em setembro de 20171, le-

varam Nothmann e mais 8 mulheres para 

dentro da tenda. Escolheram aleatoria-

mente quais iam ser revistadas. Pediram 

para que elas tirassem a roupa e agachas-

sem, num procedimento extremamente 

abusivo. Das nove mulheres, apenas No-

thmann era adulta, e ficou detida. As ou-

tras eram adolescentes e conseguiram ser 

liberadas. Todas relataram o abuso de po-

der por parte dos policiais e a impotência 

de não poder fazer nada. Nada aconteceu 

com os policiais.

Quando não acordava com o cheiro forte 

das bombas de gás lacrimogênio, era pelos 

PMs que vinham chutando, gritando e es-

palhando todos seus pertences. Não há cri-

tério para começarem a bater, eles só che-

gam e fazem o que bem entendem. 

Na época da gestão Haddad, Nothmann 

foi uma das beneficiárias do programa De 

Braços Abertos (DBA), que na gestão pos-

terior teve o nome mudado para Programa 

Operação Trabalho (POT). Dos próprios ma-

teriais recicláveis que ela mesma pegava 
1  O Fórum Aberto Mundaréu da Luz e a Defensoria Pública do Esta-

do de São Paulo organizaram no dia 29 de janeiro de 2018 uma Audiên-

cia Pública com o objetivo de recolher relatos de violência de Estado e 

outras violações cometidas pelo poder público na região da Luz e fluxo 

que compõe a chamada Cracolândia. Este foi um dos relatos registrados 

na Audiência.

nas ruas, fazia obras de arte, incentivada 

pelas aulas que assistia. Com o programa 

de redução de danos, conseguiu diminuir 

o consumo de crack, passando a fumar de 

5 a 7 pedras por dia. Ainda que por pouco 

tempo, morou por alguns meses num dos 

hotéis sociais vinculados ao DBA, mas de-

pois que desativaram os hotéis, voltou para 

as ruas e com o total descaso e desmonte do 

programa, rapidamente voltou ao uso in-

tenso da droga.

Muito se fala da luta dos moradores e co-

merciantes, que também são invisibiliza-

dos sob a ótica do Estado e do setor imobi-

liário. Mas e pessoas como Nothmann? Os 

usuários e toda a população em situação de 

rua? Os muros de bloco de concreto com 

arame farpado e os tapumes de metal que 

ainda não foram retirados em volta dos 

prédios de habitação do governo, estão ali 

para “proteger” os novos moradores de pes-

soas como Nothmann. As ações de higieni-

zação e repressão policial têm um objetivo 

muito claro: o de limpar toda aquela popu-

lação que se encontra nas ruas.

Na época da megaoperação, em que a ges-

tão Doria dispersou de forma violenta o 

fluxo, Nothmann ficou na praça Princesa 

Isabel, assim como a maioria dos usuários. 

Hoje, de novo, fala-se em “deslocar” o flu-

xo para a zona norte da cidade. Enquanto 

ainda consegue sobreviver, Nothmann fica 

por ali. A procura por programas diminuiu, 

mas ainda consegue comer com o pouco 

que arrecada catando material reciclável.

nothmann
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podem estar em jogo. Mas a moldura tende a 
funcionar, mesmo de uma forma minimalista, 
como um embelezamento editorial da ima-
gem, se não como um autocomentário sobre 
a história da própria moldura. Esse sentido de 
que a moldura direciona implicitamente a in-
terpretação tem alguma ressonância na ideia 
de incriminação/armação como uma falsa 
acusação. Se alguém é incriminado, enqua-
drado, em torno de sua ação é construído um 
“enquadramento”, de modo que o seu estatuto 
de culpado torna-se a conclusão inevitável do 
telespectador. (BUTLER, 2015, p. 23)

O que Butler (2015) tenta destacar é que 

devemos o tempo inteiro questionar as 

molduras, pois são elas as que formam as 

opiniões das massas.

A moldura nunca determinou realmente, de 
forma precisa o que vemos, pensamos, reco-
nhecemos e apreendemos. Algo ultrapassa a 
moldura que atrapalha nosso senso de reali-
dade; em outras palavras, algo acontece que 
não se ajusta à nossa compreensão estabele-
cida das coisas. 

Certo vazamento ou contaminação torna esse 
processo mais falível do que pode parecer à 
primeira vista. [...] As próprias condições téc-
nicas de reprodução e reprodutibilidade pro-
duzem um deslocamento crítico, se não uma 
completa deterioração do contexto, em rela-
ção aos enquadramentos usados em tempos 
de guerra pelas fontes de mídia dominantes. 
(BUTLER, 2015, p. 23)

Em outras palavras, apreendemos o concei-

to de precariedade de forma a potencializar 

a violência, em que o desejo de exterminar 

os que se encontram nessa condição, se 

exalte. E essa forma de apreender tais con-

ceitos está diretamente associada ao papel 

que a mídia tem sobre nossas opiniões, 

principalmente sobre populações vulnerá-

veis em situações de extrema precariedade.

A região da Luz é assunto recorrente nas 

capas das mídias, tanto nas dominantes, 

quanto nas alternativas. Helicópteros, jor-

nalistas, repórteres e ativistas estão cons-

tantemente no território, documentando 

os ocorridos e expondo o cenário de violên-

cia e pobreza da região. O que se constrói, 

ao longo do tempo, é a imagem de um pe-

daço da cidade que “não tem mais jeito”, o 

que reforça a ideia de “revitalização” urgen-

te para a área. O modo como as fotografias 

são emolduradas, os vídeos são editados e 

as matérias são escritas, influencia direta-

mente no olhar que temos sobre o lugar e 

sobre as pessoas, que raramente são consi-

deradas como vidas que importam. 

Quando um quadro é emoldurado, diversas 
maneiras de intervir ou ampliar a imagem 

O conceito inicial a ser abordado é o de re-

conhecimento da própria vida: 

[...] uma figura viva fora das normas da vida 
não somente se torna o problema com o qual 
a normatividade tem de lidar, mas parece 
ser aquilo que a normatividade está fadada 
a reproduzir: está vivo, mas não é uma vida. 
(BUTLER, 2015, p. 22)

Para uma vida ser considerada viva, ela 

tem de se encaixar nos padrões norma-

tivos. Se não estiver, é automaticamente 

excluída e encarada como descartável. As 

pessoas não têm que se enquadrar nas nor-

mas existentes, são as normas que devem 

atribuir reconhecimento de forma diferen-

ciada. (BUTLER, 2015)

A condição precária da vida nos impõe uma 
obrigação. Devemos nos perguntar em que 
condições torna-se possível apreender uma 
vida, ou um conjunto de vidas, como precá-
ria, e em que condições isso se torna menos 
possível ou mesmo impossível. É claro, não 
se deduz daí que se alguém apreende uma 
vida como precária decidirá protegê-la ou ga-
rantir as condições para sua sobrevivência e 
prosperidade. [...] a apreensão da precariedade 
conduz a uma potencialização da violência, a 
uma percepção da vulnerabilidade física de 
certo grupo de pessoas que incita o desejo de 
destruí-las. Contudo, quero demonstrar que, 
se queremos ampliar as reivindicações so-
ciais e políticas sobre os direitos à proteção e 
o exercício do direito à sobrevivência e à pros-
peridade, temos antes que nos apoiar em uma 
nova ontologia corporal que implique repen-
sar a precariedade, a vulnerabilidade, a dor, a 
interdependência, a exposição, a subsistência 
corporal, o desejo, o trabalho e as reivindica-
ções sobre a linguagem e o pertencimento so-
cial. (BUTLER, 2015, p. 14)

Como poderiam os oprimidos dar início à vio-
lência, se eles são o resultado de uma violên-
cia?

