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Resumo 

Grande parcela da população brasileira, em especial a residente em regiões 

metropolitanas, habita favelas e a ‘urbanização’ é o tipo de intervenção mais praticado. O 

desenho dos programas de urbanização de favelas foi aprimorado e as intervenções, de forma 

geral, promovem a melhoria das condições de vida. Todavia, a intervenção nem sempre 

soluciona a precariedade habitacional ou ainda promove a adequada recuperação ambiental dos 

assentamentos. Permanecem vários desafios, dentre eles, consolidar ou prover moradias 

adequadas. O objetivo desta pesquisa foi analisar o tratamento da precariedade habitacional nos 

projetos de urbanização de favelas desenvolvidos em dois municípios da Região do Grande 

ABC, Santo André e São Bernardo do Campo. Buscou-se verificar, por meio de dois estudos 

de caso, em que medida as estratégias de intervenção incorporaram o tema da precariedade 

habitacional e contribuíram para a efetiva redução do déficit habitacional. O tema da 

precariedade da unidade habitacional foi enfrentado por meio das soluções de adequação de 

densidade, isto é, a definição de uma fração ideal mínima de terra por família; reparcelamento 

de quadras, com remoção e reassentamento de famílias; e requalificação habitacional, através 

da contratação de assistência técnica para apoio à autoconstrução das edificações e 

financiamento para aquisição de material de construção. Na Região do Grande ABC, 

experiências municipais pioneiras buscaram tratar a questão, e revisitá-las, portanto, pode 

contribuir para o aprimoramento das políticas de urbanização de favelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Déficit Habitacional, Precariedade Habitacional, Urbanização de 

assentamentos precários. 
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Abstract 

A large share of the Brazilian population, especially in Metropolitan areas, is living in 

slums where upgrading has been the most common type of intervention. Nevertheless, 

programs not always provide a solution for precarious housing situations. The objective of this 

research was to analyze how precarious housing conditions have been dealt with in two slums 

located at the Region of Paulist ABC: the slum ‘Tamarutaca’, in Santo André, and the slum 

‘Parque São Bernardo' in São Bernardo do Campo. Those experiences of urbanization, pioneers 

in the country, were initialized in the 90’s decade. Throughout the case studies, we tried to 

verify the intervention strategies of the urbanization’s process, which lasted almost 30 years. 

The theme of precarious housing situations, during this process, was faced by solutions of 

density ‘adequation’, i.e. it was defined a minimum ideal fraction of land per family; reparceling 

of blocks with removal and resettlement of families; and housing requalification, with technical 

assistance for support to auto construction of the housing unities and financial for construction 

material. The morphological changes, which occurred at the slums in the Metropolitan Region 

of São Paulo during the last decades, make difficult to replicate this experience. Therefore, its 

register and discussion may contribute to the improvement of the slum upgrading policies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Housing deficit, Precarious Housing, Slum Upgrading. 
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1. Apresentação 

A presente pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo analisar o tratamento da 

precariedade da unidade habitacional em projetos de urbanização de favelas em dois municípios 

que integram a Região do Grande ABC (RGABC), Santo André e São Bernardo do Campo. 

A escolha pelo estudo de projetos realizados na Região do Grande ABC tem como 

justificativa o fato de os municípios da região terem colocado, de forma pioneira, o tema da 

urbanização de favelas na agenda governamental. O Município de Diadema iniciou a 

urbanização de favelas em 1983, os municípios de São Bernardo do Campo e Santo André em 

1989 e, o Município de Mauá, no início da década de 1990. 

Objetivou-se compreender como o tema da precariedade da unidade habitacional é 

tratado no âmbito das urbanizações de favelas e buscou-se conhecer estudos que tratam do tema 

das condições de moradia em favelas urbanizadas. 

Para a realização da pesquisa, foram adotados os procedimentos metodológicos de 

revisão bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. A pesquisa contou 

também com dois estudos de caso: a Favela Tamarutaca, localizada no Município de Santo 

André, e a Favela Parque São Bernardo, localizada no Município de São Bernardo do Campo. 

A seleção dos estudos de caso obedeceu aos seguintes critérios: (i) favelas que passaram por 

processo de urbanização, iniciado (ainda) na década de 1990; (ii) favelas que abrigam mais do 

que 500 domicílios; e (iii) registro e disponibilidade de documentos e informações que tratam 

tanto das características do assentamento antes das intervenções, quanto das estratégias e do 

projeto de urbanização1. 

Por meio dos estudos de caso, pretendeu-se verificar como as situações de precariedade 

da unidade habitacional foram identificadas nos diagnósticos que subsidiaram a formulação de 

propostas de intervenção, e quais foram as estratégias de intervenção adotadas. Buscou-se, 

ainda, identificar as possibilidades e limitações para o tratamento do problema.  

No desenvolvimento dos estudos de casos, foram realizadas duas entrevistas 

semiestruturadas em caráter ‘coletivo’. A primeira delas ocorreu no dia 27 de março de 2018, 

e contou com a participação de nove técnicos que atuaram no departamento de habitação ou 

planejamento urbano do Município de Santo André e participaram do processo de urbanização 

da Favela Tamarutaca, em diferentes momentos (Anexo 1). A segunda entrevista coletiva 

                                                           
1 Vale destacar que, inicialmente, previu-se analisar três estudos de caso. Além dos dois estudos mencionados, 

também seria incluída na pesquisa ao Favela Jardim Oratório, localizada no Município de Mauá. Porém, em 

decorrência das dificuldades de obtenção de documentos e informações que auxiliassem na análise pretendida, 

optou-se pela exclusão desse estudo de caso. Essa decisão foi informada no relatório parcial. 
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ocorreu no dia 27 de julho de 2018, e contou com a participação de sete técnicos que 

acompanharam o processo de urbanização da Favela Parque São Bernardo, no Município de 

São Bernardo do Campo, também em diferentes momentos (Anexo 2).   

O presente relatório está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo, intitulado 

“Intervenção em favelas e a precariedade da unidade habitacional”, traz uma breve revisão 

teórica acerca da atuação do Estado brasileiro em favelas e, mais especificamente, do 

tratamento da precariedade da unidade habitacional no contexto das intervenções do tipo 

‘urbanização’.  

O segundo e o terceiro capítulos, denominados “Favela Tamarutaca, Santo André” e 

“Favela Parque São Bernardo, São Bernardo do Campo”, respectivamente, apresentam os 

resultados dos estudos de caso da pesquisa. Os dois capítulos estão estruturados da mesma 

forma: na parte inicial, trazem o registro de todo o histórico do processo de urbanização, desde 

1989 até os dias atuais, no caso da Tamarutaca, e desde 1990 até 2018, no caso do Parque São 

Bernardo; na parte final, os capítulos contam com uma síntese do tratamento da precariedade 

da unidade habitacional durante a intervenção promovida pelo município. 

Por fim, no último capítulo dedicado às considerações finais, apresenta-se uma síntese 

comparativa das principais conclusões relacionadas com os dois estudos de caso.  
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2. Intervenção em favelas e a precariedade da unidade 

habitacional 

2.1. Favela: problema e ação governamental 

De acordo com Davis (2006), mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo vive em 

favelas2 , a cada ano, número que aumenta, a cada ano, em 25 milhões de moradores. Esses 

assentamentos se concentram em regiões que apresentam taxas de urbanização mais altas.  

No Brasil, os dados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010) também apontam para 

um cenário crítico: em quase 20 anos, entre 1991 e 2010, o número de aglomerados subnormais 

saltou de 3.187 para 6.329 (PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2010). 

O total de brasileiros que moram nesses assentamentos também apresentou um 

crescimento vertiginoso, passando de 6,5 milhões no ano 2000 para 11,4 milhões em 2010, o 

que representa 6% da população brasileira. Destaca-se ainda que 88% das favelas brasileiras 

estão concentradas em 20 grandes cidades e mais de 77% dos aglomerados subnormais 

encontram-se em regiões metropolitanas (DENALDI; FERRARA, 2017). 

Há indícios de que a dimensão do problema no país é ainda maior do que a revelada 

pelo Censo. Vários autores3 registram que os números gerados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), pelos limites de sua metodologia, ainda apresentam o fenômeno 

de modo subestimado. A gravidade do problema é sintetizada por Rolnik (2006): “no vasto e 

diverso universo de 5.564 municipalidades, são raras as cidades que não têm uma parte 

significativa de sua população vivendo em assentamentos precários”. 

A formação e o crescimento das favelas acompanharam o processo de urbanização 

brasileiro, e esses assentamentos tornaram-se característicos das nossas cidades desiguais. 

Trata-se de um problema estrutural que decorre, principalmente, da restrição ao acesso à terra 

urbanizada e ao mercado formal de moradia pela população de menor renda combinado o 

“’Deixa-estar’ social”.4 Ferreira (2009) lembra que:  

(...) Ao contrário dos países industrializados, o grave desequilíbrio social que assola 

as cidades brasileiras — assim como outras metrópoles da periferia do capitalismo 

mundial — é resultante não da natureza da aglomeração urbana por si só, mas sim da 

nossa condição de subdesenvolvimento. Em outras palavras, as cidades brasileiras 

refletem, espacialmente e territorialmente, os graves desajustes históricos e estruturais 

da nossa sociedade que, como muitos autores já ressaltaram, estão diretamente 

                                                           
2 O autor norte-americano Mike Davis utiliza o termo “slum” para se referir, de forma generalizante, a 

assentamentos pobres urbanos, que podem incluir desde cortiços até loteamentos irregulares ou clandestinos, entre 

outros. A tradução mais usual do termo “slum” é favela. 
3 Entre outros: Marques et al. (2008), Cardoso (2007), Denaldi (2013), Pasternak (2008). 
4 Termo usado por João Sette Whitaker Ferreira utilizado como alusão às políticas de “Bem-estar social” 

implementadas nos países centrais, que não se replicaram no Brasil. 
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vinculados às formas peculiares da formação nacional dependente e do 

subdesenvolvimento. (FERREIRA, 2009) 

Para Maricato (2003), o crescimento das favelas é também resultado da ausência e 

conivência do Estado: 

É notável a tolerância que o Estado brasileiro tem manifestado em relação às 

ocupações ilegais de terra urbana. Esse processo é significativo em suas dimensões, 

se levarmos em conta, especialmente, a grande massa de migrantes que rumou para 

as cidades neste século e que se instalou ilegalmente, já que não teve acesso ao 

mercado imobiliário privado e nem foi atendida pelas políticas públicas de habitação. 

Aparentemente constata-se que é admitido o direito à ocupação, mas não o direito à 

cidade. (MARICATO, 2003, p. 157) 

O Estado brasileiro assistiu ao crescimento das favelas sem intervir com políticas de 

urbanização ou programas habitacionais que atendessem a população de menor renda. A 

primeira ação governamental, em nível federal, teve como objetivo ‘eliminar’ as favelas e, até 

a década de 1960, a alternativa de intervenção mais defendida era a erradicação desses 

assentamentos. 

Na década de 1970, “quando o Estado intervém, admitindo a urbanização das favelas, 

ele o faz com ‘programas alternativos’ de pequena abrangência e desligados do eixo estrutural 

da política habitacional e das estruturas institucionais” (DENALDI, 2003, p. 31). Para a autora, 

no período de atuação do Banco Nacional da Habitação (BNH), foram desenhados programas 

de erradicação e a favela foi tratada como déficit de construção de novas moradias, mas o 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que não permitia produção habitacional subsidiada, 

não conseguiu atender a população favelada. 

Cardoso (2007) lembra que, a partir da segunda metade da década de 70, tendo já extinto 

seus programas de erradicação, o BNH instituiu programas voltados para a favela, dentre os 

quais se destacou o Programa de Erradicação da Sub-habitação – Promorar.  

No contexto da ausência institucional e do crescimento urbano, as favelas consolidaram-se 

como espaço de moradia da população de menor renda e a intervenção mais praticada passou a 

ser a urbanização, tendo como principal protagonista o município. Na década de 1980, tem 

início a construção institucional das políticas de urbanização de favelas. Já a partir de 1990, 

muitos municípios que apresentavam favelas passaram a desenvolver programas de 

urbanização e regularização como parte integrante da política municipal de habitação 

(DENALDI, 2003). 

Segundo Denaldi (2003), a urbanização de favelas entrou para a agenda do governo federal 

somente na década de 1990. O Programa Habitar Brasil, que canalizava recursos para projetos 

de urbanização de favelas, foi elaborado no governo do presidente Itamar Franco (1991-1994), 

e mantido no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-1998). 
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Em 1999, já na segunda gestão de FHC (1999-2002), foi firmado um contrato de empréstimo 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para desenvolvimento do Programa 

Habitar Brasil/BID (HBB), também voltado para promover a melhoria das condições de 

habitação em favelas nos moldes do “Habitar Brasil”. No entanto, Denaldi (2003) pontua que 

“não foram significativos os recursos orçamentários investidos nesse período pós-BNH”. 

Em 2007, no início do segundo mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2007-

2010), o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, com ações e 

subprogramas voltados à Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP), que permitiu 

aumentar a escala da intervenção em favelas no território nacional, o que também se articulava 

a uma proposta de política econômica desenvolvimentista.  

O PAC teve duas fases: PAC1 (2007-2010) e PAC2 (2011-2014). De acordo com o 11º 

Balanço do PAC2, o total de investimentos previstos para o PAC-UAP seria da ordem de R$ 

33 bilhões, sendo R$ 20,8 bilhões no PAC1 e R$ 12,7 bilhões no PAC2 (CARDOSO; 

DENALDI, 2018). 

Segundo informações repassadas pelo Ministério das Cidades, com base no banco de dados 

de obras do PAC para urbanização de favelas, isto é, do PAC-UAP, o investimento total 

contratado foi de R$ 29,6 bilhões, direcionado para 1.072 municípios, abrangendo todos os 

estados da federação brasileira (CARDOSO; DENALDI, 2018). 

As favelas atualmente possuem um padrão de ocupação que acumula problemas 

(DENALDI; FERRARA, 2017), e que é resultado de camadas de intervenção realizadas nas 

últimas décadas (CARDOSO; DENALDI, 2018). É possível afirmar, como registra Denaldi 

(2003), que a intervenção em favelas foi aprimorada, no entanto, a qualidade das intervenções 

nem sempre alcança patamares que consigam promover a integração da favela à cidade, de um 

lado, e a eliminação do déficit e da inadequação habitacional, de outro. 

Pode-se dizer, com base em estudos que tratam de experiências de urbanização de 

assentamentos precários, que a intervenção nas favelas deve ser orientada por um diagnóstico 

integrado, que contemple as dimensões social, urbana e ambiental e, ainda, incorpore uma 

análise do entorno, o que pode resultar na ampliação do perímetro de intervenção para além da 

poligonal do assentamento precário. 

Cardoso e Denaldi (2018, p. 27) lembram que o PAC-UAP reproduziu e aprimorou “o 

desenho programático do HBB, que já previa o financiamento de diversos componentes na 

lógica de promover a “Urbanização Integrada” dos assentamentos precários e tratar a dimensão 

social, urbana-ambiental e fundiária”. Por meio do PAC, é possível financiar obras de 
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urbanização, equipamentos sociais, produção de novas moradias, requalificação habitacional, 

trabalho social e regularização fundiária. Segundo o Guia para o Mapeamento e Caracterização 

de Assentamentos Precários:  

As intervenções físicas abrangem a implantação de infraestrutura básica, incluindo 

rede elétrica, iluminação pública e saneamento ambiental; a eliminação das situações 

de risco geotécnico e a redução significativa da frequência das inundações, mediante 

retaludamentos, estruturas de contenção e intervenção na drenagem fluvial; 

adequação do sistema viário, de forma a possibilitar o acesso a serviços públicos e de 

atendimentos emergenciais, melhorando as relações funcionais da área de intervenção 

com o tecido urbano na qual ela se insere; recuperação ambiental e revegetação de 

áreas impróprias ao uso habitacional, que venham a ser desocupadas; medidas de 

desadensamento e reordenamento da ocupação, quando necessárias; apoio à melhoria 

nas habitações existentes; construção de novas unidades habitacionais e de 

equipamentos comunitários, entre outras (BRASIL, 2010, p. 37).   

Entretanto, em que pese os avanços relacionados com a evolução da política de urbanização, 

desenho de programas e disponibilização de recursos, urbanizar e integrar as favelas à cidade 

permanece um desafio, tanto em termos do déficit acumulado, como em relação à qualidade 

das intervenções. 

Pesquisa realizada por Moretti et al. (2014) analisou projetos e obras de urbanização 

realizadas na Região do Grande ABC e financiadas pelo PAC-UAP, por meio da definição de 

descritores. No âmbito da pesquisa, foram definidas as seguintes dimensões de análise: (i) 

melhoria das condições de habitação, (ii) melhoria das condições de mobilidade e (iii) melhoria 

das condições de saneamento e meio ambiente. Para cada uma das dimensões foram 

estabelecidas metas e, então, elaborados descritores quantitativos e qualitativos. 

Os descritores quantitativos são obtidos a partir da expressão de quantidade de uma variável, 

por exemplo, ‘percentual de ocupação das quadras por áreas edificadas’, entre outros. A 

avaliação dos descritores quantitativos pode ser feita de duas formas: através do 

estabelecimento de uma quantidade mínima adequada, ou então, por meio da comparação entre 

os elementos projetados e os elementos executados, de fato. 

Já os descritores qualitativos correspondem a informações relacionadas à avaliação da 

qualidade e atendimento das metas. Têm-se, por exemplo, soluções provisórias de alojamento 

e habitação pactuadas com a comunidade e decisões tomadas em processos participativos. 

No que diz respeito ao objeto desta pesquisa, vale explorar com mais detalhes os descritores 

de melhoria das condições de habitação. Este descritor tem como objetivo analisar a unidade 

domiciliar e sua inserção urbana (MORETTI; DENALDI, 2018). 

As principais metas estabelecidas foram: 

(H1) garantia de moradia adequada para as famílias removidas; (H2) requalificação 

de moradias localizadas em áreas consolidáveis por meio da assistência técnica para 

reforma ou ampliação e disponibilização de recursos para aquisição de material de 
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construção; (H3) redução das situações de adensamento excessivo e solução das 

situações de insalubridade (aeração, estanqueidade, iluminação e insolação); (H4) 

criação de condições para a execução do controle e manutenção urbana; (H5) 

ampliação e qualificação das áreas de uso comum e aumento da oferta de 

equipamentos públicos. (MORETTI; DENALDI, 2018) 

Moretti e Denaldi (2018) destacam que nem sempre os parâmetros de qualidade da 

cidade formal podem ser os orientadores das propostas de qualificação da situação encontrada, 

entretanto não se pode simplesmente adotar o “as built” como padrão urbanístico. De forma 

geral, destacam a dificuldade de tratar e medir a qualidade da unidade habitacional no contexto 

das intervenções do tipo urbanização de favelas. 

2.2. A precariedade da unidade habitacional  

A despeito da relevância dos resultados das urbanizações na promoção da melhoria das 

condições de vida dos moradores, as intervenções em favelas nem sempre solucionam a 

precariedade habitacional ou promovem a adequada recuperação ambiental e a integração da 

favela à cidade.  

Há indícios de que a precariedade habitacional não tem sido foco das intervenções em 

favelas. Preconiza-se a integração da denominada cidade informal à cidade formal, mas define-

se, no contexto atual das favelas nas regiões metropolitanas, a “flexibilização total como 

norma”, isto é, a ausência de parâmetros edilícios (mínimos) nas urbanizações, em nome da 

aceitação da morfologia e regularização da posse das ocupações existentes. Em outras palavras, 

trata-se de forma limitada condicionantes e parâmetros físicos que possibilitariam adequadas 

condições de habitabilidade (salubridade, adensamento e segurança estrutural) nos domicílios 

precários consolidados nas intervenções. Este fato contribui, muitas vezes, para a consolidação 

de situações de precariedade habitacional. 

O tema da precariedade da unidade habitacional foi tratado de forma muito limitada nos 

programas de urbanização de favelas, que priorizaram questões como saneamento integrado, 

regularização fundiária ou recuperação ambiental. Há indícios que prevaleceu o entendimento 

que a população com esforços próprios resolveria esse problema se o Estado viabilizasse a 

infraestrutura e regularização. 

Wakely e Riley (2010) discutem criticamente a estratégia adotada por diversos governos 

ao redor do mundo, a respeito dos modelos padronizados de produção de novas moradias por 

empreiteiras, que visam atender exclusivamente em escala. Como contraponto, é apontada a 

tese da ‘habitação progressiva’, que considera a realidade das favelas a partir da ação dos 

moradores, que invariavelmente vão construir ou ampliar suas casas com recursos próprios. 
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A análise realizada por esses autores trata de uma reflexão necessária a respeito da 

intervenção em favelas, e da própria atuação estatal. Porém, nota-se que não pode ser 

automaticamente aplicada para a realidade atual das favelas brasileiras.  

Denaldi (2018) afirma:  

A maioria desses assentamentos recebeu alguma intervenção ao longo do tempo. 

Intervenções pontuais ou do tipo urbanização incompleta. Percebe-se camadas de 

urbanização e intervenção que em alguma medida melhora a qualidade do ambiente, 

mas também consolidaram precariedade. Se na década de 1980, a urgência era o 

saneamento, hoje, mesmo que com baixa qualidade, a maioria dos domicílios em RMs 

estão abastecidos por água e ligados à rede de esgoto. (DENALDI, 2018) 

No contexto brasileiro, observa-se que as favelas se adensaram e se verticalizaram, houve 

uma melhora das condições de saneamento5, mas permaneceram problemas tais como: 

mobilidade, precariedade da unidade habitacional, ausência ou insuficiência de áreas verdes e 

espaços destinados a lazer, e degradação ambiental.  

Cabe destacar que, em nível nacional, 73% dos domicílios têm como única possibilidade 

de ampliação a expansão vertical / têm na sua expansão vertical a única possibilidade de 

ampliação. No caso do Sudeste brasileiro, esse percentual alcança 76% dos domicílios. No 

mesmo sentido, registra-se que 30% dos domicílios em favelas têm mais de um pavimento, 

enquanto na Região Sudeste essa porcentagem chega a 44,52% (PASTERNAK; 

D’OTTAVIANO, 2010). 

No que tange à densidade em favelas, na Região Sudeste esse índice chega a 99 hab/ha, 

em média, sendo que em alguns setores espaciais, tais como os setores censitários, alcança 

quase 1.000 hab/ha. No caso da metrópole paulista, a densidade demográfica das favelas atinge 

245 hab/ha, número quatro vezes maior que a média nacional (FONTE?). Como indicam 

Pasternak e D’Ottaviano (2010), densidades altas nesse tipo de tecido urbano são indicadores 

de problemas de insolação, ventilação e circulação, ou seja, indicam unidades residenciais com 

condições precárias de salubridade. 

Em geral, essa tentativa de retratar a realidade das favelas brasileiras alerta para o fato de 

que a intervenção do poder público voltada à urbanização de favelas, com execução de obras 

de parcelamento do solo, saneamento e infraestrutura, é necessária, mas não garante a solução 

da precariedade da unidade habitacional, ou seja, não soluciona, necessariamente, o déficit 

habitacional nas áreas objeto de intervenção.  

É nesse sentido que não cabe transpor automaticamente a tese da habitação progressiva 

defendida por Wakely e Riley (2010) para o contexto das favelas localizadas em regiões 

                                                           
5 O estudo mais recente do Censo IBGE mostra que em relação à infraestrutura básica, houve uma melhora 

significativa, em função de obras de urbanização de favelas que ocorreram, a partir da década de 90. 
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metropolitanas brasileiras, que apresentam alta densidade. O problema da moradia não será 

facilmente solucionado pela própria população, mesmo no âmbito de projetos que viabilizam a 

provisão de saneamento e infraestrutura.  

Em outro contexto, Mukhija (2001) analisa as experiências de urbanização de favelas 

ocorridas em Mumbai nos anos 1980 e 1990, e descreve como a alta densidade nos 

assentamentos precários é um entrave para a provisão de infraestruturas básicas como redes de 

abastecimento de água, deixando assim, de incentivar os moradores ampliarem ou reformarem 

suas casas. Em Rajendra Prasad Nagar, favela estudada pelo autor, a maioria dos lotes possui 

entre 9 e 11 metros quadrados de área. As implicações desse tamanho de lote são diversas e 

apontam que dificilmente se consegue consolidar uma moradia adequada com tais parâmetros. 

A preferência de moradores de assentamentos precários de Mumbai é pela demolição e 

renovação – fator que contraria o senso comum e pode ser explicado pela alta precariedade do 

tecido urbano e pela expectativa de valorização imobiliária das áreas de reassentamento. 

Mukhija (2001) aponta que não se considera de forma adequada a dimensão física (ou as 

condições de moradia) nos processos de urbanização de favelas, que priorizam o 

reconhecimento da posse em detrimento de análises quanto à efetividade da melhoria das 

condições de habitabilidade, o que, muitas vezes demandaria remoções em virtude da 

precariedade das edificações.  

No Brasil, embora exista vasta produção acadêmica sobre as favelas e a ação do Estado, 

há poucos estudos que tratam do tema da precariedade da unidade habitacional, questão 

relevante para a promoção da melhoria das condições de habitação em favelas.  

Sobre a precariedade habitacional, Samora e Vosgueritchan (2006) produziram um 

diagnóstico das condições de insolação durante o inverno nas edificações de algumas quadras 

da Gleba A da favela Heliópolis, em São Paulo. Segundo as autoras, a escolha da área objeto 

de estudo se deu pelo alto grau de consolidação de alguns setores, ocupados há mais de 30 anos, 

e por ter recebido intervenções de dois programas de urbanização. A pesquisa realizada em 

Heliópolis identificou que, em média, 35% dos domicílios do assentamento apresentavam 

condições inadequadas de salubridade e insolação (verificou-se uma variação de 25% a 47% de 

inadequação nas quadras), com casos de domicílios que não recebiam sequer uma hora de sol 

durante o inverno. Vale ressaltar que as autoras também constataram que há uma coincidência 

entre os domicílios considerados críticos quanto à insolação e aqueles que apresentam 

problemas urbanísticos como redes clandestinas de água, esgoto e drenagem. 
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Carvalho e Santos (2007) analisaram o caso da Vila Canoas, no Rio de Janeiro, favela 

urbanizada na década de 2000 e que apresenta densidade demográfica 30 vezes superior à média 

da cidade, além de possuir poucos espaços livres. Segundo os autores, as melhorias em 

infraestrutura foram significativas após a urbanização, porém, a maioria das unidades 

habitacionais apresenta baixa qualidade construtiva, poucas condições de habitabilidade, 

problemas de manutenção e patologias construtivas, configurando um quadro de grave 

precariedade habitacional.  

No mesmo sentido, Coelho (2016) levantou as condições de moradia em três 

assentamentos urbanizados no Município de Diadema - Nações, Novo Habitat e Gazuza –, a 

partir de três parâmetros específicos: adensamento, salubridade e segurança estrutural.  

No caso do adensamento, Coelho (2016) reconhece que não há consenso sobre densidades 

ideais para áreas habitacionais, porém é necessário considerar que, em se tratando de favelas, 

as densidades são críticas, de tal modo que resultam em lotes e sistemas viários reduzidos. A 

questão, então, vai além da discussão de índices ideais e passa ao questionamento de até que 

ponto é possível permitir o adensamento dos assentamentos sem comprometer a saúde e a 

qualidade de vida dos habitantes (COELHO, 2016).  

Para a análise das favelas estudadas, a autora utilizou como critérios: área do lote, 

domicílios por lote, área do domicílio, número de pavimentos, perspectiva de ampliação, 

presença de soleira negativa/subsolo e densidade domiciliar (para esse critério, foram 

consideradas ‘excessivamente adensadas’ unidades com menos de 10m²/habitante).  

Em relação à salubridade, a pesquisa apontou que as condições inadequadas de 

salubridade, principalmente àquelas relacionadas a deficiências de insolação e ventilação, se 

apresentam como um problema relevante para as moradias em favelas (COELHO, 2016). 

Considerar tais aspectos é necessário, uma vez que a ausência de condições adequadas de 

insolação e ventilação está associada à propagação de doenças respiratórias e proliferação de 

vetores6.   

Os critérios analisados para a verificação da salubridade das unidades foram: (i) 

ventilação (unidades inadequadas: aquelas com um ou mais ambientes de permanência 

prolongada sem aberturas); (ii) insolação (unidades inadequadas: aquelas sem incidência 

mínima de uma hora de sol no dia mais curto do ano, em ao menos uma das faces com abertura); 

(iii) instalações sanitárias (unidades inadequadas: aquelas com banheiro sem revestimento de 

                                                           
6 Reportagem do jornal El País, de Felipe Betim (2015), registra que cerca de 300 moradores da favela da Rocinha, 

no Rio de Janeiro, têm tuberculose, doença infecciosa transmitida pelo ar, associada a condições precárias de 

insolação e ventilação das casas. 
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piso e parede, ou com falta de peças sanitárias básicas); (iv) revestimentos externos e (v) 

presença e tipo de infiltração/umidade. 

O parâmetro ‘segurança estrutural’ está relacionado com o processo de autoconstrução 

das habitações, como também com a qualidade dos materiais utilizados e com o adequado 

dimensionamento (ou não) das necessidades estruturais. Outro elemento associado à segurança 

estrutural nas favelas refere-se ao risco de incêndio, associado principalmente à falta de 

afastamento entre as edificações, existência de unidades habitacionais construídas em madeira, 

ausência de revestimento externo em alvenarias além de instalações elétricas inadequadas. Na 

pesquisa realizada também foram analisados outros elementos como qualidade das portas e 

janelas, esquadrias, escadas, guarda-corpos e adequação das instalações elétricas. 

Os estudos produzidos por Coelho (2016) revelaram a existência de significativo 

percentual de moradias inadequadas nas favelas urbanizadas em Diadema. A pesquisa 

identificou que quase dois terços dos domicílios dos assentamentos estudados, isto é, 65% do 

total, apresentaram condições graves de precariedade habitacional, considerando os três 

parâmetros estudados. É necessário explicitar também que, como apresentado, os critérios de 

análise não se basearam naqueles utilizados na “cidade formal”, mas sim em parâmetros 

mínimos de habitabilidade que garantissem salubridade às moradias e qualidade de vida aos 

moradores dos assentamentos urbanizados. 

2.3. Alternativas de tratamento da questão 

A partir das problemáticas e estudos apresentados, nota-se que, em relação à precariedade 

da unidade habitacional, algumas alternativas podem ser adotadas durante todo o processo de 

elaboração e implementação de um projeto de urbanização de favelas.  

Considerando a característica dos tecidos das favelas em regiões metropolitanas, 

principalmente a partir da presença de setores com altíssima densidade, o tratamento da 

precariedade da unidade habitacional nesse contexto envolveria: (i) adequação de densidade 

por meio do remanejamento ou reassentamento7 de parcela das famílias e da adoção de uma 

fração mínima de terra por família; (ii) substituição de tecido, de forma geral, com adoção de 

soluções verticalizadas, e (iii) requalificação habitacional, compreendendo a assistência técnica 

para construção ou reforma das moradias, combinada com o financiamento de material de 

construção.  

                                                           
7 Denaldi (2013) define remanejamento como “a reconstrução da unidade no mesmo perímetro da favela ou 

assentamento precário que está sendo urbanizado. A população é mantida no local após a substituição das moradias 

e do tecido urbano”; e reassentamento como “a remoção para outro terreno, fora do perímetro da área de 

intervenção. Trata-se da produção de novas moradias de diferentes tipos destinadas aos moradores removidos de 

assentamentos precários consolidáveis ou não consolidáveis”. 
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Nos estudos mencionados anteriormente, os autores reforçam a importância da adequação 

das densidades nos assentamentos precários, especialmente pela adoção de frações mínimas 

para os lotes e sistema viário, mas também pela reserva de áreas livres. 

  Moretti e Denaldi (2018) propõem descritores relacionados à melhoria das condições de 

habitação que apontam para a importância da discussão a respeito da precariedade da unidade 

habitacional, principalmente no que se refere à reflexão crítica sobre situações de adensamento 

excessivo e de insalubridade decorrentes desse problema. Samora (2009) defende que os 

critérios atuais de remoção, relacionados com a resolução de situações de risco e viabilização 

da implantação de infraestrutura, devem ser ampliados de modo a abarcar a solução da 

precariedade da unidade habitacional. 

Carvalho e Santos (2007), em sua análise sobre as condições da favela Vila Canoas, 

lembram que “desde as primeiras fases do projeto, foi apontado que Vila Canoas necessita de 

um processo de desadensamento, já que muitas de suas habitações não possuem condições 

mínimas de ventilação e iluminação” (ARQUI TRAÇO, 1997 apud CARVALHO; SANTOS, 

2007). 

 Os estudos relacionados à precariedade da unidade habitacional dão pistas de que, em 

determinados casos, ações do tipo requalificação dão conta de elevar a qualidade da unidade 

habitacional resultante e que, em outros casos, essa ação é insuficiente, exigindo soluções do 

tipo remoção e reassentamento ou substituição de tecido.  

Nesse contexto, Samora (2009) registra que “os processos de urbanização não devem 

perder de vista a questão da qualidade da moradia autoconstruída, sob pena de consolidar 

situações extremas de precariedade habitacional”. 

A respeito da “substituição de tecido”, Samora e Vosgueritchan (2006) indicam que é 

necessário ponderar a respeito da capacidade de acomodação do maior número possível de 

famílias no local, isto é, no próprio assentamento precário objeto das obras de urbanização. 

Pensando na realidade do Município de São Paulo, em função do alto preço dos terrenos vazios, 

a prefeitura tem apresentado como solução a substituição integral de grande parte dos 

domicílios precários por novas unidades habitacionais.  

Santo Amore et al. (2014) apontam a importância de se diagnosticar a condição dos 

domicílios e lembram que, mesmo em áreas consolidáveis, há presença de unidades 

habitacionais muito precárias. A organização não governamental (ONG), Peabiru Trabalho 
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Comunitários e Ambientais (Peabiru TCA)8 desenvolveu uma metodologia de identificação, 

categorização (qualificação), classificação e medição (quantificação) de situações de 

precariedade habitacional que originaram o Índice de Precariedade Habitacional (IPHAB). 

Considera-se que esse índice, embora por si só não defina a opção pela remoção ou 

consolidação, deve ser usado para produzir uma leitura mais precisa das condições de moradia 

dos domicílios dos assentamentos precários.   

 

 

  

                                                           
8 Trata-se de uma Organização Não Governamental (ONG) de Assessoria Técnica, fundada em 1993, por 

profissionais de diversas áreas (arquitetos e urbanistas, engenheiros, advogados, entre outros). Atualmente, tem 

uma atuação bastante ampla, como por exemplo desenvolvimento de projetos e acompanhamentos de obras 

habitacionais de interesse social.  
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3. Favela Tamarutaca, Santo André 

3.1. Política de Urbanização de Favelas em Santo André 

Santo André localiza-se na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), integra a 

Região do Grande ABC9, possui território de 174,38 km2 e cerca de 670 mil habitantes (IBGE, 

2010). No município há 161 assentamentos precários (Figura 01), que abrigam pouco mais de 

39 mil domicílios, aproximadamente 18% do total de domicílios (DENALDI et al., 2016).  