Como poderiam ser os promotores de algo 
que, ao instaurar-se objetivamente, os cons-
titui?

Não haveria oprimidos, se não houvesse uma 
relação de violência que os conforma como vio-
lentados, numa situação objetiva de opressão. 

Inauguram a violência os que oprimem, os 
que exploram, os que não se reconhecem nos 
outros; não os oprimidos, os explorados, os 
que não são reconhecidos pelos que os opri-
mem como outro. Inauguram o desamor, não 
os desamados, mas o que não amam, porque 
apenas se amam.

Os que inauguram o terror não são os débeis, 
que a ele são submetidos, mas os violentos 
que, com seu poder, criam a situação concreta 
em que se geram os “demitidos da vida”, os es-
farrapados do mundo. (FREIRE, 1987, p. 42-3)

A luta pelo direito à cidade e pelo direito à 

moradia digna são importantes pautas no 

contexto da região da Luz. Porém, cabe ques-

tionar antes destas pautas, o direito à vida. 

Por que algumas vidas importam e outras 

não? Quando uma vida é passível de luto? 

Os agentes invisíveis que ali vivem, moram 

e trabalham são sujeitos que “não são exa-

tamente reconhecidos como sujeitos e há 

‘vidas’ que dificilmente – ou, melhor dizen-

do, nunca – são reconhecidas como vidas”. 

(BUTLER, 2015, p. 17)

Os questionamentos abordados pela filó-

sofa Judith Butler (2015) em Quadros de 

guerra: quando uma vida é passível de luto?, 

estruturaram os conceitos desenvolvidos 

neste capítulo. Butler (2015) descreve em 

seu livro diversas situações advindas de 

um contexto de guerra, mas que, pela con-

dição de vida das pessoas que estão na Luz, 

puderam ser diretamente relacionáveis. 

resistência dos invisíveis

ANÁLISES

[Imagem 39] Sr. Porfírio e Maria Lourdes. Gui Christ/BBC News Brasil.

[Imagem 38] Post-it colado no mural (21-10.18). Mosaico EMAU.
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Se nos privarmos a apreender o lugar e as 
pessoas apenas através dos enquadramen-
tos pré-estabelecidos pela mídia, estamos 
sujeitos a interpretações equivocadas e dis-
torcidas: estabelecem-se “as condições para 
surpresa, indignação, repulsa, admiração e 
descoberta, dependendo de como o conteú-
do é enquadrado pelas variações de tempo 
e lugar”. (BUTLER, 2015, p. 26)

As mídias dominantes, principalmente as 
que veiculam na televisão (que atinge a maio-
ria das pessoas), são os principais “enquadra-
dores” e a tarefa é estabelecer novos enqua-
dramentos – como, por exemplo, através das 
mídias alternativas –  para que determinados 
tipos de vida possam se tornar visíveis e re-
conhecíveis. No entanto, é importante consi-
derar que essa não deveria ser a única forma 
de ver as coisas, pois perde-se a dimensão crí-
tica da realidade. (BUTLER, 2015)

Butler (2015) coloca como questão que as 
vidas, por definição, são precárias, podendo 
ser eliminadas de forma acidental ou pro-
posital. Viver uma vida que é vulnerável 
desde o início implica que ela pode ser co-
locada em risco ou eliminada de uma hora 
para outra, por motivos externos que não 
estão sob nosso controle. Para que um gru-
po de pessoas se torne lamentável, não é 
necessário o reconhecimento das vidas in-
dividuais, de suas singularidades, pois cada 
vida já foi colocada em risco pela condição 
de sua própria existência. (BUTLER, 2015)

O discurso do Estado de “trazer vida de 
volta ao centro” explicita seu posiciona-
mento em relação às vidas existentes: são 
consideradas “destrutíveis”, que podem ser 
sacrificadas, pois são vistas como ameaças à 
vida humana, e não como populações vivas 
que precisam da proteção contra a violên-

cia ilegítima do Estado. Por consequência, 

quando tais vidas são perdidas, não há co-

moção, não são objeto de lamentação pois, 

na lógica distorcida que racionaliza e legi-

tima sua morte, a perda dessas pessoas tor-

na-se necessária para que os “vivos” sejam 

protegidos. (BUTLER, 2015) 

Por fim, Butler (2015) questiona: por que 

se sente horror e repulsa moral diante de 

suicídios e não se sente o mesmo diante da 

violência promovida pelo Estado? 

Segundo Asad, citado por Butler (2015, p. 

68), nossas reações morais assumem sua 

forma de acordo com o enquadramento 

interpretativo: sentimos mais horror e re-

pulsa moral por vidas humanas perdidas 

em determinadas circunstâncias que em 

outras. A maneira como interpretamos o 

mundo altera o próprio sentimento.

Se a violência justa ou justificada é praticada 
pelos Estados, e se a violência injustificada é 
praticada por atores não estatais ou por atores 
que se opõem aos Estados existentes, encon-
tramos então uma maneira de explicar por que 
reagimos com horror a determinadas formas 
de violência e com uma espécie de aceitação, 
possivelmente até com justiça e triunfalismo, 
a outras. As respostas emocionais parecem 
ser primárias, sem necessidade de explicação, 
como se fossem anteriores ao trabalho de com-
preensão e interpretação. Somos, por assim 
dizer, contra a interpretação, nos momentos 
em que reagimos com horror moral diante da 
violência. (BUTLER, 2015, p. 80)

Percebe-se que a nossa comoção nunca é só 

nossa, ela é transmitida de outro lugar. Aco-

lhemos certas dimensões do mundo e resis-

timos a outras, pois somos “seres sociais, que 

trabalham em meio a interpretações sociais 

elaboradas, tanto quando sentimos horror 

como quando não o sentimos”. O mundo 

está implicitamente dividido entre “aqueles 

por quem sentimos um apego urgente e ir-

racional e aqueles cuja vida e morte simples-

mente não nos afetam, ou que não conside-

ramos vidas”. (BUTLER, 2015, p. 80)

O trabalho que o Fórum tem realizado no 

território pode ser entendido como uma 

das estratégias de contestar os estereótipos 

formados pela mídia e pelo Estado. Tenta-

-se – no âmbito institucional e local – esta-

belecer vínculos com aqueles que são dese-

jados ao descarte, e assim, resistir e expor 

a multiplicidade de vidas que existem, suas 

histórias e seus valores. 