Figura 1. Santo André: distribuição dos assentamentos precários no município, com destaque 

para a favela Tamarutaca 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de DENALDI et al. (2016) 

Para descrever a experiência municipal de urbanização de favelas, foram definidos três 

períodos de intervenção. O primeiro período, de 1989 a 1993, coincide com o primeiro mandato 

do prefeito Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores (PT), momento em que a política de 

urbanização de favelas foi estruturada pela primeira vez no município. O segundo período, de 

1997 a 2008, corresponde a três administrações consecutivas do PT, e é marcado pela retomada 

das obras de urbanização de favelas, diversificação das modalidades de intervenção e 

implementação do Programa Santo André Mais Igual (SAMI). No terceiro e último período, de 

2009 a 2017, ocorreram alternâncias de governo que não acarretaram na paralização do 

                                                           
9 A Região do Grande ABC abriga cerca de 2,5 milhões de habitantes e é formada por sete municípios - Diadema, 

Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul.  
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programa de urbanização de favelas, mas que reduziram a capacidade administrativa 

municipal10. Durante esse período, o Programa Santo André Mais Igual foi  interrompido e a 

capacidade de investimento do município foi ampliada com a chegada de recursos do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC)11, modalidade Urbanização de Assentamentos Precários 

(PAC-UAP).   

A intervenção em favelas no âmbito de uma política municipal de habitação teve início 

em 1989, no primeiro governo do Prefeito Celso Daniel (1989-1992). Durante sua gestão, foi 

criada a Secretaria Municipal de Habitação e definida uma metodologia de intervenção em 

favelas, além de terem sido instituídos importantes instrumentos, como a Lei de Áreas de 

Especial Interesse Social (AEIS), Fundo Municipal de Habitação (FMH) e Conselho Municipal 

de Habitação (CMH).  

Bagnariolli Jr. (1999) lembra que antes desse período, a favela era considerada problema 

da “promoção social” na qual o município apenas intervinha por meio da autorização para as 

concessionárias executarem ligação provisória de água (torneiras) e de luz em alguns pontos.  

Sobre esse momento inicial, Aylton Affonso12 relata: 

(...) não existia, na estrutura anterior, nem Secretaria de Habitação nem estrutura para 

isso, então a gente estava começando praticamente do zero, com uma demanda muito 

grande dos movimentos sociais, MDDF [Movimento de Defesa dos Direitos de 

Moradores em Favela], para criar programas de urbanização. Na época, nós não 

tínhamos recursos. Ninguém sonhava com financiamento federal, estadual, fazíamos 

com o que tínhamos. Era geralmente com orçamento próprio, com ajuda do Semasa 

[Serviço Municipal de Saneamento Ambiental] (Aylton Affonso – entrevista coletiva, 

2018). 

Para executar a política habitacional, foi necessário estruturar um órgão próprio para 

tratar a questão e também compor uma equipe técnica, que foi viabilizada por meio da 

contratação, por concurso público, de profissionais de diversas áreas como geógrafos, 

arquitetos, engenheiros e assistentes sociais.  

                                                           
10 Nesse período, Santo André foi administrada por três prefeitos, de diferentes partidos: Aidan Ravin, do PTB 

(2009-2012); Carlos Grana, do PT (2013-2016) e Paulo Serra, do PSDB, que foi eleito para o mandato 2017-2020. 
11 A modalidade Urbanização de Assentamentos Precários foi inserida no Eixo ‘Infraestrutura Social e Urbana’ do 

PAC. O investimento total contratado foi de R$ 29,6 bilhões e foi direcionado para 1.072 municípios, atendendo 

todos os estados da federação (CARDOSO; DENALDI, 2018).  
12 Os depoimentos foram coletados em entrevistas coletivas das quais participaram: Aylton Affonso, Caio Santo 

Amore, Cláudia Campanhão, Walkíria Góis, Maria Lúcia Cavalcanti Cavendish Lima, Nelson Tsutomu Ota, Shedd 

Pegáz, Luciana Lessa Simões. Como metodologia para apresentação neste relatório, cada depoimento será 

atribuído a(o) respectiva(o) entrevistada(o). Nas situações em que mais de um entrevistado contribuiu, será 

referenciado como “Affonso et al. (2018)”. 
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Vale destacar que alguns desses profissionais haviam trabalhado como arquitetos ou 

estagiários em Diadema, primeiro município da Região do Grande ABC a urbanizar favelas e, 

portanto, carregavam o aprendizado de participação dessa experiência pioneira13. 

Lucia Cavendish, arquiteta da empresa Diagonal Consultores Associados, que prestou 

consultoria ao município conforme será apresentado mais adiante, aponta que o empenho e a 

dedicação dos jovens profissionais contratados foram fundamentais para viabilizar a política de 

urbanização de favelas no município. Ela acrescenta que:  

A impressão que eu tinha era de que estávamos respirando novos ares, havia uma 

vontade política muito bem definida [...] havia uma efervescência de discussão e 

proposição de coisas que eu jamais vi em outro lugar (Lucia Cavendish - entrevista 

coletiva, 2018). 

 

Para planejar a intervenção, a equipe técnica, com base no levantamento realizado em 

1989 pelo Centro de Estudos Políticos e Sociais (CEPS), vistoriou e caracterizou as favelas. 

Luciana Lessa Simões destaca: 

Na verdade, a gente partiu da lista do estudo do CEPS e para cada núcleo que 

foi identificado, a gente fez uma ficha, fizemos vistorias em todas as áreas, fomos em 

todos os núcleos da cidade. E tinham alguns itens de características que tínhamos que 

observar para poder classificar o tipo de intervenção que ia ser feito. Em 1990 a gente 

não tinha nenhum levantamento, o primeiro mapeamento aerofotogramétrico foi feito 

em 90 e fizemos os primeiros projetos de urbanização em cima desse voo, com base 

nessa planta, porque não tinha levantamento planialtimétrico nem nada (Luciana 

Simões – entrevista coletiva, 2018) 

Para viabilizar a política habitacional foi criado o Departamento de Habitação 

(DEHAB), que, à época, tinha como estrutura: (i) a encarregatura de reurbanização de favelas, 

responsável pelo desenvolvimento dos Programas de Reurbanização de Favelas (Urb) e Pré-

Urbanização (Pré-urb); (ii) a encarregatura de Moradia Econômica, que tinha como principal 

atividade a assessoria à autoconstrução por meio da elaboração de projetos (‘plantas populares’) 

e acompanhamento de obras. As atribuições da encarregatura de Moradia Econômica foram 

revistas para que esse serviço fosse levado para as favelas urbanizadas ou em processo de 

urbanização. Segundo informações constantes de relatório técnico: 

O trabalho [da Moradia Econômica] era realizado em duas frentes: a) Lotes 

Individuais – os proprietários de lotes regulares em qualquer ponto do município, 

desde que não possuam outro imóvel, recebem gratuitamente projeto, alvará de 

construção, assistência técnica e “habite-se” para moradias com até 60 m²; (...) com o 

prefeito Celso Daniel havia também a frente b) Lotes do programa de urbanização de 

favelas – a encarregatura promove discussões com os ocupantes à respeito de moradia 

e padrões urbanísticos e edilícios, para depois formarem projeto (SANTO ANDRÉ, 

1992a) 

                                                           
13 Profissionais que trabalharam na equipe de urbanização de favelas de Diadema: Shedd Pegáz, Nelson Ota, 

Aylton Affonso, Walkíria Góis e João Alberto Zocchio. Sobre urbanização de favelas no Município de Diadema 

ver Denaldi (2003). 



25 

 

Adotou-se como lógica (ou estratégia) de intervenção a urbanização com a manutenção 

da população na área. O mote era do “direito à cidade”. Inicialmente foram criados dois 

programas para intervir em favelas: “Reurbanização (Urb)” e “Pré-Urbanização (Pré-Urb) ”, 

sendo que este último incorporava duas modalidades distintas de intervenção, denominadas 

“Urbanização Gradual” e “Intervenção Pontual”. A urbanização gradual era entendida como 

“uma ação de consolidação progressiva do núcleo, tendo como elemento norteador um plano 

urbanístico básico” (SANTO ANDRÉ, 1992b). 

O objetivo principal do “Urb”, que também foi denominado ‘urbanização integral’, era 

integrar a favela ao bairro e o morador à cidade, e para tanto, promovia ações tais como: 

reparcelamento, abertura e pavimentação de vias, canalização de córregos, implantação de redes 

de água esgoto e drenagem.  

Como era inviável levar o “Urb” para todos os assentamentos do município, foi criado 

o “Pré-urb”, que se destinava a executar obras de melhoria ou intervenções pontuais de caráter 

emergencial nas demais favelas. Era comum que as ações do “Pré-urb” fossem realizadas 

através de mutirão com a utilização da mão de obra das comunidades (SANTO ANDRÉ, 

1992b). Procurou-se conciliar a necessidade de ampliar o atendimento à população de favelas 

e concluir a urbanização completa de alguns assentamentos.  

A política de urbanização de favelas foi aprimorada ao longo da primeira gestão do PT, 

com a definição de cinco tipologias de intervenção: urbanização integral; urbanização gradual; 

intervenção pontual; intervenção específica e intervenção de reassentamento. Todas as favelas 

existentes foram enquadradas em uma das cinco tipologias de intervenção (SANTO ANDRÉ, 

1992b). 

Além disso, foi criado o Programa de Regularização Fundiária, a Comissão de 

Regularização Fundiária e o Programa para Áreas de Risco, que contou com o apoio do 

Conselho de Defesa Civil (CONDEC) e por meio do qual foram desenvolvidas ações de 

prevenção e eliminação de situações de risco.  

Sob a coordenação do DEHAB, foi constituído em meados de 90 a Comissão 

de Regularização Fundiária, que reuniu técnicos da SEHAB, S.A.J. e COPLAN e 

representantes do MDDF para a elaboração da minuta da lei das Áreas Especiais de 

Interesse Social – AEIS (...) No início de 91 esse texto foi consolidado e com a 

assessoria da advogada do DEHAB iniciou-se um processo intensivo de discussão da 

lei com as equipes do DEHAB, comissão do MDDF e favelas em urbanização, bem 

como contato com os vereadores, cartório, etc (SANTO ANDRÉ, 1992a) 

 

Dentro do mesmo programa [o DEHAB] estruturou a campanha “Antes que 

a Casa Caia”, com o objetivo de prevenir famílias assentadas em áreas de risco, quanto 

o perigo da área, orientando-as sobre os procedimentos necessários (SANTO 

ANDRÉ, 1992a) 
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Em 1989, para apoiar a execução do “Pré-urb”, foram criados os fóruns técnicos 

multidisciplinares conhecidos como “Fórum do Pré-urb”, que reuniam representantes do 

movimento de favelas e da Prefeitura de Santo André (PSA). Também se constituiu o Fórum 

Unificado, que reunia representantes das favelas e discutia tanto as ações do “Pré-urb” como 

do ‘Urb’ 

A administração municipal valorizou os “Fóruns de Urbanização” como instância de 

tomada de decisão. Vale ressaltar que era no âmbito dos fóruns que se aprovaram os critérios 

para a eleição das favelas que seriam atendidas e as obras que seriam priorizadas. Os fóruns 

eram realizados com a participação do MDDF e das lideranças das favelas.  

Os entrevistados confirmam a importância desse espaço de discussão:  

E os fóruns eram chamados, inclusive, em uma parceria muito mais equilibrada entre 

o poder público e o movimento social. Quem chamava era o movimento social, quem 

definia local era o MDDF, não era o poder público impondo nada. A gente trabalhava 

em conjunto (Luciana Simões – entrevista coletiva, 2018). 

Tinha uma demanda do movimento em comum acordo com a prefeitura. Eu acho que 

isso fez até parte do programa de governo. Até antes disso, o MDDF era um 

movimento representativo e forte na cidade e eu acho que teve um cunho muito forte 

da participação do movimento na questão da definição das prioridades (Shedd Pegáz 

– entrevista coletiva, 2018). 

Segundo representantes do MDDF, a administração petista de Celso Daniel deu grande 

importância à participação popular. É possível falar em um momento antes e um depois de tal 

administração (SANTO ANDRÉ, 1989). 

E aí os canais de participação, informais nessa época, não tinha conselho, 

nada disso, nada em lei, mas em comparação com os canais institucionalizados, eram 

muito mais efetivos, como as plenárias por exemplo. Os fóruns que definiam o que 

seria urbanizado e o que seria ser pré-urbanizado. Eram plenárias de 200, 300 pessoas 

e a maioria delas representantes das áreas. Tinha uma representatividade social muito 

grande (Aylton Affonso – entrevista coletiva, 2018) 

Reconheceu-se que para promover as intervenções era necessário articular o setor de 

habitação com os setores responsáveis, entre outras áreas, pelo saneamento, transporte (sistema 

viário) e drenagem, e combinar a intervenção física com o desenvolvimento de programas 

sociais. Os fóruns supracitados também nascem com o objetivo de viabilizar essa articulação, 

reunindo representantes das diversas áreas da Prefeitura Municipal de Santo André (PMSA) 

(RESCHKE; BEDÊ, 1992).  

A dificuldade de captar recursos estaduais ou federais levou o Município a buscar 

alternativas locais. Para viabilizar as intervenções, o Serviço Municipal de Saneamento 

Ambiental de Santo André (SEMASA), autarquia municipal, adotou o conceito ‘urbanização 

como saneamento integrado’ e financiou as intervenções físicas do tipo abertura de viário, 

execução de redes de água, esgoto e drenagem e pavimentação (AFFONSO et al., 2018). 
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 De 1991 a 1993, para ampliar sua capacidade administrativa, a PSA contou com 

a Diagonal Consultores Associados Ltda., empresa de consultoria em política habitacional, 

contratada para apoiar as ações de planejamento e a execução de algumas intervenções. Lucia 

Cavendish ressalta: 

A Diagonal foi chamada em 1991 para participar da discussão do planejamento da 

política habitacional em Santo André. Nós fizemos alguns debates aqui, foi bastante 

interessante. Santo André já estava bem avançado nisso e quando o governo de Celso 

Daniel decidiu começar a intervenção em Tamarutaca a Diagonal se apresentou como 

candidata na licitação de execução das obras e ganhou (Lucia Cavendish – entrevista 

coletiva, 2018) 

Em 1993, as ações voltadas para a urbanização de favelas foram paralisadas em virtude 

de alternância administrativa, uma vez que o PT não conseguiu eleger o sucessor de Celso 

Daniel e dar continuidade às políticas iniciadas durante seu mandato. A gestão seguinte (1993-

1996) “deu pouca importância às favelas e realizou apenas intervenções relacionadas com a 

eliminação das situações de risco diagnosticadas pela Defesa Civil do Município” (DENALDI, 

2003). 

Registra-se que nesse primeiro período 10 favelas, que abrigavam 686 famílias, foram 

urbanizadas integralmente e 79 favelas, que abrigavam 13.614 famílias, foram urbanizadas 

parcialmente ou receberam intervenções pontuais (SANTO ANDRÉ, 1992b).  

Sobre o primeiro período de intervenção, ressalta-se que:  

O mérito da política habitacional desenvolvida neste período está no reconhecimento 

da existência das favelas, na afirmação da urbanização para promover o acesso à 

habitação, no estabelecimento de uma metodologia própria para a intervenção em 

favelas e na construção de uma estrutura jurídico-institucional para promover a 

regularização desses assentamentos. A metodologia de intervenção em favelas 

definida nesse período foi aprimorada e retomada pelos dois outros governos do 

mesmo prefeito. (SANTO ANDRÉ, 2006) 

Em 1997, Celso Daniel assumiu novamente a prefeitura de Santo André. O governo 

municipal propôs a “inclusão social” como uma das cinco principais marcas da gestão e 

retomou as intervenções do tipo “urbanização integral”, que passaram a integrar o Programa 

Santo André Mais Igual (SAMI).  Denaldi (2012) lembra que nesse período as parcerias para a 

viabilização de intervenções em favelas ganharam impulso com a injeção de recursos de outras 

esferas de governo e organismos nacionais e internacionais, como a Comissão Europeia, além 

da participação de universidades e organizações não governamentais14.  

O referido Programa adotou como princípios a integração, a territorialização das ações 

(favelas) e a participação da comunidade, e buscou tratar das dimensões urbanas, econômicas 

e sociais da exclusão. 

                                                           
14 Sobre o SAMI ver Denaldi (2012); Larangeira (2003). 
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Além dos programas de Urbanização de Favelas e Produção Habitacional, integraram o 

SAMI, entre outros, os programas: Microcrédito (Banco do Povo); Incubação de Cooperativas; 

Capacitação de Empreendedores Populares (Empreendedor Popular); Formação Profissional; 

MOVA - Alfabetização para Adolescentes e Adultos; Renda Mínima, acoplado ao atendimento 

escolar; Saúde da Família – provisão descentralizada de serviços de saúde, empregando agentes 

de saúde nos bairros; Criança Cidadã – programa destinado ao atendimento de crianças 

(SANTO ANDRÉ, 2002; DENALDI, 2004)15. 

O Programa destinou-se a atender as famílias moradoras de núcleos de favela em 

processo de urbanização, com diversos programas setoriais (habitação, educação, saúde, 

garantia de renda, desenvolvimento econômico, entre outros), articulados institucionalmente e 

concentrados espacialmente. O slogan “Tudo junto, ao mesmo tempo e no mesmo lugar” 

resume a expressão dessa ideia (SANTO ANDRÉ, 2002; DENALDI, 2012).  

O Município estruturou a política habitacional em duas grandes linhas de atuação: 

‘provisão de novas oportunidades habitacionais’ e ‘melhoria das condições de moradia em 

núcleos de favela’. Também propôs o aprimoramento da intervenção em favelas por meio do 

‘Programa de Urbanização de Favelas’ e instituiu novas modalidades de intervenção. 