Tais estratégias se dão não apenas através 

das mídias, das redes sociais e da partici-

pação em Conselhos Gestores, mas princi-

palmente na presença física no território e 

nas relações pessoais que, inevitavelmen-

te, acabam acontecendo. O trabalho que o 

LEVV tem realizado com os moradores –  

de ir até suas moradias, ouvir suas histórias 

de vidas, suas trajetórias, seus modos de 

resistir, informá-los, e ademais, formá-los 

como agentes políticos – é um exemplo de 

atuação que, de fato, permite o reconheci-

mento de suas vidas como vivas.

[Imagem 41] Crianças na janela de pensão da quadra 37. Autoria própria.  

[Imagem 40] Manchete de jornal do dia 25-04-18. Folha de São Paulo.

[Imagem 42] Flyer distribuído para os moradores. Mosaico EMAU. 
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dar melhor das praças e pensar nos usuários. 

Tem que ter espaços mais preparados pra 

eles, que também são gente”. 

Todas as considerações feitas pelos mora-

dores foram registradas. Com toda a infor-

mação, o Fórum começou a desenvolver 

diretrizes projetuais para a região, tentan-

do aplicar os desejos e demandas da popu-

lação. Vale ressaltar que o Fórum tentou 

elaborar o projeto de forma participativa, 

no entanto, cabe reconhecer as dificulda-

des e limitações no processo. Afirmar que 

é um projeto inteiramente participativo 

pode ser uma constatação equivocada, 

uma vez que, apesar do senso de coletivi-

dade na fala daqueles que participaram das 

reuniões, ainda era um número reduzido 

de pessoas, portanto, não se pode dizer que 

representavam a ideia de todos. Raramen-

te usuários chegavam para comentar suas 

experiências nas reuniões, por exemplo. 

Projetos participativos demandam tempo, 

pois são processos lentos, que exigem não 

apenas o levantamento de dados dos mora-

dores, mas sim a sua participação, sentin-

do-se pertencentes àquilo que está sendo 

proposto. O tempo, portanto, foi uma das 

dificuldades encontradas, visto que o proje-

to tinha de ser desenvolvido rapidamente. 

No entanto, vale apontar os esforços para 

que a proposta incorporasse pontos de-

mandados pelos moradores, e foi, de fato, 

uma questão fundamental na elaboração 

do projeto.  

Nos meses seguintes foram feitos mais le-

vantamentos de campo e mais reuniões com 

os moradores. A ideia mais forte a ser disse-

minada foi a proposta do chave-a-chave:

“A proposta do chave-a-chave que a gente 

defende é: vocês só saem das casas de vocês 

quando tiverem a garantia para onde vão. Só 

entregarão suas chaves quando receberem a 

chave da nova moradia. Só no raio de 1 km de 

onde estamos, tem 22 imóveis vazios, que não 

estão sendo utilizados e que já foram notifi-

cados pela prefeitura por não estarem cum-

prindo sua função social. Ou seja, são espa-

ços ociosos na cidade e que podem abrigar 

projetos de habitação. Estamos defendendo 

essa ideia pois o Estado não tem o direito de 

removê-los daqui, sem oferecer nenhuma al-

ternativa de moradia”, apresentava um dos 

membros do Fórum. 

Glete levantou e complementou: “quando 

falam que a gente quer ficar aqui no centro, 

não é que a gente quer ficar no centro. A nos-

sa vida é no centro! Nossas raízes estão aqui! 

Não tem cabimento tirarem a gente daqui as-

sim, de mãos abanando. Não devemos acei-

tar o auxílio-aluguel! Tem muita gente que 

fica anos recebendo o auxílio, cai no limbo e é 

esquecido... E nada de moradia! É hora de re-

cusar e exigir o atendimento definitivo agora! 

Por direito, todo mundo fica!”

modos de morar, que foram registrados 

através de desenhos das plantas dos quar-

tos, dos espaços coletivos, dos corredores, e 

por vezes da lógica da pensão – quando ha-

via alguma – foram identificadas algumas 

problemáticas e também espaços e manei-

ras de vivenciá-los muito interessantes, 

tornando-se base para elaboração de um 

possível projeto, que considerasse, princi-

palmente, os modos de morar existentes. 

“Oi, Sr. Prado, como está? Tá sabendo da 

reunião que o Fórum vai fazer ali no Largo 

essa quinta? Disseram pra todo mundo ir, 

eles vão discutir projeto com a gente”, per-

guntou Dona Cleveland, enquanto tomava 

um pingado no bar de Eduardo. “To saben-

do sim, passaram aqui outro dia avisando... 

Mas não sei se vou não... A senhora acha que 

vai adiantar de alguma coisa? No fim nada 

acontece...”

As primeiras reuniões do Fórum com os 

moradores aconteceram no início de de-

zembro de 2017. O local de encontro é 

sempre no Largo Coração de Jesus, na base 

da Polícia Militar, seja pelas reuniões do 

Fórum ou do poder público. A pauta princi-

pal era discutir o projeto, para que pudesse 

ser elaborado de forma mais coerente com 

os desejos e necessidades da população.

“Nós entramos nas casas de alguns de vocês, 

desenhamos os quartos, os quintais, o modo 

como vocês vivem, e identificamos muitas 

coisas boas também. Hoje queremos discutir 

os programas. Vocês poderiam falar das coi-

sas boas que existem no bairro?”

Sr. Prado disse: “não tem coisa melhor que 

morar perto do trabalho. Tenho meu comér-

cio aqui minha vida inteira e sem ele não sou 

nada. É o meu sustento, é o que eu gosto de 

fazer”.  Cleveland continuou: “temos uma 

ligação muito forte com o lugar e com as 

pessoas. Aqui todo mundo se conhece. Vem 

gente de todo estado do Brasil, eu mesma vim 

da Paraíba mas considero aqui a minha casa. 

Acham que só tem o fluxo aqui, mas temos 

relações muito boas com a vizinhança, inclu-

sive com os usuários, que sempre respeitei e 

que sempre me respeitaram”. Aos poucos os 

moradores foram perdendo o medo de fa-

lar, e perceberam que tinham muitos senti-

mentos em comum.  

“E o que vocês acham que precisa mudar? 

O que queremos de novo? E as questões da 

moradia?” perguntou uma das mulheres do 

Fórum, que conduzia a reunião. 

“Seria bom ter mais luz nos quartos, a gente 

vive no escuro...E mais ventilação! Também 

espaços pros nossos animais. Espaços pras 

crianças brincarem!”, afirmava Cleveland, 

com certa empolgação. “Seria legal ter um 

espaço comum, pra gente poder trabalhar, 

fazer nossos artesanatos”, complementou 

Helvétia. Continuou: “também tem que cui-

ver as respostas. 

Um homem, que aparentava ter por volta 

de 40 anos, cadeirante e usuário, começou 

a puxar assunto com uma das pessoas que 

ajudava a organizar o evento. “Você é ar-

quiteta? Tem cara”, apostou, sem nem saber 

ao certo se era verdade. O pior é que acer-

tou; e continuou: “vocês da arquitetura não 

pensam em acessibilidade. Vocês projetam 

edifícios e não olham para a rua; vocês cons-

troem prédios e não fazem calçadas”, falava 

irritado enquanto apontava para os prédios 

da PPP, que ainda estavam em obras. “Vo-

cês da academia têm medo. Vocês precisam 

de referências, de bibliografia”. 

O homem tinha razão. A região da Luz, as-

sim como seus moradores, trabalhadores e 

usuários, é tratada como laboratório muitas 

vezes. Há tantas pesquisas, estudos e aná-

lises sobre a área - além da constante pre-

sença da imprensa no local – que as pessoas 

estão saturadas de serem “estudadas”, e não 

terem nenhum tipo de retorno. E quando 

há a concretização de algum projeto, como 

o da PPP, é realizada de maneira atropela-

da, sem a devida consulta a quem realmen-

te mora ali. Todas as críticas à atuação do 

arquiteto-urbanista também se fazem váli-

das: é evidente a falta de diálogo do projeto 

com o entorno, e o descolamento da pro-

posta com as dinâmicas do território.

O Fórum se constituiu com o objetivo de, 

não somente resistir junto aos moradores, 

mas também de propor um projeto alterna-

tivo àquele imposto pelo modelo da PPP. Ou 

seja, parar de ser aqueles que são contra, e 

ser aqueles que têm uma proposta. Para tal, 

foi iniciado um trabalho intenso de aproxi-

mação do território em um curto período 

de tempo, pois havia a preocupação de cor-

rer contra os apertados prazos da agenda 

política1 e da inauguração da PPP2. 

Em novembro de 2017 foram iniciadas as 

idas ao território. O Mosaico EMAU, junto 

com o LEVV, tinha como tarefa identificar 

os modos de morar daquela população. 

“Oi, Dona Helvétia! Tudo bem? Somos do 

Fórum e viemos aqui construir um projeto jun-

to com vocês. Sabe aquela PPP que estão cons-

truindo do lado? Queremos fazer um projeto 

alternativo, respeitando as dinâmicas reais e 

ouvindo o que os moradores têm a dizer”, era 

como se abordava antes de entrar nas pen-

sões. “Ah, sim, me falaram de vocês. Entrem, 

por favor! Mas não reparem na bagunça!”.

Depois de uma série de levantamentos dos 
1  O então prefeito João Doria estava prestes a abandonar a prefeitu-

ra para poder se candidatar ao cargo de governador do Estado, assim 

como Geraldo Alckmin estava prestes a sair do governo para se can-

didatar à presidência. As ações foram catalisadas pois, depois que co-

meçasse o período eleitoral, não poderiam mais incorporar tais realiza-

ções na propaganda política. Era importante lançar o projeto enquanto 

Doria ainda era prefeito e Geraldo governador. 

2  A inauguração das primeiras torres habitacionais do Complexo 

Júlio Prestes estava prevista para acontecer no fim de março de 2018.

“O que tá acontecendo aqui? Quem são vocês? 

É da Prefeitura?” perguntou Nothmann en-

quanto passava em frente ao Largo Coração 

de Jesus. Haviam mesas de plástico na cal-

çada da esquina, com algumas pessoas sen-

tadas desenhando. Tinha também um kraft 

estendido no chão, com alguns adultos e 

crianças da pensão de Cleveland desenhan-

do todos os detalhes do prédio que estava na 

frente deles. “Não, não somos da Prefeitura, 

nem de nenhum setor do poder público. So-

mos do Fórum Aberto Mundaréu da Luz, já 

ouviu falar? Hoje estamos organizando esse 

mutirão de desenhos. Quer participar? Tem 

canetinhas, papéis, tudo ali nas mesas. Pode 

desenhar sua casa, por exemplo”, respondeu 

um dos membros do Fórum. 

Nothmann, que tinha gosto por atividades 

manuais, sentou e começou a desenhar. 

“Mas a minha casa é a rua, o que eu vou de-

senhar?” indagava Nothmann. “Desenhe 

a rua, então! Desenhe os espaços que você 

frequenta, lugares que você gosta aqui. Nos 

conte sua história através de seus desenhos”.

O Mutirão Desenhos & Desejos teve como 

objetivo produzir conhecimento compar-

tilhado sobre a área e sobre como trans-

formá-la, registrando através do desenho 

o que já existe e o que poderia existir. Foi 

uma tentativa de costurar futuros possí-

veis para a vizinhança, junto com aqueles 

que conhecem bem o lugar.

Muitos dos coletivos e entidades que com-

põem o Fórum Aberto Mundaréu da Luz 

já atuavam há tempos no território. Mas 

como Fórum, as atividades na área toma-

ram início em outubro de 2017.

Uma semana depois, Dino Bueno, enquan-

to catava papelão na Av. Rio Branco, ou-

viu de longe: “SOMOS O FÓRUM ABERTO 

MUNDARÉU DA LUZ, E ESTAMOS AQUI 

PARA CONSTRUIR JUNTOS UMA PRO-

POSTA ALTERNATIVA PARA O BAIRRO. 

NÃO VAMOS DEIXAR O ESTADO PASSAR 

POR CIMA DE TUDO E DE TODOS, VAMOS 

RESISTIR!”. Era um moço embaixo de uma 

tenda, anunciando no megafone o evento 

que acabava de começar.

O evento aconteceu entremeio ao fluxo, 

em frente à pensão de Dona Cleveland. 

Foi o primeiro grande encontro do Fórum, 

importante para sua consolidação e vi-

sibilidade frente os moradores, usuários 

e sociedade civil. As atividades estavam 

programadas para acontecer ao longo do 

dia, contando com oficina de montagem de 

geodésica, mapeamento colaborativo, mu-

ral de lambes, rodas de conversa, distribui-

ção de kits de higiene e atrações culturais.

Havia também um painel com as seguintes 

perguntas: “como você vê o bairro? / como 

você vive o bairro? / o que você deseja para 

o bairro?”; e post-its disponíveis para escre-

fórum aberto mundaréu da luz

CRÔNICAS
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outubro de 2017. Consistiu na montagem 
de 3 estações:

(i) desenho (no papel kraft estendido 
na calçada) da ambiência urbana 
[Imagem 43];

(ii) desenho nas mesas, registrando 
fachadas, grafites, comunicação ur-
bana [Imagem 44];

(iii) Painel com post-its para que as 
pessoas pudessem registrar o que 
acham do bairro, o que desejam, e 
como vivem [Imagem 45].

Os encontros do Fórum nascem da neces-
sidade do uso do diálogo entre discursos e 
agentes como força motora para a constru-
ção de pontes de ligação entre atos e conhe-
cimentos. Para tanto, foram promovidos 
espaços de discussão, em sua maioria em 
locais na área, reuniões de apresentação 
e cruzamento de tomadas de posição, ofi-
cinas na rua de mapeamentos coletivos, 
cartografias sociais para a construção da 
proposta, assim como cartografias das vio-
lências, remoções e violações nos territó-
rios da Luz e Campos Elíseos.