A provisão de novas oportunidades habitacionais -compreendia principalmente a 

produção ou apoio à produção de novas moradias, buscando ampliar o acesso ao mercado 

formal. Já a ação em favelas propunha implantar, desde obras para eliminação de situações de 

risco geotécnico e de insalubridade, até a urbanização integral dos assentamentos, com 

regularização fundiária, produção de novas moradias, requalificação habitacional e construção 

de equipamentos comunitários (SANTO ANDRÉ, 2006). 

Para viabilizar a melhoria das condições de moradia nas favelas, a Prefeitura de Santo 

André instituiu os seguintes programas ou ações: urbanização integral16, produção de novas 

moradias ou de lotes urbanizados, intervenção emergencial17, monitoramento de áreas de risco, 

                                                           
15 O SAMI foi reconhecido e premiado por vários organismos nacionais e internacionais. Em 2000, ganhou o 

“Prêmio Gestão Pública e Cidadania”, concedido pela Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford e foi destacado 

como uma das cinco melhores experiências de políticas públicas desenvolvidas no país. Em 2001, foi incluído 

entre as 16 melhores práticas do mundo – a única brasileira – escolhidas para serem relatadas na Conferência das 

Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Istambul + 5. Ainda em 2001, foi selecionado entre as dez 

melhores práticas, com destaque especial para a urbanização da favela Sacadura Cabral e recebeu o Prêmio Caixa 

Econômica Federal de Melhores Práticas em Gestão Local naquele ano. Em 2003, foi indicado como uma das 20 

melhores práticas na feira virtual de governança local da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2005, o 

programa foi escolhido, na primeira edição do Prêmio ODM BRASIL, entre as oito melhores iniciativas de 

Governo Municipal, como a única que contempla os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM 

(DENALDI, 2012, p.16). 
16 Trata-se de outra denominação dada para o Programa Urb executado no período anterior (1989-1993). 
17 Tratavam-se de intervenções pontuais denominadas no período anterior de Pré-Urb. 
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requalificação habitacional, regularização fundiária, manutenção e controle urbano, contenção 

de invasões. 

De maneira mais específica, o programa “urbanização integral”, desenvolvido no 

âmbito do Programa Santo André Mais Igual realizava obras de infraestrutura básica, como a 

implantação de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem, energia elétrica, 

além de iluminação pública, abertura de novas vias e pavimentação, parcelamento do solo (com 

adoção de um lote ou fração ideal de terra mínima), obras de consolidação geotécnica, 

viabilização da regularização fundiária, construção (quando necessária) de equipamentos 

sociais e a promoção de melhorias habitacionais nas áreas (SANTO ANDRÉ, 2006). 

Segundo Denaldi (2003), partiu-se do pressuposto de que não bastaria executar obras 

de infraestrutura para integrar a favela à cidade, mas que seria necessário desenvolver ações de 

pós-ocupação e também promover a melhoria da unidade habitacional. Para tanto, foram 

desenvolvidas ações denominadas de “Pós-Uso” e estruturado o programa “Requalificação 

Habitacional” que desenvolvia ações de assistência técnica à autoconstrução, já realizadas 

desde o período anterior pela Encarregatura de Moradia Economia, e viabilizava financiamento 

por meio do programa ‘Melhor Ainda’ lançado em 2003. Através do programa de requalificação 

habitacional, portanto, foi possível desenvolver ações voltadas para apoiar a construção, 

reforma e ampliação de unidades habitacionais, combinadas ou não, com concessão de crédito 

para construção e melhoria habitacional, assessoria técnica à autoconstrução e educação 

ambiental visando melhorar a qualidade das moradias autoconstruídas nas favelas em 

urbanização (SANTO ANDRÉ, 2006). 

Em apoio à requalificação habitacional, o Programa “Melhor Ainda” viabilizou 

assistência técnica e crédito para reforma ou ampliação das moradias.18 Os recursos permitiam 

compra de material, contratação de mão de obra especializada e pagamento de assistência 

técnica. Para ampliar sua capacidade técnica, o município buscou estabelecer convênios com 

ONGs, universidades e escritórios de arquitetura e engenharia, de forma a estender e viabilizar 

a assessoria técnica nos assentamentos. 

 O valor máximo financiado pelo ‘Melhor Ainda’ era de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

por família, com comprometimento de até 25% da renda familiar com o pagamento das 

prestações, e com liberação do recurso vinculada ao cumprimento do programa de obras 

estabelecido entre o DEHAB e o morador, com ou sem a participação de assessoria técnica. As 

                                                           
18 A obtenção de crédito estava condicionada à construção ou adaptação da moradia para responder à eliminação 

de riscos e às diretrizes de conforto ambiental (ventilação e iluminação) estabelecidas pela PSA (SANTO ANDRÉ, 

2002 apud DENALDI, 2003). 
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intervenções eram realizadas com base nos projetos de reforma das moradias que tinham como 

diretrizes: adequação às normas estabelecidas nos planos de urbanização e regularização; 

garantia de condições adequadas de conforto ambiental (ventilação e iluminação); melhoria no 

acabamento externo das moradias (SANTO ANDRÉ, 2006).  

Para intervir com efetividade na problemática do crescente aumento do número de 

famílias em assentamentos precários, a Prefeitura de Santo André realizou o esforço de articular 

a política habitacional à política urbana.  

Um exemplo dessa articulação pode ser evidenciado no Plano Diretor Participativo 

aprovado em 2004, que incorporou os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, com a 

proposta de democratizar o acesso à terra. Por meio do plano, foi delimitado cerca de 1,5 milhão 

de metros quadrados de áreas vazias ou subutilizadas como Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS), destinadas prioritariamente à produção de habitação de interesse social (SANTO 

ANDRÉ, 2006). 

Vale destacar que a partir de 1997 foi instituído no município o Orçamento Participativo 

(OP), e o atendimento no âmbito do ‘Programa de Urbanização Integrada’ passou a ser definido 

junto ao Conselho Municipal de Orçamento (CMO). 

A partir de 2009, com a alternância de governo, o Programa Santo André Mais Igual 

(SAMI) foi interrompido e priorizou-se a intervenção em outros assentamentos para os quais 

foram canalizados recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - Urbanização de 

Assentamentos Precários (PAC-UAP). A partir de então, também foram utilizados recursos 

federais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Vale registrar que esses recursos 

foram utilizados na produção de novas unidades habitacionais (provisão habitacional) pela 

necessidade de desadensamento dos assentamentos em urbanização. 

O investimento total do PAC na Região do Grande ABC para urbanização de favelas 

somou R$ 1,67 bilhão. Desse montante, o município de Santo André recebeu aproximadamente 

R$ 350 milhões, cerca de 20% do valor total. Dos 161 assentamentos precários identificados 

(ou existentes) no município, 33 deles receberam investimentos do PAC-UAP, atingindo 

19.704 famílias (DENALDI et al., 2016). 

Esse terceiro período é marcado também por dois aspectos significativos relativos à 

estrutura administrativa. A equipe de urbanização de favelas é reduzida e os dirigentes 

nomeados para os cargos mais altos (secretário e diretores) não eram especialistas na área de 
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habitação social.19 Esses fatores fizeram com que o município perdesse capacidade institucional 

para elaborar e desenvolver projetos.  

3.2. A urbanização da Favela Tamarutaca 

A Tamarutaca está localizada na região central do Município de Santo André (Figura 

2), distante, em linha reta, pouco mais de um quilômetro e meio do Paço Municipal. A principal 

via de acesso ao assentamento é a Avenida Prestes Maia, de significativa importância 

metropolitana. O assentamento possui área de cerca de 100 mil metros quadrados2 e 

declividades que variam de 10 a 40%. Em 1989, a favela abrigava cerca de 800 domicílios 

(SANTO ANDRÉ, 1989). Em 2008, o assentamento contava com cerca de 1.400 famílias 

(AFFONSO et al., 2018). 

Figura 2. Tamarutaca: localização do assentamento precário 

Fonte: Elaboração própria 

A ocupação na então Chácara Tamarutaca teve início na década de 70. O local era 

cercado de eucaliptos e possuía um lixão e um ferro velho, sendo que, em frente à Chácara, 

localizava-se a Avenida Prestes Maia, via de acesso principal. 

Há registros de tentativas de contenção da ocupação e de demolição de alguns barracos, 

mas essas ações não conseguiram conter o crescimento da ocupação.  Como resposta às 

                                                           
19 A entrevistada Claudia Campanhão acredita que a redução da equipe está diretamente relacionada com a 

transferência de funcionários para outras áreas e a aposentaria sem reposição. 
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tentativas de contenção da ocupação, surgiu a primeira organização dos moradores, a partir do 

trabalho desenvolvido por um grupo de religiosos da União do Colégio São José. Importante 

papel também teve o Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados (MDDF), que atuou no 

sentido de pressionar a gestão municipal para execução de melhorias do tipo infraestrutura 

básica (SANTO ANDRÉ, 1990).    

Figura 3. Tamarutaca: ocupação em 1991. 

Fonte: SEMASA (1991) 

Em 1989, a maioria das habitações era de madeira (Figuras 4 e 5), a oferta de água era 

parcial, a interligação da rede de água era executada de forma clandestina, apenas alguns setores 

contavam com energia elétrica, não havia rede de esgoto e a coleta de lixo era feita de forma 

precária (SANTO ANDRÉ, 1989). 

Na porção sudoeste da Tamarutaca, havia uma linha de drenagem por onde corriam, a 

céu aberto, as águas servidas de parte das habitações, e que também captava as águas pluviais 

em épocas de chuva. Nessa porção da favela havia também um maciço de eucaliptos, sob o qual 

estavam assentadas cerca de 200 famílias, além de uma área livre, com aproximadamente 25 

mil metros quadrados, onde funcionou uma antiga usina de asfalto do município (Figura 3). 

Segundo relatório municipal, a idade das arvores e as condições do solo provocavam constantes 
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tombamentos de galhos e copas, colocando em risco a segurança das famílias (SANTO 

ANDRÉ, 1992b). 

No relatório que registrou as diretrizes de intervenção, datado de 1992, também consta 

descrição das características da ocupação. Cerca de 80% das habitações eram de madeira, a área 

apresentava densidade bruta de 530 Hab/ha e a ‘densidade habitacional média’, compreendida 

como fração ideal média de terreno por família, era de 43 metros quadrados. Existiam vias 

internas que se conectavam com a Avenida Prestes Maia e com a Rua Ilha Bela, entretanto, 

essas vias não se conectavam com o entorno a jusante da favela, o que impedia o lançamento 

de águas pluviais e esgotamento sanitário nas redes públicas existentes. Sobre o arruamento, o 

relatório registrava também: 

Quando avança para o interior do núcleo essa rede vai definindo grandes quadras cujos 

acessos internos são estreitos, tortuosos e descontínuos, oferecendo condições 

precárias de circulação até para pedestres e para implantação das redes de 

infraestrutura. Nos setores onde a declividade é mais acentuada os acessos combinam 

rampas com escadarias improvisadas pela população. São frequentes os casos de lotes 

sem acesso direto para a rua. (SANTO ANDRÉ, 1992b) 

Figuras 4 e 5. Tamarutaca: ocupação antes da urbanização. 

Fonte: SANTO ANDRÉ, 2006. 

Em 1989, a Tamarutaca foi escolhida para receber intervenção do tipo ‘Urb’ 

(urbanização integral). Acredita-se que a principal motivação para a sua escolha tenha sido a 

pressão exercida pelo Movimento de Defesa do Direito dos Favelados (MDDF) e da Comissão 

de Moradores da Tamarutaca, que participava ativamente dos fóruns de urbanização (SANTO 

ANDRE, 1992b). 
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Foram quase três décadas de intervenções na Favela Tamarutaca, que se iniciaram em 

1989 (SANTO ANDRÉ, 1991) e não foram concluídas totalmente até 2018. Durante o processo 

de urbanização, foram identificadas cinco grandes etapas de intervenção que correspondem, de 

forma geral, à execução de obras em quatro setores - Área de Reassentamento 1 (AR1), Área 

de Reassentamento 2 (AR2), Setor 1 e Setor 2 (Figura 6) -, além de uma última etapa, na qual 

foram desenvolvidas ações para eliminação de situações de risco por meio da remoção de 

famílias que ocuparam as áreas identificadas como Morro, Platô/Platozinho, Mocozão, e 

também ações voltadas para a regularização do assentamento. 

Figura 6.  Tamarutaca: setores de intervenção 

Fonte: Elaboração própria com base em plantas e documentos cedidos por entrevistados.  
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3.3. Primeiro período: 1989 a 1993  

As intervenções na Tamarutaca começaram em 1989 e foram orientadas por projetos de 

parcelamento do tipo “estudo preliminar”, produzidos para setores da favela e baseados em 

levantamentos realizados pela equipe municipal de topografia (AFFONSO et al., 2018). Os 

projetos (Figura 7) foram elaborados pela própria equipe municipal que contava com o apoio 

do SEMASA. 

Figura 7. Tamarutaca: projeto de reparcelamento da Área de Reassentamento (AR-1) - 1ª etapa de 

intervenção 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André (arquivo cedido por Luciana Lessa Simões) 

Em 1991, a PSA e o SEMASA avaliaram que para concluir a urbanização do 

assentamento era necessário contratar a produção de um levantamento topográfico e projeto, 

além de empresa especializada para apoiar a execução dos serviços (SANTO ANDRE, 1992b). 

Em 1992, a empresa Diagonal Consultores Associados venceu a licitação para executar o 

gerenciamento das intervenções. 

Para execução do trabalho, a Prefeitura providenciou um escritório de campo (canteiro 

de obras) que funcionava dentro de um container localizado no entorno do perímetro da 
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Tamarutaca. Nesse escritório de campo trabalhavam as equipes do DEHAB (Encarregaturas de 

Reurbanização de Favelas e Moradia Econômica) e da Diagonal. 

Segundo os entrevistados, a intervenção foi iniciada em uma área pública vazia, 

denominada pela equipe de “platô” (antiga usina de asfalto) e identificada na Figura 6 como 

AR-1 (Área de Reassentamento 1). Tratava-se de uma “área pulmão” para iniciar a realocação 

das famílias.  

Adotou-se a estratégia de reparcelamento da área, ou seja, reordenamento das vias, 

quadras e lotes, uma vez que se considerou que a consolidação do padrão urbanístico existente 

implicaria na manutenção de situações de habitação inadequadas.   

A consolidação implicaria na manutenção de padrões de salubridade e de habitabilidade 

indesejáveis a qualquer assentamento: (i) habitações inadequadamente instaladas em terrenos 

íngremes; (ii) habitações construídas sobre solos sem suporte, alagadiços e turfosos, e sobre 

extensa camada de aterro sobre lixo; (iii) existência de situação de risco no setor dos eucaliptos; 

(iv) péssimas condições dos acessos secundários e; (v) grande incidência (37%) de lotes com 

áreas inferiores a 40metros quadrados (SANTO ANDRÉ, 1992b). 

A recuperação urbanística do núcleo e sua reintegração à estrutura da cidade demandou 

ações que extrapolaram o suprimento das carências de infraestrutura, dirigindo-se para um 

reordenamento mais profundo das condições de ocupação. Nesse quadro, a existência de áreas 

livres, que possibilitou o reassentamento das famílias, surgiu como elemento facilitador da 

intervenção (SANTO ANDRÉ, 1992b). Outro elemento a ser destacado está no padrão precário 

das habitações, que assumiu um aspecto facilitador para modificações mais profundas na 

estrutura do parcelamento, sistema viário e desenho do assentamento precário. 

Segundo relatório municipal (SANTO ANDRÉ, 1992b) as diretrizes de intervenção 

foram as seguintes: 

a) Eliminação da situação de risco no setor dos eucaliptos efetuando: a retirada dos 

eucaliptos; a remoção temporária das famílias para alojamentos provisórios durante 

a operação de retirada das árvores; o desmonte dos barracos e guarda dos materiais 

aproveitáveis; a terraplanagem do terreno; o reparcelamento da área, adotando 

padrões adequados de lotes e arruamento; a instalação das redes de água, esgoto e 

energia elétrica; 

b) Utilização das áreas livres para o uso habitacional, com padrão que maximize sua 

ocupação, permitindo assim o remanejamento de famílias da área ocupada; 
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c) O reparcelamento da área ocupada garantindo a permanência de todas as famílias 

cadastradas e eliminando as situações de insalubridade e inabitabilidade, prevendo: 

o redimensionamento dos lotes de forma a eliminar as parcelas com áreas inferiores 

a 40 metros quadrados e superiores a 125 metros quadrados; o remanejamento das 

famílias em grandes grupos (50 famílias), minimizando os transtornos da mudança 

e o rompimento das relações de vizinhança;  

d) A implantação de viário principal adaptando-o à rede de percursos pré-existente 

(traçado e caixa), executando-se os trechos onde se faz necessário a abertura de 

novas ruas; 

e) Reassentamento das famílias que tenham que ser removidas para a abertura de novas 

ruas do viário principal, nas áreas livres, previamente parceladas, e dotadas de redes 

de água, esgoto e energia elétrica; 

f) Implantação do sistema de drenagem de águas pluviais que diminua a velocidade 

das águas e as direcione de maneira a impedir a erosão do ravinamento em especial 

nas áreas de maior declividade; 

g) Implantação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água; 

h) Substituição da rede clandestina de energia elétrica por rede oficial da Eletropaulo; 

i) Realização de contenções nos cortes abruptos do terreno e plantio de grama nos 

taludes de corte suave, a fim de evitar erosão; 

j) Alargamento, construção de elemento de proteção e tratamento paisagístico no 

trecho da calçada da Av. Prestes Maia para dar condições de segurança ao 

movimento de pedestres, disciplinar a travessia da Avenida e impedir 

estacionamento ao longo da via. 