O primeiro evento do Fórum ocorreu no 
dia 28 de outubro de 2017. Depois de algu-
mas reuniões de formação do grupo - ocor-
ridas desde julho de 2017 - foi organizado 
o evento no território para que o Fórum se 
consolidasse e ganhasse visibilidade entre 
moradores, usuários e sociedade civil. O lo-
cal do encontro foi na Rua Helvétia, entre 
a Alameda Dino Bueno e Alameda Barão 
de Piracicaba, entremeio ao fluxo. As ativi-
dades estavam programadas para aconte-
cer ao longo do dia, contando com oficina 
de montagem de geodésica, mapeamento 
colaborativo, mural de lambes, rodas de 
conversa, distribuição de kits de higiene e 
atrações culturais.

De novembro até abril, o Fórum se articulou 
para construir uma proposta alternativa 
para o bairro, o projeto Campos Elíseos Vivo.

Conjunto à essas etapas e processos de en-
tendimento do território, se construiu pau-
latinamente a participação comunitária 
também na formulação das propostas para 
a área, tanto projetuais quanto das políticas 
de implementação. Em meio à aproximação 
com o espaço, os vínculos sociais e políticos 
criados contribuíram para a participação 

O Mosaico ficou com a tarefa de desenvolver 
o projeto urbano e de arquitetura para as qua-
dras, considerando todas as questões aponta-
das nos levantamentos e nas reuniões. 

O trabalho propõe a aliança da metodo-
logia da urgência - ações efetivas e reais 
como resposta imediata a problemas vivi-
dos pelos sujeitos do território - como com-
preensão do ensino associado à pesquisa 
permanente.

Como estrutura de trabalho o projeto se 
articulou através de 3 momentos de encon-
tros coletivos:

(i) encontros semanais com os inte-
grantes do Mosaico - alunos e pro-
fessores - que discutiram os proces-
sos metodológicos constantemente 
por consequência das velozes mu-
danças que acontecem na área co-
tidianamente;

(ii) encontros periódicos com os inte-
grantes do Fórum Aberto Munda-
réu da Luz com duas finalidades: 
discussão de estratégias de atuação 
e divulgação do projeto e apresen-
tação de desenvolvimento do tra-
balho feito por cada membro, gru-
pos e/ou instituições;

(iii) encontros com a comunidade em 
espaços onde todos vão falar e 
atuar juntos, ora em denúncias ora 
em solicitações e proposições.

Assim, formado pela constante e presente 
aproximação ao território, a fase conhecida 
como levantamento de dados dialoga com 
a ideia de identificação das problemáticas 
locais e gerais, na compreensão e enten-
dimento dos sujeitos e sua habitabilidade 
para traçar diretrizes capazes de instruir 
paradigmas desejáveis. Advém desse en-
tendimento diretrizes tomadas de posição 
espacial, cuja origem parte da circunstância 
de desejo e não somente de necessidades. 
Portanto, é um projeto que nasce, desde a 
identificação de dados, problemas, pessoas, 
desejos e necessidades, de forma participa-
tiva pois os dados de outrora hoje têm ros-
tos, nomes e intenções de atuação. 

O primeiro evento, organizado pelo Mosai-
co - em parceria com o Instituto Pólis, Ob-
servatório de Remoções, IAB/SP e Urban 
Sketchers -, foi o Mutirão de Desenhos e 
Desejos que aconteceu nas ruas que cer-
cam o Largo Coração de Jesus, no dia 21 de 

a construção do projeto

ANÁLISES

[Imagem 43] Desenho feito pelos Urban Sketchers no Mutirão. Mosaico EMAU. 

[Imagem 44] Desenho feito por crinaça no Mutirão. Mosaico EMAU. 

[Imagem 45] Painel. Mosaico EMAU. 
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- As plantas de cada unidade se organizam 
de forma a abrigar da melhor maneira o 
maior número de demandas possíveis, se 
articulando por meio de alguma divisão 
interna, principalmente feita por móveis 
na busca pela construção de identidade nos 
pequenos espaços de habitação; 
- A presença de fossos, pátios e terraços 
como resposta à geminação das constru-
ções.

Essas listas se tornaram base para o desen-
volvimento do projeto.

No dia 3 de abril de 2018, aconteceu o lan-
çamento do projeto Campos Elíseos Vivo, 
num grande ato no território onde cinco 
grandes ações aconteceram:

(i) apresentação da proposta em cole-
tiva de imprensa com a presença 
de vereadores, representantes do 
Ministério Público e da Defensoria 
Pública; 

(ii) realização de cortejo-performance; 

(iii) Audiência Cidadã com moradores 
contando histórias de vidas com o 
lugar; 

(iv) colocação de painéis com esquemas 
das leituras territoriais produzidos 
durante todo o processo do projeto 
colocados durante as falas dos mo-
radores;

(v) projeções do projeto e poemas em 
paredes de um edifício histórico.

da comunidade de maneira mais coesa. 
Dessa forma, através de reuniões públicas 
realizadas com os moradores conseguiu-se 
levantar demandas de aspectos coletivos e 
privados que contribuíram para o desen-
volvimento do trabalho.

Cabe anotar a dificuldade da construção co-
letiva. Muitas reuniões são transformadas 
em palco de denúncia de uma população 
que sofre violência do Estado diariamen-
te, comprovando a ausência de políticas de 
amparo e respeito.

Como chave de hipótese de entendimento 
de leitura e identificação da realidade local 
foram concentrados estudos e esforços nas 
quadras 36, 37 e 38 onde se registrou via de-
senhos as tipologias e as dinâmicas múlti-
plas de vida na forma de pequenas pensões, 
administradas em sua maioria por mulhe-
res, onde famílias, migrantes, refugiados, 
usuários de crack, ciganos e crianças lutam 
pela condição de vida conjunta sem neces-
sariamente estabelecer a organização con-
dominial como única fórmula.

Em termos espaciais, foi gerada listagem de 
problemas e potencialidades encontrados 
nas quadras.

Problemas:

- Ventilação e iluminação nas unidades 
habitacionais de baixa qualidade sendo 
verificado sua inexistência em alguns 
exemplares; 
- Manutenção das edificações ineficientes 
(instalações, infiltrações, revestimentos, 
pisos e circulações verticais) assim como 
precarização de reformas e alterações nas 
edificações existentes; 
- Ação de emparedamento e fechamento 
em edificações vizinhas às habitadas pro-
movidas pelo poder público; 
- Área insuficiente nas unidades habita-
cionais (quartos coletivos) onde arranjos/
agrupamentos familiares se apresentam; 
- Número de sanitários inadequado à po-
pulação moradora das pensões.

Potencialidades:

- A representação de um conjunto expres-
sivo e diferenciado como desenho urbano e 
arranjo tipológico proveniente dos edifícios 
geminados, resultado de tempo histórico de 
constituição do bairro; 
- Existência de edificações de interesse his-
tórico (com alguns exemplares tombados); 
- Convívio de funções (áreas de trabalho, 
sociabilidade, usos coletivos como lavan-
derias e varais e comércios/serviços) nas 
unidades de habitação; 

[Imagem 47] Painel com principais propostas levantadas em reunião com moradores. Mosaico EMAU. 

[Imagem 48] Evento do Fórum realizado dia 28-10-18. Autoria própria.
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cultural e intervenção urbana; 

- Cozinhas comunitárias; 

- Restaurante-escola; 

- Banheiros públicos para pessoas em si-

tuação de rua e moradores; 

- Oficinas de trabalho e renda vinculados 

às habitações; 

- Espaços de áreas verdes.

Ações cotidianas como a remoção de mora-

dores além da velocidade de mudanças de 

pessoas subvertem a ideia de cronograma 

de projeto. Os passos são guiados por priori-

dades de demandas na tentativa de barrar 

os processos desumanos que acontecem a 

todo momento no território. A nomeada 

metodologia da urgência nasce não como 

um entendimento de projeto que dialoga 

com o problema, mas como um embate di-

reto com a vida cotidiana.

Ao se trabalhar com uma comunidade vul-

nerável em um local com lógicas de tempo 

e intervenções no espaço tão imprevisíveis 

o processo ganha destaque uma vez que a 

ideia de produto final não existe. A lógica 

é outra. Visto que o projeto é tratado de 

maneira inalterável, tanto espacialmente 

quanto quantitativamente, pelos agentes 

envolvidos em uma parceria público-pri-

vada, as etapas e o desenvolvimento de um 

trabalho que se constrói de forma conjunta 

e atenda às demandas territoriais de uma 

população tão heterogênea não tem como 

perspectiva a proposta fixa e imutável, mas 

sim a instrumentalização da comunidade 

na disputa diária pela permanência nas 

quadras e pelo direito à moradia digna e 

central. Dessa forma, a conscientização 

da população em relação aos seus direitos 

como cidadãos e o acompanhamento da si-

tuação jurídica da área para esclarecimen-

to das medidas que podem ser tomadas em 

relação às moradias é um aspecto impor-

tante que vem sendo realizado no processo 

do projeto.

dimensões do público e privado, potencia-

liza-se as clareiras com aberturas de pátios 

e quintais na cota térrea e em altura, em 

terraços e fossos impulsionando usos co-

muns como estruturadores de espaços de 

convívio nos pavimentos superiores e co-

berturas. 

A complexidade e dinamicidade do espaço, 

além de suas apropriações e lutas, com-

põem o que foi chamado modos de morar e 

gerou a construção de conceitos tipológicos 

habitacionais - privados e coletivos - basea-

dos nas combinações heterogêneas (sociais, 

Nos levantamentos foram reconhecidas 

e identificadas cinco potencialidades pe-

las possíveis explorações de áreas vazias 

intersticiais: o terraço, o pátio, a soleira, o 

quintal e o fosso.

A disputa pela construção de espaços com 

generosidade urbana para todos visan-

do desejada universalização do acesso aos 

equipamentos, mobilidade, habitação e vida 

pública coabita com a perversa lógica da 

urbanização capitalista. A procura da luz é 

capaz de criar sensações que nos vinculam 

a acontecimentos não como fins a si mesmo, 

mas como mediadores de vidas individuais 

e únicas, concebidos como formas e meios 

de pensar, registrar e reviver as memórias 

humanas coletivas. Com isso, o trabalho 

conversa com a utilização das clareiras de 

luz como uma rede de vazios criada como 

um elo de amparo social em um programa 

de vida, transformando uma resolução téc-

nica – térmico-solar - da arquitetura em ci-

dade ou, em ao menos e nesse primeiro mo-

mento, espacialidade coletivizada.

Edificada antes da legislação que estabe-

lece o recuo nos lotes individuais, as qua-

dras expressam espacialidade de conjunto. 

Ventilação e sol são viabilizados por funda-

mentais vazios na forma de fossos, pátios, 

terraços e quintais. Foram encaixadas na 

lista as soleiras como linha da intercessão 

limite entre o público/privado, usado como 

espaço de transição e sociabilidade. Essa é 

a chave para o entendimento do morar na 

Luz: morar com luz. Assim, surge a ideia de 

ancorar o projeto nas cinco pistas encon-

tradas no lugar. Na busca por respeito às 

ANÁLISES

as clareiras

físicas, de uso, troca e pessoas), de forma 

que a convivência não ficasse segmentada 

pelas dinâmicas sociais.

Em um estudo preliminar desenvolvido 

junto com os moradores elencou-se o se-

guinte programa de necessidades:

- Rua aberta para pedestres aos finais de 

semana e feriados; 

- Hortas comunitárias; 

- Espaço de lazer para as crianças; 

- Espaços de convivência; 

- Espaços de sociabilidade para produção 

[Imagem 49] Lavanderia coletiva de pensão da quadra 37. Autoria própria.

[Imagem 50] Clareiras da Luz. Mosaico EMAU.
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rem se mudar rapidamente, assim como 
seria um custo a menos para a prefeitura, 
que tem de pagar o auxílio-aluguel a to-
das essas famílias que não tem previsão de 
atendimento habitacional definitivo.

A modulação estrutural é de 6m x 6m, de 
modo a comportar as tipologias habitacio-
nais compostas por painéis modulares de 
1,5m. 

- Resistência a corrosão; 
- Precisão da dimensão dos componentes 
estruturais; 
- Facilidade de desmontagem e reaprovei-
tamento; 
- Maior facilidade de ampliação e flexibi-
lização; 
- Entre outros. 

A questão da rapidez nas obras também 
implica na urgência das famílias precisa-

- Equipamentos públicos e comércio social 
local no térreo, e em alguns andares supe-
riores; 
 
- Habitação e espaços coletivos.

É importante mencionar que o projeto de-
senvolvido serve como “piloto” para que 
outros terrenos notificados possam receber 
o mesmo raciocínio. A ideia é pensar em 
modos de se projetar e construir que pos-
sam ser replicados em outras situações, sob 
as mesmas diretrizes projetuais. 

Para tanto, foi adotada a estrutura metálica 
como sistema estrutural do projeto devido 
às suas vantagens como:

- Menor tempo de execução da obra; 
- Peças industrializadas que chegam pron-
tas na obra; 
- Quando fabricadas em larga escala e em 
série, o custo diminui; 
- Limpeza na obra; 
- Mão-de-obra especializada;  
- Não há desperdício de materiais; 
- Organização do canteiro de obras; 
- Maior facilidade de transporte e manu-
seio; 

O projeto desenvolvido neste trabalho final 
foi pensado de forma a complementar a 
proposta do Fórum e continuar avançando 
nas questões estudadas pelo Mosaico, par-
tindo, portanto, de diretrizes comuns. 

O projeto localiza-se na quadra 27, vizinha 
a quadra 38. Como já mencionado no subca-
pítulo PEUC, situa-se num terreno dentro 
da ZEIS 3, notificado e que já está pagando 
IPTU Progressivo. Ou seja, a proposta teria 
grande relevância num momento em que a 
prefeitura está prestes a ter posse da terra.