Segundo Relatório Técnico de avaliação de obras de 1991 (SANTO ANDRÉ, 1991), 

elaborado pelo DEHAB, a 1ª etapa de intervenção, que corresponde à AR-1 (Figura 8), 

viabilizou a implantação de 115 lotes de aproximadamente 70 metros quadrados. A área foi 

parcelada e recebeu infraestrutura básica (redes de água, esgoto, drenagem e pavimentação).  
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Figura 8. Tamarutaca – Área de Reassentamento 1(AR-1): abertura de via 

Fonte: Claudia Campanhão (1993) 

Em junho de 1990, foram realizadas as primeiras remoções para o “platô” (AR-1). 

Foram realocadas para essa área algumas famílias em situação de risco, que moravam sob os 

eucaliptos envelhecidos. O desgalhamento dos eucaliptos colocava em risco as famílias que se 

localizavam nesse setor (Figuras 9 e 10).  

Figuras 9 e 10. Tamarutaca – AR-1: retirada dos eucaliptos 

Fonte: Claudia Campanhão (1993) 

Como mencionado anteriormente não se produziu um projeto global e completo de 

urbanização. Foram estudos preliminares de parcelamento e projeto de redes de infraestrutura 

que orientaram a execução das obras. Os entrevistados informaram que uma empresa de 

engenharia de saneamento contratada pelo SEMASA elaborou um projeto de redes de 

infraestrutura e esse projeto foi utilizado pela Diagonal para elaborar a proposta de 

parcelamento das quadras. 

Maria Lucia Cavalcanti Cavendish Lima registra:  
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O SEMASA fez um levantamento topográfico da área inteira, de toda 

barracaria que existia, porque tinha 2 ou 5% de alvenaria, e a empresa de saneamento 

pegou aquela conjuntura física e distribuiu as redes tal e qual a ocupação, as redes de 

esgoto e saneamento. Era um projeto de saneamento, não era um projeto urbanístico. 

Nós analisamos o projeto, e nessa época estava trabalhando eu e a Kátia, a gente 

começou e fez um memorial do projeto e fomos apresentá-lo. (Lucia Cavendish – 

entrevista coletiva, 2018) 

A intervenção realizada, então, buscou viabilizar o reparcelamento das quadras, 

execução do sistema viário (Figura 11), eliminar as situações de risco para executar o sistema 

viário (Figura 12), além de solucionar as ocupações sob os eucaliptos, que ainda eram muitos e 

representavam risco às famílias (Figura 13). O Setor 1 e a Área de Remoção – 2 foram os 

principais focos de intervenções.  

Figura 11. Tamarutaca – Setor 1: obras de abertura do sistema viário (antes e depois) 

Fonte: Claudia Campanhão (1993) 

Figura 12. Tamarutaca – Setor 1: execução de muro de arrimo 

Fonte: Claudia Campanhão (1993) 
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Figura 13. Tamarutaca: Área de risco de Eucaliptos – Setor 1 

Fonte: Campanhão (1990) 

Em 1992 foram realizadas as remoções para a Área de Reassentamento 2 (AR-2) (Figura 

14). Foram deslocadas para essas áreas, principalmente: (i) as famílias que ocupavam a área 

destinada para construção da alça do viaduto da Avenida Prestes Maia; (ii) parcela das famílias 

que ocupavam a área dos eucaliptos (setor 1); e (iii) famílias que ocupavam o eixo do viário 

principal da Rua Teresina (Figura 15). Foram viabilizados cerca de 130 lotes, com 40 a 60 

metros quadrados.  

Figura 14. Tamarutaca- Área de Reassentamento 2 (AR-2): intervenções de urbanização 

Fonte: Claudia Campanhão (1993) 
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Figura 15. Tamarutaca: localização das famílias realocadas para a Área de Reassentamento 2 (AR-2) 

Fonte: Elaboração própria com base em documentos cedidos por entrevistados. 

Após conclusão do setor AR-2, foi iniciada a urbanização do Setor 1 (Figura. 16). Para 

essa área foram deslocadas as últimas famílias que ainda ocupavam a área de eucaliptos (que 

não se resolveu em AR-2), o restante das famílias que ocupavam a área da Rua Teresina, 

realocadas para sua abertura enquanto viário principal e as famílias que ocupavam o Setor 1. 
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Figura 16. Tamarutaca: Intervenções no Setor 1 

Fonte: Claudia Campanhão (1993) 

O processo de trabalho era desenvolvido “quadra a quadra”. O depoimento de Lucia 

Cavendish esclarece o processo:  

Então, nos containers ficava o pessoal da obra, ficávamos nós e ficavam também os 

containers com as famílias. Era um verdadeiro jogo de xadrez. Desocupou aí, essa foi 

a primeira quadra que a gente desenhou, as duas, três primeiras quadras [aponta para 

o mapa]. Não tinha um projeto para o restante. Tinha uma noção de que a gente ia 

manter as ruas principais, que determinadas quadras precisavam ser seccionadas 

porque eram bolsões e assim a gente foi montando, quadra a quadra, depois que a 

comunidade assumiu o compromisso de aceitar os padrões que eram possíveis de 

serem implantados (Lucia Cavendish – entrevista coletiva, 2018).  

 Nesse primeiro período de urbanização da Tamarutaca não foram realizados 

reassentamentos em áreas externas, ou seja, fora da poligonal do assentamento. A estratégia 

adotada para a execução e andamento das obras, no entanto, contou com a realocação interna 

da população. Para tanto, foram instalados containers para as famílias permanecerem 

provisoriamente na área. Na região dos containers também foi construída uma instalação 

provisória para a equipe técnica realizar atendimentos à população (Figura 17).    
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Figura 17. Layout das instalações provisórias 

Fonte: DIAGONAL (1991) 

Essa estratégia de reparcelamento já era aplicada no Município de Diadema, mas era 

desconhecida pela equipe da Diagonal. Lucia Cavendish esclarece:  

O primeiro impacto quando chegamos [Diagonal] aqui, eu já falei, foi essa coisa da 

efervescência, o segundo era uma característica totalmente distinta da região que a 

gente conhecia em Pernambuco, Recife, Olinda, Jaboatão, que eram os barracos serem 

de madeira. Os barracos de madeira eram uma deficiência, mas ao mesmo tempo um 

potencial, porque você podia pegar a casa, tirar e colocar em outro lugar. Em 

Pernambuco não, as casas precárias eram de Taipa, então, a taipa você não arranca do 

chão para botar em outro campo. Então a gente não conhecia essa estratégia de 

reformular todo parcelamento, nós aprendemos isso aqui com vocês e vocês já faziam 

isso quando nós chegamos em 91 (...) foi tudo substituição de tecido. Só ficaram as 

casinhas de alvenaria. Quando a gente pegava uma quadra e tirava todos os barracos, 

ficava uma casinha no meio ilhada e muitas vezes ela ficava ali até passar a máquina 

(Lucia Cavendish – entrevista coletiva, 2018).  

Para definir o parcelamento eram realizadas vistorias técnicas para avaliar as condições 

das moradias construídas com alvenaria. Caso a situação fosse adequada, a unidade habitacional 

poderia ser mantida, e as áreas livres (quintal, por exemplo) poderiam sofrer um 

desmembramento, a depender de seu tamanho, para aproveitamento de novos lotes.   

Além disso, documentos oficiais destacam que havia 16 critérios de parcelamento, 

resultantes de discussões e seminários realizados pela PSA, Diagonal Consultores Associados 

e os próprios moradores da Tamarutaca (SANTO ANDRÉ, 1992a). 

São eles: (i) Nenhuma família terá direito a mais de um lote (Lei de AEIS); (ii) só será 

permitido o uso residencial ou misto para os lotes, salvo se destinados a entidades sem fins 

lucrativos de assistência à comunidade e se observadas as disposições da Lei de AEIS; (iii) não 

será permitido o uso exclusivamente comercial dos lotes; (iv) a solução do reparcelamento será 

estudada por quadra, para permitir que o trabalho seja executado por etapas; (v) os lotes terão 

tamanho e forma diferenciados, em função das características físicas e da densidade 

habitacional da quadra; (vi) os lotes projetados deverão assegurar condições de segurança, 
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insolação, ventilação, iluminação e privacidade às moradias; (vii) todos os lotes definidos terão 

acesso através de via pública, quer seja rua ou viela; (viii) nenhum lote poderá ter área inferior 

a 40m² (quarenta metros quadrados); (ix) na operação de reparcelamento a cada família caberá 

um novo lote, que atenda aos requisitos fixados nos itens 6, 7 e 8, visto não ser possível garantir 

a realocação das famílias no mesmo local onde estavam anteriormente; (x) no reparcelamento 

deverão  ser preservadas as casas de alvenaria, exceto as que apresentem evidências de falta de 

segurança ou cuja posição na quadra inviabilize a solução do parcelamento; (xi) todos os lotes 

definidos terão ligação domiciliar de água e esgoto; (xii) o traçado e o dimensionamento do 

sistema viário deverão garantir a implantação das redes de infraestrutura de água, esgoto, 

drenagem de águas pluviais e energia elétrica; (xiii) o traçado e o dimensionamento do sistema 

secundário deverão propiciar melhores condições de acesso e circulação eventual de veículos 

motorizados e não motorizados, e de pedestres; (xiv) para a execução de reparcelamento 

poderão ocorrer casos de famílias ficarem alojadas em locais provisórios (containers); (xv) para 

efeito da destinação dos lotes do parcelamento, as famílias pesquisadas em 1991 terão direito a 

permanecer na área, segundo os critérios estabelecidos nestas deliberações; (xvi) as famílias 

cadastradas que resolvam transferir seu cadastro até dezembro/92, deverão transferi-lo 

obrigatoriamente para famílias co-habitantes e mediante a autorização da comissão de 

moradores e da Prefeitura Municipal.  

Cabe registrar que a maioria dos barracos não era construída com madeira de boa 

qualidade e, com a demolição, parte da madeira se tornava inaproveitável. Para viabilizar sua 

reconstrução no lote definitivo foi viabilizado um “kit barraco” (Figuras 18 e 19). O kit, 

fornecido pelo SEMASA, e distribuído pela equipe de assistência social, era composto de 

madeirit, caibros, sarrafos e telhas para construção de um embrião de 12 metros quadrados 

(SANTO ANDRE 1992b). 
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Figuras 18 e 19. Tamarutaca: moradias construídas com o kit-barraco 

Fonte: Claudia Campanhão (1993). 

Uma vez realocadas no novo lote, as famílias recebiam apoio da prefeitura para 

construção da moradia em alvenaria (Figura 20). A equipe do setor Moradia Econômica 

fornecia plantas e assistência técnica para construção. Os projetos eram desenvolvidos a partir 

do diálogo com as famílias. Os técnicos do setor atendiam as famílias no canteiro de obras, em 

dois dias de plantões semanais. Estima-se que até 1992 o setor tenha atendido 364 famílias 

(SANTO ANDRE, 1992b). 
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Figura 20. Tamarutaca: construção das moradias em alvenaria no lote definitivo 

Fonte: Claudia Campanhão (1993) 

Segundo depoimento de Maria Lucia Cavalcanti Cavendish Lima: 

Não saíamos de lá [canteiro]. Jaime saía da prancheta e sentava em uma mesinha do 

lado de fora do container para atender cada família individualmente, começava 

perguntando se a senhora era casada (...) então dizia você constrói primeiro assim, 

depois você complementa a casa desse jeito (Lucia Cavendish – entrevista coletiva, 

2018). 

De 1989 a 1992 houve um aumento do número de famílias residentes na Tamarutaca, 

que passou de 800 para 1.104 e que acarretou em mudanças no padrão de urbanização. O 

aumento do número de famílias inviabilizou o lote mínimo de 70 metros quadrados acordado 

com as famílias no início do processo de urbanização. A solução encontrada foi a redução do 

lote mínimo para 40 metros quadrados.  

Lucia Cavendish Lima descreve esse processo:  

Agora, o impasse da comunidade. Como é que a gente justificava que o 

bendito lote de 72 metros já não era mais possível? Porque tinha um acordo com a 

comunidade, de que ninguém vai para fora [...] Era um impasse porque estava todo 

mundo esperando lotes de 72 metros quadrados.  

 

Nós montamos um seminário para a comunidade como um todo, com todo o 

raciocínio que tivemos, material técnico, do Semasa. Nós reproduzimos em grupo, 

levamos histograma de frequências em isopor, e finalmente a comunidade terminou 

entendendo que teríamos que fazer uma baita de uma mudança (Lucia Cavendish – 

entrevista coletiva, 2018). 
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O objetivo era eliminar as duas “pontas” do histograma de frequência das áreas dos lotes 

inicial, isto é, os lotes muito pequenos e os lotes muito grandes (Gráfico 1). Desta forma, com 

o projeto (Gráfico 2), houve uma concentração de lotes entre 40 e 70 metros quadrados, com 

predominância de 50 a 60 metros quadrados. 

Gráfico 1. Histogramas de frequência das áreas dos lotes: situação inicial (1992) 

Fonte: elaboração própria com base em documentos produzidos pela Diagonal Consultores Ltda. 

Gráfico 2. Histogramas de frequência das áreas dos lotes: proposta de parcelamento 

Fonte: elaboração própria com base em documentos produzidos pela Diagonal Consultores Ltda.
20

 

Vale ressaltar que a participação e apoio da comunidade foram fundamentais para 

viabilizar essas intervenções. Segundo relatório municipal (SANTO ANDRE, 1992b), os 

critérios de urbanização foram aprovados em Assembleia, que contou com a participação de 

cerca de 800 famílias, e para a mobilização da população eram desenvolvidas as seguintes 

atividades: reuniões sistemáticas com o Conselho de Moradores, objetivando a participação 

com decisão conjunta sobre todas as etapas do projeto; reuniões com todos os grupos de 

moradores (por ruas e quadras) nas ocasiões em que direta ou indiretamente eram atendidos 

                                                           
20 É possível conferir os histogramas originais no Anexo 3. 
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pelo projeto (obras/educação ambiental); realização de seminários, assembleias e outros 

eventos, quando da necessidade de decisões coletivas que se refiriam ao conjunto de moradores; 

reuniões com instituições do entorno sobre o projeto e discussão das formas de envolvimento e 

participação no nível do bairro.  

Em novembro de 1992, teve início um período de chuvas que levou à diminuição do 

ritmo das obras. Além disso, no final de 1992, encerrou-se a primeira gestão do Prefeito Celso 

Daniel, que não conseguiu eleger seu sucessor, e o (novo) prefeito eleito não deu continuidade 

ao programa de urbanização de favelas.   

A gestão seguinte à de Celso Daniel (1993-1996) “deu pouca importância às favelas e 

realizou apenas intervenções relacionadas com a eliminação das situações de risco 

diagnosticadas pela Defesa Civil do Município” (DENALDI, 2003). 

Concluiu-se que, no final desse primeiro período, a intervenção realizada teve uma 

grande abrangência (aproximadamente 65% da área total do assentamento precário), faltando 

apenas a intervenção no Setor 2 e o atendimento de poucas famílias no Setor 1 (Figura 21) 

(SANTO ANDRÉ, 1997). Destaca-se ainda que, os serviços do ‘Moradia Econômica’, 

estendidos às favelas desde 1990, continuaram sendo oferecidos no primeiro semestre de 1993, 

visto que o serviço era provido por funcionários municipais, ou seja, não dependia da liberação 

de recursos tal como as obras. 

Figura 21. Tamarutaca: áreas urbanizadas e não urbanizadas entre 1989-1993 

Fonte: Elaboração própria 
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3.4. Segundo Período: 1997 a 2008 

Em 1997, Celso Daniel foi reeleito Prefeito de Santo André. Conforme mencionado 

anteriormente, as intervenções do tipo “urbanização integral” passaram a integrar o Programa 

Santo André Mais Igual (SAMI)21. Denaldi (2012) lembra que as parcerias para a viabilização 

de intervenções em favelas ganharam impulso com outras esferas de governo e com organismos 

nacionais e internacionais, como a Comissão Europeia, além de universidades e organizações 

não governamentais.  

No período 1997-2000, o SAMI foi levado para quatro favelas: Sacadura Cabral, 

Tamarutaca, Capuava e Quilombo. Foram canalizados recursos municipais e da Comissão 

Europeia (CE), por meio do “Programa de Apoio às Populações Desfavorecidas”. No caso da 

Tamarutaca, os recursos da CE foram utilizados para viabilizar (i) programas sociais; (ii) 

construção de Centro Comunitário; (iii) aquisição de “kit barraco”; e (iv) assistência técnica à 

autoconstrução.  

A estrutura de financiamento para a urbanização das favelas se altera significativamente. 

Nesse segundo período, além dos recursos municipais, são alocados recursos da União Europeia 

e do Governo Federal por meio do Programa de Ação Social em Saneamento (PASS). Nesse 

período, o Setor 2 foi urbanizado também foram realizadas complementações à urbanização 

executada no Setor 1 (Figura 5).  

Em 1997, quando a intervenção na Tamarutaca foi retomada, o número de moradores 

totalizava cerca de 1400 famílias. Segundo informações coletadas em entrevistas (AFFONSO 

et al., 2018), esse aumento foi resultado principalmente da ocupação de áreas que ainda não 

haviam sido urbanizadas, das áreas verdes e de alta declividade, além da área destinada à caixa 

da Rua Teresina22 (Figura 21). 

O modo de urbanizar assemelhou-se com o praticado no primeiro período. Promoveu-

se o reparcelamento do solo, com adoção do lote mínimo de 40 metros quadrados (Figura 22); 

realocação das famílias para áreas externas e disponibilização do “kit-barraco”, que nesse 

período foi financiado com recursos da União Europeia, e não mais pelo SEMASA.  