O desenvolvimento do projeto partiu do se-
guinte raciocínio:

- Considerar as pré-existências, seus usos, 
empenas e gabaritos; 
 
- Definição da matriz pública, onde as ruas 
pedonais espacializam os fluxos transver-
sais e longitudinais da quadra, que por 
vezes, se dá em altura; 
 
- Grid de trama metálica, de modo a cons-
tituir uma base a ser preenchida pelos 
módulos de habitação, espaços coletivos e 
comércios; 

ANÁLISES

o projeto

PERSPECTIVA GERAL
sem escala
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CINEMA AO AR LIVRE - CONEXÃO COM SESC BOM RETIRO

HABITAÇÃO 7 QUARTOS



45

PRAÇA ALAMEDA DINO BUENO 

RUA INTERNA - EQUIPAMENTO BRINCAR E ESTUDAR
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habitacional digno pra vocês!”

Cerca de 50 pessoas compareceram, entre 

moradores e comerciantes das 3 quadras. A 

adesão a causa foi bem-sucedida, e as pessoas 

participaram e se posicionaram. Será redi-

gida uma carta que levantará os principais 

questionamentos a serem esclarecidos pelo 

poder público. A carta será levada para uma 

próxima reunião, em que discutirão os pon-

tos e assinarão ao fim, caso haja consenso.

Cleveland, que aparenta estar tranquila, na 

realidade se preocupa tanto quanto os ou-

tros e sempre frequentou as reuniões, des-

de o início. Com seu cachorrinho no colo 

ela ouve, aprende e resiste. Sr. Dino Bueno 

que ainda está por lá, começou a entender 

o que está acontecendo e está sofrendo as 

consequências das ações do Estado. Não 

perde mais nenhuma reunião. Dona Hel-

vétia e Eduardo Prado representam os co-

merciantes da área e também marcam pre-

sença nos encontros. As lideranças – todas 

mulheres – que se formaram durante esse 

processo têm construído um senso de cole-

tividade fundamental, pois se posicionam 

com falas fortes e inspiradoras. Glete, que 

se levanta toda vez ao falar, fez um discur-

so ao final da reunião que deixou todos mo-

tivados a continuar lutando:

“Lá no dia da audiência eles não vão ouvir cada 

caso individualmente. Então é bom a gente se 

preparar, trocar ideias e quando chegar lá na 

frente, a gente não ficar discutindo entre si. A 

união é mais uma arma pra nossa batalha.

A gente precisa muito de vocês na nossa pró-

xima reunião pra gente não discutir no meio 

da audiência. O nosso forte é o boca a boca, 

tem muita gente aí na quadra, tem muita 

gente que tá distante mas que conhece quem 

tá aqui, então avisem seus vizinhos. Vamos 

chamar todo mundo!

Nosso time de conselheiros é excepcional, es-

tamos muito bem amparados. Eles vão atrás, 

eles correm, eles dão certos esclarecimentos 

não só pra mim, mas pra todo mundo. Since-

ramente, se interessem mais, aproveitem essa 

oportunidade. 

A nossa luta não é individual, é coletiva. Te-

mos que nos unir pra brigar por aquilo que 

é nosso direito: a moradia. Nós não somos 

quadras, não somos números, SOMOS MO-

RADORES. Não tem essa de 36, 37, 38, nós 

estamos juntos! E isso só vai acontecer se a 

gente conversar, se reunir, se unir. Somos 

todos moradores de ZEIS, somos nós que es-

tamos nesse barco que eles querem virar a 

qualquer hora, a qualquer momento. Mas 

eles não vão conseguir não!”

O tempo da academia não comporta o tem-

po da vida. O tempo de um trabalho final de 

graduação não suporta o tempo das com-

plexidades da vida real.

A luta continua! 

Fórum, tem realizado uma série de ativi-

dades intitulada “Fique Vivo!”, que, a cada 

vez, conta com uma estratégia diferente de 

atuação. Enquanto os moradores ainda es-

tavam em suas casas, organizavam rodas de 

conversa e dinâmicas, guiadas por profissio-

nais e estudantes de psicologia, para que as 

pessoas relatassem a violência sofrida nesse 

processo de remoção. Depois que as pessoas 

saíram de lá, o LEVV ia ao encontro dos 

moradores em seus novos endereços, para 

saber como as pessoas estavam encarando 

o caótico momento político e como estavam 

resistindo, ainda que não estivessem mais 

presencialmente no território.

Apesar dos contratempos e dos inúmeros 

enfrentamentos, é importante destacar 

as atividades, reuniões, oficinas e eventos 

realizados no território, e reconhecer o en-

gajamento político das pessoas ao longo do 

processo. Importante ressaltar o papel do 

Fórum como agente articulador, que junto 

aos moradores e comerciantes têm forma-

do uma forte frente de resistência diante 

das ações violentas e autoritárias do poder 

público. A atuação dos conselheiros da so-

ciedade civil organizada também tem sido 

de extrema importância para fortalecer a 

luta - ainda que institucional – pelos direi-

tos da população.

No dia 26 de novembro de 2018, às 13h, será 

realizada uma audiência pública, organi-

zada pelo Ministério Público em conjunto 

com o Fórum Aberto Mundaréu da Luz. 

Será discutido o atendimento habitacional 

das famílias de Campos Elíseos, com foco 

nos moradores e moradoras das quadras 36, 

37 e 38. A audiência acontecerá no edifício-

-sede do Ministério Público.

O Fórum tem realizado reuniões prepara-

tórias com os moradores, com o intuito de 

alinhar os posicionamentos para o dia da 

audiência, principalmente enfatizar que a 

moradia é um direito para todas as famílias 

daquelas quadras. Com esses encontros, 

o Fórum, que se desarticulou por um mo-

mento devido a inúmeros enfrentamentos, 

vê uma oportunidade para se fazer presen-

te no território novamente, com uma atua-

ção mais continuada. 

Um dos conselheiros avisa a todos da reu-

nião, no grupo do whatsapp intitulado ‘Mo-

radores da Quadra 36’: “boa tarde pessoal, 

vim chamar vocês pra uma reunião no Largo 

às 18h, dia 13/11. Confirmem aqui quem pode 

ir pra gente se programar... A ideia é a gente 

conversar um pouco sobre o que está aconte-

cendo nas quadras e sobre a audiência pública 

que vai acontecer agora dia 26 de novembro. 

Essa audiência tem como objetivo confrontar 

a prefeitura e o governo do Estado”.