                                                           
21 O programa foi inicialmente denominado de Programa Integrado de Inclusão Social 
22 Área conhecida como ‘Triângulo dos Paraíbas’. 
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Figura 22. Tamarutaca: projeto padrão para lote de 40 metros quadrados, elaborado pela Peabiru TCA 

Fonte: PULHEZ (2007) 

Walkiria Gois (2018) ressalta ainda que a lógica da intervenção do tipo “quadra por 

quadra” se manteve, no entanto, houve maior consideração em relação a alguns elementos, 

como por exemplo, uma grande árvore Jatobá no meio do Escadão da Travessa do Jatobá 

(Figura 23). 

Figura 23. Tamarutaca – Setor 2: escadão na Travessa do Jatobá 

Fonte: Peabiru – TCA (2003) 

Um dos fatores de grande importância para manutenção do processo de urbanização 

“quadra a quadra” foi a confiança que a população depositava na equipe municipal. A história 

descrita por Walkiria Gois ilustra essa relação de confiança.  
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Na área do triângulo dos paraíbas [localizado na Rua Teresina], nós 

dissemos: “Olha, aqui não precisa de remoção de famílias, a gente faz a obra assim 

que tiver um lugar para mudar vocês”. Aí os moradores chegaram e falaram: “A gente 

quer fazer uma reunião”. Aí eles disseram: "Em quanto tempo vocês marcam os 

lotes?" Eu respondi que depois que arrumássemos um lugar para eles irem marcar o 

lote seria rápido. Estava mais ou menos na cota, a retirada do barraco era rápida... 

então disseram: “Nós vamos nos organizar e vocês têm três dias para fazer a 

marcação”. Aí eu falei, “quando retirar os barracos, tem que limpar a área para poder 

marcar”. Ele disse: “Não se preocupe”. O que eles fizeram? No final de semana, foram 

todos para as garagens de outras casas, tiraram todas as coisas e botaram fogo. Aí 

quando chegamos lá, recebi uma ligação dizendo: Walkíria, pode vir marcar o 

triângulo. (Walkíria Góis – entrevista coletiva, 2018) 

A execução da obra foi realizada pela Emparsanco, empresa contratada pelo SEMASA, 

na modalidade contrato “guarda-chuva”. Segundo relato dos técnicos municipais, não havia 

grande dificuldade para gerenciar as obras, ou seja, era possível controlar o que deveria ser 

executado, mesmo sem a existência de projeto executivo. Em entrevista, Walkiria Gois afirma 

que esse controle era feito principalmente porque a presença da equipe era cotidiana, e também 

eram realizadas reuniões semanais entre a equipe da empresa, do SEMASA e a da prefeitura 

(AFFONSO et al, 2018). 

As obras foram realizadas a partir de estudos preliminares ou projetos básicos de 

drenagem e sistema viário, e muitas definições de parcelamento eram realizadas em campo.  De 

acordo com Walkíria Góis: 

Tinha um projeto que era só de vias, de saneamento. Eu acho que não era o mesmo de 

antes. Era de saneamento, só que não tinha mais aquelas redes menores, eram só 

grandes quadras, só o contorno. Era um pouco melhorado e traçou quadras (…). Eu 

sei que tinha quantitativo de redes... era esse melhorado, mas também era básico 

(Walkíria Góis – entrevista coletiva, 2018). 

A assistência técnica à autoconstrução passou a ser realizada pela Peabiru Trabalhos 

Comunitários e Ambientais (Peabiru-TCA) – Organização não governamental de assistência 

técnica – e com a utilização de recursos da Comunidade Europeia. Era responsabilidade desta 

organização auxiliar na demarcação de lotes, acompanhar as famílias removidas e prestar 

assistência técnica à autoconstrução das novas moradias. Segundo depoimento de Caio Santo 

Amore: 

(...) Então a gente [Peabiru] abria as frentes de obra de infraestrutura, para fazer essas 

remoções e era remoção na rua. Depois, quando vinha a rua, a gente fazia a marcação 

dos lotes e então, às vezes, tinham outras remoções que era dentro das quadras, fazia 

os projetos e fazia assessoria na construção das casas, tinha também um plantão toda 

sexta-feira na frente da Igreja (Caio Santo Amore – entrevista coletiva, 2018).  

Caio Santo Amore também relata que a Peabiru desenvolvia tanto assistência técnica às 

construções como acompanhamento social dos moradores, e prestava assistência às famílias 

que necessitavam de alternativa provisória de moradia. No caso das remoções para abertura de 

viário, era comum as famílias demolirem seus barracos e terem que aguardar um determinado 
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tempo para retornar para seu lote definitivo. Cabia à assessoria técnica verificar a preferência 

da família: mudança para casa de parentes, para a moradia provisória, ou se tinha condições de 

pagar o financiamento de um apartamento nos conjuntos habitacionais (Prestes Maia ou 

Avenida Áurea) (SANTO AMORE apud PULHEZ, 2007).  

O Programa Melhor Ainda também foi levado para a Tamarutaca. Até 2004, o programa 

destinou recursos para 67 famílias (SANTO ANDRÉ, 2004), sendo que no núcleo Tamarutaca 

o custo médio com a assessoria técnica foi de R$ 1.342,00 por família (DENALDI, 2003). O 

atendimento se pretendia universal, porém havia um limite de financiamento que exigiu 

priorização. Um dos critérios adotados foi a visibilidade das obras e, nesse contexto, foi 

priorizado o atendimento de famílias que possuíam lotes voltados, ou com acesso, para a 

Avenida Prestes Maia.  

Os moradores que aderiam ao Programa Melhor Ainda deveriam executar reformas para 

tornar as moradias mais salubres, como por exemplo, executar a abertura de janelas para 

garantir ventilação e iluminação naturais. Walkiria Gois, em entrevista coletiva, lembra que, se 

o morador fizesse o revestimento na casa, ‘ganhava’ a pintura. Além disso, a articulação do 

Programa Melhor Ainda com o Programa Renda Mínima, em alguns casos, foi bastante 

importante, uma vez que esse recurso, muitas vezes, foi direcionado também para construção, 

reforma ou ampliação da moradia.  

O aumento da população e densidade impuseram a necessidade de reassentar famílias 

fora da poligonal do assentamento e, para viabilizar as frentes de obra foram construídos 

alojamentos (moradias provisórias). Além da liberação de obras, é necessário destacar a 

estratégia de desadensamento por trás da estratégia de reassentamento externo. 

O alojamento D’Jorge (Figura 24), localizado na Avenida Prestes Maia (em frente ao 

núcleo Tamarutaca), recebeu famílias tanto do núcleo Tamarutaca, quanto do núcleo Sacadura 

Cabral. Essa solução foi substituída posteriormente pelo “Programa de Benefício Financeiro”, 

também conhecido como “Aluguel Social”23, um tipo de apoio financeiro para pagamento 

temporário de aluguel.  

                                                           
23 O Benefício Financeiro era oficializado por meio de um Termo de Responsabilidade (Anexo 4) que registrava 

o compromisso da Prefeitura de Santo André de garantir o atendimento às famílias cadastradas, em decorrência da 

necessidade de remoção para viabilizar as obras previstas pelo Programa de Urbanização Integral.   
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Figura 24. Alojamento provisório D’Jorge 

Fonte: Documentos cedidos pela Prefeitura de Santo André 

Em Diagnóstico de Visita, realizado no dia 15 de agosto de 2000, Cristina Lima, 

socióloga da Peabiru, registrou algumas preocupações em relação à moradia provisória 

(alojamento) D’Jorge:  

Foi detectado que algumas famílias que foram removidas, para abertura de via de 

acesso, estão vivenciando condições lastimáveis, algumas não possuem banheiro (...) 

houve grande preocupação com as condições de abandono em que vivem estas 

famílias, a mesma é um lugar insalubre, sem saneamento básico comum, com 

banheiros coletivos que atualmente estão completamente destruídos, trazendo ratos 

que causam doenças à população, principalmente às crianças que representam um 

número grande. (PEABIRU, 2000) 

O adensamento da área e a manutenção do lote mínimo (40 m²) impôs a necessidade de 

reassentar famílias fora da poligonal da favela. O relatório “Balanço de atividades de 2001-

2004” registra que 109 famílias da Tamarutaca foram removidas para cinco diferentes 

localidades (SANTO ANDRÉ, 2004) (Figura 25).  
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Figura 25. Tamarutaca: remoções e reassentamentos 

Fonte: Elaboração própria com base em Denaldi (2016). 

Há registros de remoção de 46 família para o Conjunto Habitacional Prestes Maia24, 

quatro famílias para o conjunto habitacional Cata Preta, 11 famílias para o núcleo habitacional 

Apucarana e 44 famílias para o conjunto habitacional Avenida  Áurea (Figura 26). 

Figura 26. Tamarutaca: famílias removidas para o conjunto habitacional Avenida Áurea. 

Fonte: PSA (2000) 

                                                           
24 Das 46 famílias, foram 10 famílias para o conjunto habitacional Prestes Maia IV, 20 famílias para o conjunto 

Hab. Prestes Maia V, 16 famílias para o conjunto hab. Prestes Maia VI 
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O Conjunto Avenida Áurea (Figuras 27 e 28) é um empreendimento do tipo vila, onde 

foram implantados 42 lotes unifamiliares de 44 metros quadrados, e também unidades 

evolutivas25 (primeiro pavimento) de 24 metros quadrados (DENALDI, 2003). 

Figuras 27 e 28. Conjunto Habitacional Avenida Áurea 

Fonte: Denaldi (2003) 

Ao fim do segundo período, em 2008, ainda existiam pendências de remoção e 

urbanização. Cabe registrar, no entanto, que segundo relatório municipal, desde o período 

inicial de intervenções, até 2004, aproximadamente 85% da favela foram urbanizados, sendo 

que do total de 1.300 famílias, 1.100 já haviam sido atendidas (SANTO ANDRÉ, 2004). O 

principal problema enfrentado relacionava-se com reocupações constantes das áreas de risco, 

chamadas de Platô, Platôzinho, Morro e Mocozão. 

A solução desse problema implicava na disponibilização de recursos para aquisição de 

terra e construção de novas moradias. Nessas áreas, a intervenção era mais complexa e 

demandava maior quantidade de recursos, principalmente em decorrência das características 

geomorfológicas do terreno, que é mais íngreme. 

3.5. Terceiro período: 2009 a 2018 

No terceiro período, as intervenções na Tamarutaca foram desaceleradas. O Programa 

Santo André Mais Igual (SAMI) foi interrompido e priorizou-se a urbanização de outros 

assentamentos para os quais foram canalizados recursos do Programa de Aceleração do 

Crescimento - Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP). 

Em novembro de 2009 foi realizado um levantamento do núcleo Tamarutaca e 

identificou-se que os setores Morro, Platô/Platozinho, Mocozão, Mocozinho (Áreas Verdes da 

Figura 21), Quadras M/N, Quadra A/B (Figura 29) ainda apresentavam pendências em relação 

                                                           
25 Trata-se de uma unidade habitacional básica (embrião), com compartimentação mínima (sala/dormitório, 

cozinha, banheiro e área de serviço), projetada para ser ampliada a partir do ‘embrião’ inicial. 
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ao processo de urbanização. No total, 123 famílias ainda não haviam sido atendidas, cuja 

solução prevista era a remoção e o reassentamento em área externa (SANTO ANDRÉ, 2009). 

Após esse levantamento, em dezembro do mesmo ano, uma equipe da prefeitura 

formada por funcionários da Gerência de Desenvolvimento Comunitário, da Gerência de 

Urbanização, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e do Gabinete do Prefeito 

realizou reuniões com as famílias de cada um desses setores. Foram eleitos representantes entre 

os moradores para que a comunicação fosse mais efetiva (SANTO ANDRÉ, 2009). 

Em 2010 foi elaborado um cronograma de obras para todos os setores que ainda 

apresentavam pendências de urbanização. Por se tratar, em sua maioria, de áreas de risco, a 

conclusão da urbanização demandaria a construção de muros de arrimo e outras soluções de 

contenção; a produção de novas unidades habitacionais, quando possível; e, a remoção das 

famílias para reassentamento externo.  

Uma ação que marcou esse período foi a tentativa de produção de novas moradias para 

remover e reassentar as famílias que ocupavam áreas de risco ou não consolidáveis na 

Tamarutaca, identificadas como “área verde” na Figura 3. Durante a gestão do Prefeito Aidan 

Ravin (2009-2012), teve início a construção de novas unidades habitacionais no Conjunto 

Prestes para atendimento de famílias da Tamarutaca, entretanto, a obra apresentou graves 

problemas construtivos e o contrato acabou sendo cancelado. Conforme relatou Nelson Ota: 

(...) quando a gente entrou na gestão do Grana [2013-2016] a situação já existia: uma 

laje tinha caído, a construtora tinha dois funcionários. Então a obra, no final, o contrato 

foi interrompido, a construtora foi multada, mas a obra parou. E a gente não teve 

condição de remover as 20 famílias dali. Outra situação: ainda tem gente da 

Tamarutaca que está morando em benefício financeiro (Nelson Ota – entrevista 

coletiva, 2018).  

Buscou-se também produzir moradias por meio do Programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV) para atendimento das remoções da Tamarutaca, mas o desenho desse Programa não 

era adequado para o contexto e tratava-se de uma ação de difícil viabilização. Segundo Nelson 

Ota: 

[a produção habitacional na urbanização de favelas] é uma condição para conseguir 

fazer as intervenções… só que aí tem uma grande dificuldade: tem lá o recurso 

MCMV, primeiro que a gente quase não tem terra e não tem matrícula dessas áreas. 

Então, essas áreas não são regularizadas também. Essa é a primeira dificuldade que a 

gente enfrenta: ter o título das áreas vazias para obter o recurso (Nelson Ota – 

entrevista coletiva, 2018).  

Uma alternativa proposta pela Prefeitura, para atendimento dessa demanda, foi uma 

parceria com o Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST). Foi estabelecido um acordo 

com o Movimento para a produção de 500 unidades habitacionais nos conjuntos ‘Novo 
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Pinheirinho’ e ‘Santo Dias’ - viabilizados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades. Nelson Ota registra mais detalhes: 

Durante os últimos anos [a partir de 2015], o MTST e a prefeitura, 

conseguiram aprovar o conjunto do Novo Pinheirinho e Santo Dias. São 910 unidades. 

Como a prefeitura aportou recurso para a compra do terreno, nós fizemos um acordo, 

500 unidades a prefeitura indica a demanda, 410 o MTST indica a demanda. Foi um 

acordo que eu acho que foi o melhor possível, porque a prefeitura colocou 5 milhões 

para comprar um terreno de 17 [milhões], não fez projeto nenhum e conseguiu indicar 

500 famílias (Nelson Ota – entrevista coletiva, 2018) 

Como parte do acordo, ficou definido que 138 unidades seriam destinadas às famílias 

da Tamarutaca. Os edifícios foram construídos, mas não se sabe se o acordo foi cumprido. 

Assim, a urbanização da favela Tamarutaca, depois de três décadas de intervenções, não 

foi concluída (Figura 29). Em 2015, foi realizado um novo levantamento das pendências de 

urbanização do núcleo Tamarutaca, que apontou que 144 famílias que ocupavam as áreas 

denominadas Morro, Platô/Platozinho, Mocozão, Mocozinho, deveriam ser removidas e 

reassentadas em áreas externas. 

Para além da remoção e reassentamento das famílias (com reposição de moradia), é 

ainda necessário providenciar um tratamento adequado às áreas de risco, com vistas a evitar 

novas reocupações, além de promover a regularização fundiária. 

 



58 

 

Figura 29. Tamarutaca: áreas que demandam intervenção do tipo remoção de famílias em 2018 

Fonte: Elaboração própria com base em Santo André (2017). 
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*   *   * 

A urbanização da favela Tamarutaca se mistura com a história da política de urbanização 

de favelas do Município de Santo André.  Foram quase três décadas de intervenções na Favela 

Tamarutaca, que se iniciaram em 1990 e atravessaram diferentes períodos históricos. O 

tratamento da precariedade da unidade habitacional no contexto da urbanização da Tamarutaca 

dialoga com esses diferentes momentos da urbanização, marcados por mudanças na 

configuração da favela e no modelo de financiamento da urbanização. 

A precariedade da unidade habitacional no primeiro período foi tratada por meio de duas 

estratégias: adoção de lote (fração ideal de terra) mínimo; apoio a autoconstrução das moradias. 

Como mencionado anteriormente nesse primeiro período promoveu-se o reparcelamento dos 

setores e a substituição do tecido. As famílias demoliam seus barracos e reconstruíram no ‘novo 

lote’ e, quase sempre, recebiam um “kit barraco”.  O Município, utilizando recursos próprios, 

viabilizou o fornecimento de plantas e assistência técnica para a construção das unidades 

habitacionais.   

No final da década de 1990 mudanças na configuração da favela levam o Município 

adotar outras estratégias. O aumento da densidade impôs a necessidade de diminuição do lote 

mínimo e do reassentamento de famílias fora da poligonal do assentamento. Tornou-se 

necessário a aquisição de terra e obtenção de financiamento para produção de novas moradias.  

Nesse segundo período destaca-se a disponibilização de financiamento municipal, por 

meio do Programa Melhor Ainda, e da União Europeia para melhoria habitacional e a atuação 

da ONG Peabiru TCA na prestação de assistência técnica à autoconstrução.   
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4. Favela Parque São Bernardo, São Bernardo do Campo 

4.1 Política de Urbanização de Favelas em São Bernardo do Campo 

São Bernardo do Campo localiza-se na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

integra a Região do Grande ABC, possui 765.463 habitantes (IBGE, 2010) e um território de 

407,10 km2, sendo que quase metade desse território está inserida na área de proteção e 

recuperação de mananciais da Represa Billings (APRM-Billings) (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2010). 

No município, há 246 assentamentos precários (Figura 30), que abrigam pouco mais de 

93 mil domicílios, ou 39,8% dos domicílios do município. Deste total, cerca de 60% dos 

assentamentos e 50% dos domicílios estão localizados na APRM-B (DENALDI et al., 2016). 

Figura 30. São Bernardo do Campo: distribuição dos assentamentos precários no município, com 

destaque para a favela Parque São Bernardo 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de DENALDI et al. (2016) 

Para descrever a experiência municipal de urbanização de favelas, foram definidos dois 

períodos de intervenção (ou dois períodos de análise). O primeiro período corresponde aos anos 

de 1990 a 1998 e o segundo período, de 1999 a 2018. 

No primeiro, iniciaram-se as intervenções do tipo urbanização gradual de favelas com 

recursos quase que exclusivamente municipais.  
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Esse período é caracterizado pela alternância de governos e pela interrupção na política 

de urbanização de favelas estruturada durante a primeira gestão do Prefeito Maurício Soares 

(1989-1992), à época no Partido dos Trabalhadores. 

Entre os anos de 1993 e 1996, no período da gestão do Prefeito Walter Demarchi, as 

ações em favelas foram interrompidas, sendo retomadas em 1997, com o retorno de Maurício 

Soares à prefeitura, já em outro partido político.   

Em 1989, foi criado um grupo de trabalho vinculado ao Gabinete do vice-prefeito que 

iniciou a implementação de ações voltadas à urbanização das favelas do município. Em 1991, 

por meio da Lei Municipal n. º 3.738, de 13 de junho de 1991, foi criada a Coordenadoria de 

Habitação, que contava com quatro divisões descritas na sequência. 

A “Coordenadoria de Habitação 01 – Núcleo de Atividades Habitacionais de Interesse 

Social” (CH-1) era composta por três equipes que elaboravam os projetos de urbanização, e 

também prestavam apoio técnico e administrativo; a “Coordenadoria de Habitação 02 – Núcleo 

de Habitação Popular” (CH-2), contava com quatro equipes para elaboração de projetos de 

novos empreendimentos de habitação popular; a “Coordenadoria de Habitação 03 – Núcleo de 

Assessoria às Associações Pró-Moradia” (CH-3), que era formada por duas equipes de projetos; 

e, por fim, a “Coordenadoria de Habitação 04 – Núcleo de Apoio Técnico” (CH-4), 

compreendendo (ou constituindo) o núcleo de topografia, com três equipes técnicas 

(KAWASHIMA, 2018). 

Segundo Kawashima (2018), buscou-se, nesse período inicial, promover a participação 

da população na estruturação e implementação da política municipal de urbanização de favelas. 

Em 1990 foi criada a ‘plenária de favelas’, que reunia lideranças dos assentamentos precários 

além de técnicos e dirigentes municipais para discutirem o desenvolvimento das ações de 

urbanização e estabelecerem as prioridades de intervenção. 

Há indícios de que o Município de São Bernardo do Campo se beneficiou do 

aprendizado institucional de Diadema, que foi o primeiro município da Região do Grande ABC 

a implementar, em 1983, programas de urbanização de favelas. Destaca-se que as 

coordenadorias de habitação (CH) eram compostas também por técnicos que trabalharam na 

década de 1980 em Diadema. 

O segundo período, de 1999 a 2018, é marcado pelo aporte de recursos federais voltados 

à urbanização de favelas, disponibilizados por meio de cinco programas: o Programa Habitar 

Brasil/BID (HBB/BID), o Programa PROINFRA, Programa PROSANEAR, Programa 

PROMORADIA e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
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De 1999 a 2008 não são identificadas grandes alterações na estruturação da política de 

urbanização de favelas do município.  

A partir de 2009, com Luiz Marinho na prefeitura, a política de urbanização de favelas 

é reestruturada. Segundo Regino (2017), o contexto da gestão governamental de Luiz Marinho, 

do Partido dos Trabalhadores, foi determinante para o desenho da política. Ressaltam-se como 

elementos estruturantes (i) o Plano Plurianual Participativo (PPA Participativo), que priorizou 

investimentos na área habitacional, em especial em urbanização de favelas, e também (ii) o 

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), elaborado em 2011, por meio do qual 

foram mapeados e caracterizados os assentamentos precários do município e estabelecidas 

diretrizes e prioridades de intervenção.  

Em 2009, a Secretaria da Habitação foi desmembrada da antiga pasta de Habitação e 

Meio Ambiente, e constituiu um corpo próprio de funcionários, a partir da contratação de 

técnicos servidores municipais selecionados por meio de concurso público. Também foram 

contratados funcionários por meio de cargos comissionados para apoiar a execução dos projetos 

de urbanização de favelas (REGINO, 2017). 

Em 2010 foi instituído o Conselho da Cidade e do Meio Ambiente (Concidade), e criado 

o Fundo Municipal da Habitação (FMH). Tais medidas foram fundamentais para a ampliação 

da escala de intervenção verificada no município a partir de 2009. 

Cabe esclarecer que, antes de 1989, as ações em favelas eram de responsabilidade da 

Promoção Social, diretoria específica da Secretaria de Saúde do Município. O escopo dessas 

intervenções tinha o caráter de atendimento emergencial. Neste período, por exemplo, foram 

removidas moradias localizadas em áreas de risco e/ou inundação no Bairro dos Alvarengas e 

realizado o reassentamento das famílias em outro loteamento (KAWASHIMA, 2018). 

4.2. A urbanização da Favela Parque São Bernardo 

O assentamento precário Parque São Bernardo está localizado na região sudeste do 

Município de São Bernardo do Campo (Figura 31), a cerca de 4 km do centro, e faz parte da 

maior conurbação de assentamentos irregulares da cidade, composta por 12 núcleos de favelas. 

Possui área de 269.446,29 metros quadrados e, em 2009, o assentamento abrigava pouco mais 

de três mil domicílios, totalizando mais de 10 mil habitantes (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2010). 
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Figura 31. Parque São Bernardo: localização do assentamento precário 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados de DENALDI et al., 2016 

A ocupação do Parque São Bernardo teve início em 1968, pela a área que hoje é 

denominada de Setor26 02, seguida pelo Setor 05 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2010). 

Entre 1977 e 1979, foram cadastradas 1.200 famílias pela Prefeitura Municipal e, em 1994, um 

novo levantamento identificou a existência (ou a presença) de 1.941 famílias no local. 

Segundo informações municipais, apuradas a partir de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o assentamento conta com uma média de 3,6 moradores 

por domicílio, número que corresponde à média nacional (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2013). 

O assentamento está inserido na bacia do Córrego Saracantan, afluente do Ribeirão dos 

Meninos De acordo com Moretti et al. (2015), o Parque São Bernardo abrigava nascentes e 

cursos d’água que deixaram de existir devido a ações antrópicas no local. 

O relevo do assentamento é acidentado, com alguns setores apresentando declividade 

superior a 30%. Segundo Relatório de Mapeamento Geológico-Geotécnico, há áreas com risco 

potencialmente grave de desmoronamentos, sendo os Setores 1 e 4 os mais suscetíveis. O 

                                                           
26 Será apresentada a setorização da favela Parque São Bernardo adiante, nesta mesma seção. 
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assentamento também apresenta situações de risco associadas à inundação, a deslizamento e a 

solapamento, além de risco tecnológico associado a polidutos da Petrobras Transporte S.A. 

(Transpetro), que correspondem a um corredor de dutos por onde circulam todos os produtos 

(gás, óleo e outros). A extensão do oleoduto é de 530 metros e corta linearmente a maior parte 

da área do assentamento (ou do Parque São Bernardo).  

Em 1990, o assentamento precário Parque São Bernardo foi selecionado como área 

prioritária para receber intervenções. Acredita-se que a principal motivação (ou justificativa) 

para sua escolha tenha sido a gravidade da precariedade, somada ao tamanho do assentamento 

- o Parque São Bernardo era uma das maiores favelas do município -, e também à organização 

dos moradores. Sobre esse primeiro período de análise, entrevistados afirmaram que 

praticamente todas as grandes favelas de São Bernardo do Campo receberam alguma 

intervenção (BERNARDES et al., 2018)27. 

Ainda, depoimento de entrevistado reforça os indícios de que a escolha do Parque São 

Bernardo esteve condicionada / relacionada à forte organização dos moradores do 

assentamento: 

Como era um governo muito permeado, desde a discussão do projeto, o que fazer... 

porque não tinha recurso, então provavelmente, olhando a história do Parque [São 

Bernardo], a sua escolha era fruto da mobilização. Vamos dizer assim, era um 

“orçamento participativo” na prática, pois tinham assembleias frequentes, e 

evidentemente as favelas que tinham mais gente e maior organização levavam mais 

gente e saíam na frente (Paulo Massoca – entrevista coletiva, 2018).  

Nesse período inicial o Parque São Bernardo foi dividido em 10 setores (Figura 32), que 

foram delimitados a partir dos principais caminhos construídos pela comunidade no interior do 

assentamento. Segundo Bernardes et al. (2018) por se tratar de uma área muito grande, a 

setorização facilitava a gestão e a priorização das intervenções. As ações de urbanização foram 

iniciadas nos setores que apresentavam maior facilidade de circulação e acesso de 

equipamentos.  

                                                           
27 Os depoimentos foram coletados em entrevistas coletivas das quais participaram: Ariana Rumstain, Edison 

Kawashima, Juliana Petrarolli, Paulo Massoca, Pedro Israel e Sara Bernardes. Como metodologia para 

apresentação neste relatório, cada depoimento será atribuído a(o) respectiva(o) entrevistada(o), quando se tratar 

de falas de um único entrevistado, e nos casos de conteúdos extraídos do coletivo, serão referenciados como 

“Bernardes et al. (2018)”.  
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Figura 32. Parque São Bernardo: Setorização 

Fonte: Elaboração própria com base em dados municipais (ou com base em São Bernardo do Campo, 2009) 

Durante todo o processo de urbanização, desde 1990 até 2018, alguns setores receberam 

mais de uma camada de urbanização, como é o caso dos Setores 05 e 08. Outros receberam 

intervenções apenas no segundo período, com a construção de edifícios multifamiliares para 

solucionar a questão do adensamento, que aumentou ao longo dos anos. 

Atualmente, as obras de urbanização ainda estão em andamento, com a previsão de 

atendimento habitacional a famílias tanto com a sua consolidação no território, quanto com o 

seu deslocamento para unidades evolutivas (embriões) e lotes urbanizados28 a serem executados 

na própria área.  

4.3 Primeiro Período: 1990 a 1998 

As obras no Parque São Bernardo começaram em 1991, com intervenções do tipo 

emergencial. Segundo depoimento de entrevistado: 

Devido à inexistência de programas de financiamento às obras de urbanização, restava 

apenas a opção de reordenar os espaços, criando acesso e lotes mínimos, implantação 

de redes precárias de esgoto e água com vistas a uma futura consolidação (Edison 

Kawashima – entrevista coletiva, 2018) 

                                                           
28 Os lotes urbanizados resultam do reparcelamento de uma área e contam com infraestrutura básica. Esses lotes 

são, entregues aos moradores para a construção de suas moradias. 
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Na fase inicial, os Setores 6 e 8 foram reordenados de acordo com projeto de 

parcelamento produzido pela própria equipe municipal, possibilitando também a acomodação 

de moradores removidos dos Setores 1, 3 e 4 (MORETTI et al., 2015). 

A abertura das vias foi realizada por empresa de terraplanagem contratada pela 

Secretaria Municipal de Obras e os lotes foram demarcados pela equipe de topografia da 

Coordenadoria de Habitação 4 (CH-4). A Diretoria de Água e Esgoto (DAE), vinculada à 

Secretaria de Obras, disponibilizou material e prestou apoio técnico para a execução de redes 

de água e esgoto. Os moradores iniciavam a construção de suas moradias em alvenaria, logo 

após a demarcação dos lotes. Os entrevistados afirmaram que, paulatinamente, a grande maioria 

dos moradores transformava os barracos de madeira em alvenaria (BERNARDES et al., 2018). 

O Setor denominado ‘Novo Parque’ também foi uma das áreas que mais recebeu 

intervenções nesse período. No geral, pode-se considerar que os Setores 08 e Novo Parque 

receberam uma camada de urbanização (KAWASHIMA, 2018), e os Setores 01, 03, 04 e 06 

tiveram atendimento parcial (Figura 33). A opção por intervir nestes setores, segundo Edson 

Kawashima, está relacionada à baixa complexidade das obras, situação que não ocorria em 

outros setores não atendidos: 

Os setores 2 e 5 não receberam intervenção nesta primeira etapa devido ao alto custo 

de implantação das obras de contenção/drenagem e os parcos recursos próprios 

existentes (Edison Kawashima – entrevista coletiva, 2018) 
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Figura 33. Parque São Bernardo: classificação dos setores por tipo de intervenção (1991 a 1992) 

Fonte: Elaboração própria com base em informações coletadas em entrevistas. 

 Além das dificuldades relacionadas à falta de recursos, entrevistados que integraram a 

equipe técnica da prefeitura no período inicial revelaram também que diversos conflitos 

surgiram no início da intervenção: 

Nós descobrimos pessoas que exploravam aquela região com venda de lotes, tinha 

violência e ameaças por conta disso. Em particular no Boa Vista, a ponto de irem na 

plenária ameaçar funcionários da coordenadoria da época. Mas aos poucos fomos 

conseguindo (Edison Kawashima – entrevista coletiva, 2018) 

O processo de parcelamento buscou respeitar as condições preexistentes, com a 

manutenção, sempre que possível, das moradias em alvenaria. Segundo Bernardes et al. (2018), 

o lote mínimo adotado à época era de 60 metros quadrados (aproximadamente 4 metros x 15 

metros) e, eventualmente, admitiam-se lotes de 40metros quadrados. Buscou-se abrir vias 

carroçáveis de 5 metros e, no caso de vias para circulação de transporte público, foi estabelecido 

que essas vias não poderiam ter largura inferior a 6 metros. 

 Edison Kawashima relembra uma etapa do processo que fugia à regra do projeto: 

Um fato curioso ocorreu na Rua 26 de março, onde se previu a circulação de transporte 

coletivo e o alargamento da referida via, porém ao se fazer os levantamento em campo, 

constatou-se que devido às características do terreno e das ocupações, ficaria inviável 

obedecer as dimensões em todo o trecho do viário, pois para se cumprir tal diretriz, 
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seria necessário remover uma grande quantidade de moradias em alvenaria, que por 

sua vez, garantiam a estabilidade do terreno, além do alto custo das intervenções para 

remoção e realocação das moradias, bem como das obras de estabilização dos taludes, 

o que fez com que se preservasse ao máximo as condições já estabelecidas pela 

ocupação (Edison Kawashima – entrevista coletiva, 2018) 

 A Coordenadoria de Habitação apoiava a autoconstrução das moradias por meio do 

fornecimento de projeto e assistência técnica. Segundo Bernardes et al. (2018), adotava-se um 

projeto padrão produzido para um lote padrão e adaptava-se esse projeto quando se tratava de 

um lote irregular, fora do padrão. Pedro Israel complementa: 

Tudo era discutido com a comunidade. A gente chegava sugerindo, falando: ‘olha, em 

um lote de 4 metros por 15 metros dá para fazer um sobradinho assim’, mas aí o 

pessoal dizia ‘não, lá na nossa área temos mais espaço, 4 por 15 não...’. Aí havia certa 

diferenciação dos tamanhos dos lotes, não era um padrão tão rígido. Então tinha local 

que ficou 5 metros por 10 metros, alguns ficaram um pouquinho maiores, 5 metros 

por 15 metros. (Pedro Israel – entrevista coletiva, 2018) 

 As obras de urbanização realizadas não demandaram o reassentamento de famílias em 

áreas externas, isto é, fora da poligonal (ou do perímetro) do assentamento. Por outro lado, a 

estratégia adotada para a execução e andamento das obras contou com a distribuição de um kit 

barraco29: 

Você não podia deixar a família desalojada, então tinha que ser criado rapidamente 

em um espaço vazio, alguns lotes, chamar as famílias e dar para elas o kit barraco, e 

então marcava-se um mutirão. Os estagiários e técnicos davam apoio, e os moradores 

faziam os barracos. Do lugar onde as famílias eram retiradas, eram feitas novas 

quadras e assim por diante (Pedro Israel – entrevista coletiva, 2018) 

Nota-se que a participação e apoio da comunidade foram fundamentais para viabilizar 

essas intervenções, uma vez que a Prefeitura de São Bernardo do Campo só dispunha de 

recursos municipais. Entrevistados confirmam: 

A participação popular era muito forte, os técnicos na verdade ficavam auxiliando a 

própria comunidade, que tinha aquele anseio de mudar a realidade, e realmente 

precisava de vontade política. Casou a vontade política com o desejo da população 

(...) muro de arrimo por exemplo, era a própria população que fazia... sem projeto 

técnico nem nada, e contava com a experiência daqueles técnicos que estavam ali, 

ajudando a comunidade a transformar o sonho deles em realidade (Pedro Israel – 

entrevista coletiva, 2018) 

 Em 1993, com a alternância de governo, as intervenções no Parque São Bernardo foram 

interrompidas e a equipe de urbanização de favelas foi exonerada. Durante a gestão do prefeito 

Walter Demarchi (1993-1996), foram desenvolvidas apenas ações do tipo fornecimento de 

material de construção a partir de uma lógica ‘clientelista’ (Paulo Massoca – entrevista coletiva, 

2018). Nos quatro anos do mandato de Walter Demarchi, a favela cresceu e se adensou:  

                                                           
29 Trata-se de um conjunto de materiais entregues à população para a construção de suas moradias. Destinava-se 

principalmente às famílias com menor renda. 
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Quando retornamos, em 1997, a gente notou algumas coisas... o Parque São Bernardo, 

da Rua 26 de março até o Alto da Bela Vista, não existia, era mato. Quando a gente 

retornou, ele estava praticamente todo ocupado... então teve uma grande expansão da 

ocupação nesse e em outros núcleos do município. (Edison Kawashima – entrevista 

coletiva, 2018) 

 A retomada da urbanização do Parque São Bernardo ocorreu em 1997, com a eleição de 

Maurício Soares novamente como prefeito para o mandato 1997-2000. Foi necessária uma 

reorganização institucional, além do reestabelecimento de laços com a comunidade: 

Os seis primeiros meses foi isso... resgatando das cinzas tudo que fosse possível. 