Outra conselheira reforça o convite: “é 

importante estarmos todos juntos, das 3 

quadras. Vamos tentar comprometer mini-

mamente a prefeitura e o Estado, porque a 

gente não sabe o que vai acontecer ano que 

vem, todos os cargos vão mudar... Vamos lu-

tar para que eles garantam um atendimento 

pela prefeitura, e ainda não obteve res-
posta da situação. Se mudou da pensão de 
Dona Isabel para outra que fica na quadra 
vizinha, na Av. Rio Branco. As condições 
de moradia são semelhantes a que vivia an-
tes. Continua catando papelão e latinha pe-
las ruas, buscando os reais que lhe paguem 
um teto e o que comer. Percebeu a impor-
tância da luta coletiva, pois sua condição de 
alienado lhe colocava numa posição passi-
va de aceitação da violência opressora. Mas 
agora sabe dos direitos que tem e sabe que, 
apesar do percurso ser árduo, é só assim 
que conseguirá um atendimento digno. 

Dona Helvétia e Sr. Eduardo Prado foram 
expulsos de seu comércio e de sua casa. 
“Eu pagava todos os impostos, com tudo re-
gistrado. Do nada, chega um funcionário da 
prefeitura e ordena: ‘Sai fora daqui’. E temos 
de sair de mãos abanando. Ainda não recebi 
um centavo”.

Aquele tanto de história que colecionava 
em seu bar foi encaixotado às pressas e co-
locado em sua Kombi. Sr. Prado, que é pro-
prietário, teve sua indenização depositada 
no processo de desapropriação, mas precisa 
acionar advogados para conseguir resgatar 
o dinheiro, o que demora. Eduardo e Helvé-
tia não têm para onde ir, mas seguem preo-
cupados em pagar todas as contas e dar bai-
xa no funcionamento do comércio. 

Na Luz, sob a ótica do Estado e do consen-
so geral, nenhuma vida importa. Mas há 
vidas que importam menos ainda: é o caso 
de Nothmann, mulher, mãe, negra, usuária, 
que sobrevive catando material reciclável e 
fazendo programas. Sua casa é a rua, seu 
motivo é o crack. Engravidou novamente, 
pela quarta vez. Não poderia passar o pe-
ríodo da gestação na rua naquelas condi-
ções. Somado a todo o caos que se instaurou 
por causa da construção da PPP, Nothmann 
decidiu ir para outra “bocada”. Não via mais 
motivos para continuar no fluxo da Luz. 
Estabeleceu alguns contatos ao longo dos 
anos em que morou lá e, foi então, para a 
Zaki Narchi, na Zona Norte da cidade de 
São Paulo. Lá há o Centro Temporário de 
Acolhida – CTA, onde consegue dormir por 
alguns dias e tem equipamentos de servi-
ços sociais por perto. 

Os antigos moradores da região tentam re-
construir suas vidas: alguns não consegui-
ram nem o auxílio-aluguel, outros foram 
para ocupações ou favelas longe do centro; e 
há os que tiveram suas casas demolidas e ain-
da não receberam as devidas indenizações.

A maioria das famílias já sofreu um des-
locamento forçado, evidenciando o estado 
de permanente transitoriedade em que vi-
vem. Das 200 famílias que foram removi-
das da quadra 36, o Fórum conseguiu obter 
dados de metade delas: 60% foram viver 
em ocupações de sem-teto ou em pensões 
na área; 14% se mudaram para favelas de 
várias regiões da cidade; 4% continuam em 
Campos Elíseos. O restante não se sabe.

O LEVV, um dos atores que compõe o 

A ameaça constante de remoção é tema 
dominante na vida cotidiana daquelas pes-
soas. A velocidade das desapropriações, das 
emissões de posse, dos emparedamentos e 
a violência arbitrária da polícia assusta a 
todos da região. 

Os conselheiros da quadra 36 tomaram 
como pauta principal a briga pelo atendi-
mento habitacional definitivo das famílias 
que foram removidas. Mas antes de lutar 
pelo atendimento, é necessário que a lista 
de cadastramento esteja correta. Em todas 
as reuniões, Glete é sempre muito incisiva, 
consistente em seus argumentos e de certa 
forma, exerce o papel de mediadora entre 
os moradores e o Conselho. 

Glete deixou claro seus princípios éticos, e é 
ela quem está correndo atrás de cada família 
para assegurar que a lista de cadastro este-
ja correta, sem incluir quem não morava, e 
sem tirar quem realmente morava. Glete se 
tornou uma líder reconhecida e representa 
o papel da mulher na luta. Mulheres estas 
que estão ocupando cada vez mais os espaços 
de discussão e de militância: são elas as que 
administram as pensões, as que cuidam dos 
filhos e levam para a escola, as que preparam 
e vendem marmitas, as que tiram os usuários 
do fluxo, as que têm lugar de fala nas reu-
niões, as que organizam as ocupações.

Ao ser expulsa da ocupação, Glete afirma: 
“a saída foi muito brusca. Tive que mudar 
minhas crianças da escola e só consegui vaga 
porque eu conhecia a diretora, pois foram 
as minhas raízes que me ajudaram, o meu 
conhecimento da região”. De carroça, fez 
a mudança de 7 moradores: a prefeitura 
chega com o caminhão às 6h da manhã e 
pergunta quem vai. Colocam as suas coisas 
primeiro, depois da vizinha, depois da ou-
tra, tudo junto. Não tem tempo. Em questão 
de minutos eles desmontam suas casas.

Sem rumo, foi para a ocupação do edifício 
Wilton Paes de Almeida, aquele que sofreu 
incêndio e desabou no dia 1º de maio de 
2018. Felizmente, Glete e seus filhos conse-
guiram sair antes que o prédio desabasse. 
Foram então para a Barra Funda, mas ain-
da assim, se faz presente no território e está 
lutando, junto com outros conselheiros, 
pela moradia definitiva de todas as famílias 
que foram despejadas.

Cleveland já recebeu a notificação de desa-
propriação, mas ainda não tem para onde ir. 
Enquanto isso, continua vivendo sua vida, 
mas sob ameaça de que deve sair. “Agora 
que passaram as eleições isso aqui vai virar 
um caos. Logo vão expulsar a gente daqui. Já 
tem tanto imóvel emparedado, o movimento 
dos comércios caiu muito, e as pessoas têm 
cada vez mais medo de andar por aqui. Daqui 
a pouco as famílias vão parar de alugar os 
quartos e não sei o que vou fazer...”. Sabe que 
em breve começarão a demolir os imóveis, 
e tudo que aconteceu na quadra 36 se repe-
tirá nas quadras 37 e 38.

Já Sr. Bueno está na luta para ter seu cadas-
tro validado. Seu caso está sendo analisado 

a luta continua!

CRÔNICAS
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Campos Elíseos é Dona Glete, Dona Nothmann, 
Dona Helvétia, Dona Cleveland, Sr. Dino Bueno. 

É de Antônios, Marias, Lúcias, Fernandos. 

É ocupação, pensão, comércio, hotel, rua. 

É cachimbo, tudo por 5 pilas, delírio, um limbo. 

É tristeza, violência, precariedade, solidão. 

Mas é também boteco, brechó, cabeleireiro, mer-
cadinho. 

É alegria, solidariedade, sororidade. É “entra mas 
não repara a bagunça”, “senta e toma um cafézi-

nho”, “casa de pobre mas tem tudo que preciso”. 

É vida, latente, pulsante. 

É luta todo dia, é resistência.
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