Depois de uma crise política, o Fernando, que era da equipe anterior, assumiu. Traz a 

Miriam, Edson, Pedro, Takashi, todos da equipe anterior (...) esse desgaste dos seis 

primeiros meses foi de avisar para as comunidades que não trabalharíamos mais com 

reivindicações individuais apenas, mas sim trabalhar pensando na comunidade (Paulo 

Massoca – entrevista coletiva, 2018) 

 Até 1998, o Parque São Bernardo foi objeto de intervenções pontuais. Foi realizada a 

pavimentação integral do Setor 08 e parcial do Setor 06 (Edison Kawashima – entrevista 

coletiva, 2018). 

Neste primeiro período de análise (1990-1998), nenhuma obra de grande porte foi 

realizada no assentamento, devido aos custos e à complexidade do terreno e da ocupação do 

Parque São Bernardo. Vale ressaltar que a qualidade de muitas obras executadas durante esse 

período não foi adequada, o que resultou na necessidade de reforma ou refazimento de alguns 

serviços posteriormente.  

4.4. Segundo Período: 1999 a 2018  

 O segundo período de análise é marcado por uma significativa alteração na lógica de 

intervenção: busca-se promover a urbanização integral da favela com captação de recursos 

externos. Enquanto no primeiro período (1990 a 1998) foram realizadas intervenções em caráter 

emergencial e pontual, urbanização de alguns setores com poucos recursos municipais e 

autoconstrução, no segundo período há recursos externos oriundos do Programa Habitar 

Brasil/BID (HBB/BID), entre 2000 e 2006, e do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), entre 2007 e 2018. 

 Esse período de análise se divide em três etapas, de acordo com a fonte de recursos 

disponível: a primeira delas, de 2002 a 2006, corresponde ao período de execução de obras de 

urbanização com recursos do HBB/BID; a segunda etapa, de 2007 a 2009, por sua vez, utiliza 
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recursos do PAC (OGU); e a terceira etapa, de 2009 em diante, é caracterizada pelo aporte de 

recursos do PAC (Pró-Moradia)30.  

Cabe registrar que, entre os anos de 1999 e 2000, o Município de São Bernardo do 

Campo elaborou, por meio do Programa HBB/BID, Subprograma DI – Desenvolvimento 

Institucional, o Plano Estratégico Municipal dos Assentamentos Subnormais (PEMAS) 

(KAWASHIMA, 2018). No âmbito do PEMAS, foi definida uma matriz de priorização de 

atendimento a partir da classificação dos assentamentos precários do município segundo 

indicadores de precariedade. Em tal matriz, o Parque São Bernardo foi classificado como o 

primeiro assentamento a ser atendido. 

 Segundo Kawashima (2018), a escolha do Parque São Bernardo para participação no 

programa HBB/BID reuniu os fatores de localização, número de famílias envolvidas, 

precariedade das habitações e da infraestrutura básica e ainda a morfologia do terreno, que 

elevava as condições de risco aos ocupantes (ou moradores do local). Vale ressaltar que nesse 

segundo período, foi realizado, novamente, um intenso trabalho de reaproximação com a 

comunidade. Segundo Paulo Massoca: 

O desgaste era muito grande, ninguém acreditava em ninguém, (...) tivemos que 

conversar com os formadores de opinião e tivemos que explicar para eles a 

possibilidade que tínhamos de retomar o projeto, a concepção do projeto, que ia ser 

um projeto para resolver integralmente. Os primeiros desenhos saíram em cima, 

inclusive por isso que mantivemos a setorização, porque eles tinham a memória. O 

conceito do projeto de urbanização integral tinha diálogo com a história do projeto 

anterior (Paulo Massoca – entrevista coletiva, 2018) 

 Diferentemente do primeiro período, para viabilizar a captação de recursos do 

HBB/BID, foi elaborado um Projeto de Urbanização Integrada, de autoria do escritório de 

arquitetura Walter Toscano. Para tanto, foi realizado um levantamento cadastral dos moradores 

que indicou a existência de cerca de 2.000 famílias no Parque São Bernardo.  

 O projeto tinha em seu escopo provisão de infraestrutura básica, com a ideia inicial de 

executar redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto em todo o Parque São Bernardo; 

previsão de consolidação de unidades habitacionais através do reparcelamento, quando fosse 

possível; produção habitacional do tipo embrião (unidades evolutivas); obras de contenção e 

instalação de equipamentos na poligonal (ou no perímetro) do assentamento (KAWASHIMA, 

2018). 

                                                           
30 PAC-OGU refere-se à etapa que contou com recursos da União, a fundo perdido. PAC Pró-Moradia refere-se a 

recursos de financiamento (FGTS). 
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 Segundo os entrevistados (ou Segundo Bernardes et al., (2018), a população do 

assentamento participou do processo de elaboração do Projeto de Urbanização Integrada, como 

revela Paulo Massoca: 

Foi feito o cadastramento, selagem, levantamento do número de famílias, e em 

seguida as primeiras assembleias por setor, apresentando o diagnóstico, projeto, 

levando a discussão (...). Depois voltava para prancheta, acertava, procurava fazer os 

acordos, até ter aprovação dos projetos com a comunidade, o desenho de como ficaria, 

o que era para ser construído. Houve todo um período de vários meses em que esse 

projeto foi sancionado pela comunidade, e esse projeto foi para licitação. As grandes 

diretrizes, tamanho de lote, etc, tudo foi discutido com a população. (Paulo Massoca 

– entrevista coletiva, 2018). 

O projeto foi orçado em R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) e foi dividido em 

duas fases. A divisão em fases foi adotada para evitar a realização de licitação internacional, 

que era uma exigência do BID para contratação de obras com valores superiores a U$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de dólares) (BERNARDES et al., 2018). No entanto, vale ressaltar 

que apenas a primeira fase foi executada com recursos do HBB/BID. A segunda fase do projeto 

migrou para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A elaboração do levantamento cadastral e do projeto de urbanização, concluída em 

2001, também foi realizada com recursos do HBB/BID. As obras foram iniciadas apenas em 

junho de 2002 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2009). A intervenção proposta buscava 

complementar a urbanização dos setores anteriormente atendidos, de forma parcial ou 

inadequada, e urbanizar os demais setores ainda não atendidos (Figura 34).  

 É interessante registrar que a estratégia de urbanização também se alterou no tocante à 

metodologia de intervenção. Enquanto no primeiro período a intervenção se constituía, 

basicamente, na substituição do tecido existente, por meio da remoção dos barracos, 

reparcelamento da área e fornecimento de material para construção de novos barracos ou casas 

por mutirão, no segundo período nota-se a inclusão da etapa de planejamento e 

desenvolvimento de um projeto de urbanização integrada, que previa a implementação de todos 

os serviços necessários para a urbanização da área.  
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Figura 34. Parque São Bernardo: classificação dos setores segundo tipo de intervenção 

(2002-2006) 

Fonte: elaboração própria a partir Bernardes et al., (2018) 

 A espacialização das intervenções é um elemento importante na avaliação das ‘camadas 

de urbanização’ que o Parque São Bernardo recebeu ao longo de quase três décadas de 

urbanização. Por conta do tipo e qualidade das intervenções realizadas no primeiro período, 

todos os setores que haviam recebido algum tipo de atendimento, neste segundo período, 

precisaram de complementação de urbanização.  

Esse é o caso dos Setores 01, 03, 04, 06, 08 e Novo Parque. Todos receberam 

infraestrutura básica de abastecimento de água, coleta de esgoto, pavimentação das vias, 

drenagem e escadarias, sendo que nos Setores 01 e 06 também foram realizadas obras de 

contenção geotécnica e no Setor Novo Parque, canalização parcial de córrego. 

 No caso específico do Setor 02, não houve nenhum tipo de atendimento. Cabe destacar 

que na lógica de atendimento universal dos setores com redes de abastecimento de água e redes 

coletoras de esgoto, apenas o Setor Alto da Bela Vista não recebeu esse tipo de atendimento. 

 O Projeto de Urbanização Integrada previa a produção de unidades evolutivas (do tipo 

embrião) em regime de mutirão nos Setores 05 e 06. No entanto, a proposta foi alterada e optou-

se pela execução das obras pela construtora contratada. Avaliou-se que o ritmo de construção 
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em regime de mutirão não garantiria a agilidade necessária e poderia comprometer o 

cronograma das obras. (BERNARDES et al., 2018).  

 Mais especificamente a respeito do Setor 05, entre 2004 e 2005, as famílias deixaram 

temporariamente a área, por conta própria, para que o reparcelamento das quadras e a 

construção das unidades ocorressem. Nesse caso, não foi viabilizado atendimento provisório 

como auxilio aluguel ou alojamento. Bernardes et al. (2018) acreditam que a relação de 

confiança estabelecida entre a Prefeitura e comunidade viabilizou essa ação.   

Os parâmetros de fração mínima do lote diminuíram de 60 metros quadrados para 45 

metros quadrados, principalmente em decorrência do aumento de densidade na área. No que 

tange à assistência técnica, é interessante notar que a mesma se fazia presente para as famílias 

que recebiam unidades evolutivas. Assim, a própria equipe técnica responsável pela execução 

da infraestrutura realizava essa assistência às famílias, e viabilizava a entrega de projetos para 

ampliar o “embrião” (BERNARDES et al., 2018). 

 Em relação às ações de melhoria habitacional, Kawashima (2018) afirma que constava 

no escopo inicial da intervenção (HBB/BID) o fornecimento três tipos diferentes de kits de 

melhoria habitacional, mas que esses não foram viabilizados, principalmente pela dificuldade 

na prestação de contas com a CAIXA, além da dificuldade em atender as especificidades de 

cada caso.  

Em 2003 foi construído o alojamento Cora Coralina, também chamado de ‘moradia 

provisória’, com o objetivo de abrigar famílias, temporariamente, enquanto as obras de 

urbanização eram realizadas no assentamento, até que fossem contempladas com uma unidade 

evolutiva ou com um lote urbanizado oriundo do reparcelamento das quadras. O alojamento 

Cora Coralina recebeu famílias de todos os setores que sofreram alguma intervenção durante a 

etapa do HBB/BID, à exceção das famílias do Setor 5.   

No total, além das obras de infraestrutura, foram consolidadas 334 unidades 

habitacionais, principalmente no Setor 08, e foram produzidas 248 novas unidades, 

principalmente nos Setores 05 e 06, totalizando 582 unidades habitacionais atendidas na etapa 

do HBB/BID (KAWASHIMA, 2018).  

 No tocante à precariedade da unidade habitacional, esta etapa teve como solução a 

substituição de tecido, principalmente através da viabilização de unidades evolutivas com 

projeto fornecido pela prefeitura para futura ampliação. Ou seja, as unidades precárias não 

foram consolidadas durante o processo de urbanização. 
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Em 2004, durante a execução das obras, houve um deslizamento de terra com vítimas 

fatais. O acidente ocorreu no Setor G, área localizada entre o Setor Alto da Bela Vista e o Setor 

03, que ainda não estavam sendo urbanizados. A prefeitura disponibilizou recursos próprios 

para executar duas obras de contenção geotécnica de grande porte. 

 O acidente impôs mudanças no planejamento de atendimento às famílias. As unidades 

habitacionais construídas no Setor 05 para atendimento da própria população do setor foram 

destinadas ao atendimento de famílias da área do deslizamento, e isso gerou um passivo social 

de atendimento que foi solucionado apenas nas etapas posteriores. 

 A empresa Araguaia, responsável pela execução das obras de urbanização no Parque 

São Bernardo, não chegou a concluir todo o escopo contratado pela prefeitura, em função de 

sua falência. Dessa forma, apenas os Setores 05 e 08 tiveram sua urbanização concluída com 

recursos do Programa HBB/BID (Figura 35) (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2009). 

Figura 35. Parque São Bernardo: setores com urbanização concluída em 2006 (HBB/BID) 

Fonte: elaboração própria com base em dados municipais ou com base em São Bernardo do Campo (2009) 

Em 2007, a Prefeitura adotou como estratégia captar recursos do PAC para dar 

continuidade às obras do Parque São Bernardo. Os entrevistados informaram que naquele 

momento foi feita uma readequação dos projetos do HBB/BID, tanto por exigências de 
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contratação do financiamento no âmbito do PAC, quanto pelo aumento do número de 

moradores na área, que se aproximava de 3.000 famílias.  

Segundo Bernardes et al. (2018), o orçamento total das obras do PAC foi de R$ 

87.000.000,00 (87 milhões de reais). O PAC estabelecia limites de repasse de recursos por 

família, que resultavam num montante menor (ou inferior) do que o necessário para a conclusão 

da urbanização. Para superar esse problema, a Prefeitura aumentou sua contrapartida para 

produção habitacional e captou recursos do governo estadual através da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo, para compor o valor 

total de contrapartida municipal. 

Kawashima (2018) afirma que, com o novo financiamento, foi realizado um 

recadastramento das famílias, além da (previsão da) urbanização de setores ainda não atendidos, 

com a abertura de vias e acessos diversos, implementação de novos equipamentos públicos (tais 

como creches, centros comerciais e quadras) e construção de 778 unidades habitacionais 

(Figura 36). 

Figura 36. Parque São Bernardo: Projeto original do PAC 

Fonte: São Bernardo do Campo, 2016. 

O projeto foi elaborado ao longo de dois anos (2007 a 2009). Foi um período essencial 

para se constituir as bases necessárias do processo de participação efetivo. Sara Bernardes 

registra: 
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Acho que tem uma coisa que foi bacana e que teve muito a ver com a política de 

trabalho que foi estabelecida na administração (...). A transparência da forma como 

eram feitas as assembleias, onde explicamos claramente todo o processo, desde 

quando foi feito o cadastramento... nesse período de dois anos do projeto em 

contratação, nós do trabalho social estávamos na área (Sara Bernardes – entrevista 

coletiva, 2018) 

O levantamento cadastral realizado em 2007 identificou 3.020 famílias no assentamento 

e 85 famílias em alojamento provisório, totalizando 3.105 famílias a serem atendidas na área 

do Parque São Bernardo. Desse total, 2.345 imóveis seriam consolidados no processo de 

urbanização, restando 778 novas unidades habitacionais a serem produzidas31. A previsão era 

de 584 unidades habitacionais verticalizadas e 194 unidades habitacionais térreas do tipo 

embrião.  

Ao longo do processo de urbanização com recursos do PAC, foram realizadas diversas 

Reprogramações Contratuais32. Na fase de detalhamento do projeto, isto é, da elaboração do 

projeto executivo, percebeu-se que a implantação do conjunto de embriões previsto exigiria 

obras de terraplenagem e contenções não previstas e incompatíveis com os recursos destinados 

para a execução dessas unidades (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016). 

Como consequência desse imprevisto, foi necessário aumentar o número de novas 

unidades verticalizadas para atendimento das famílias, à medida que diminuiu o número de 

embriões previstos em 14 unidades no total. Ao mesmo tempo, entrou no escopo do projeto 

uma nova modalidade de atendimento: foram previstos 58 lotes urbanizados (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2016). 

Outro problema enfrentado foi o aumento da demanda por atendimento a partir de duas 

situações: (i) famílias cadastradas na época do HBB/BID, que afirmavam que saíram da área 

por solicitação da Prefeitura, para liberação de frentes de obra; e (ii) famílias que pleiteavam 

atendimento, argumentando erro de cadastro33. 

O projeto foi então revisado (Figura 37), visando solucionar os problemas apresentados 

e assegurar o atendimento a todas as famílias cadastradas: do total de 3.097 imóveis 

                                                           
31 Trata-se de 760 famílias cadastradas e uma reserva técnica de 18 unidades. 
32 Trata-se de um procedimento administrativo que deve ser realizado quando é necessário modificar o projeto 

aprovado ou as quantidades de materiais e serviços previstos para execução de obras com recursos do PAC. A 

Reprogramação Contratual é a aprovação de alterações nos contratos firmados entre o Agente Promotor e 

Empresas Privadas, pelo Agente Operador (Petrarolli, 2015). Até 2018, foram realizadas quatro Reprogramações 

Contratuais. A primeira em janeiro de 2013, a segunda em janeiro de 2014, a terceira em dezembro de 2014 (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2014), e em 2016 a foi realizada a última Reprogramação Contratual. 
33 Registra-se que a Prefeitura orientou as famílias que se encontravam em uma das duas situações descritas a 

abrirem processos na Rede Fácil, reunindo documentos comprobatórios de seus direitos. No total, foram abertos 

120 processos, que foram estudados caso a caso, sendo que 67 famílias conseguiram a comprovação e garantia de 

atendimento (São Bernardo do Campo, 2016).  
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cadastrados, 2.383 seriam consolidados, restando 754 novas unidades habitacionais a serem 

produzidas34 (Figura 38). 

Figura 37. Parque São Bernardo: Projeto Revisado 

Fonte: São Bernardo do Campo, 2016. 

 

                                                           
34 Destaca-se que neste momento de revisão do projeto, a reserva técnica aumenta para 40 unidades 
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Figura 38. Parque São Bernardo: Produção Habitacional 

Fonte: Moretti et al., 2014 

Ao longo do processo de execução das obras, famílias foram removidas de suas 

moradias por diversos motivos: requalificação de áreas ambientalmente sensíveis, implantação 

de infraestrutura, precariedade habitacional, utilização do terreno para construção de novas 

habitações e eliminação de situações de risco (Figura 39). 
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Figura 39. Parque São Bernardo: motivações de remoções realizadas a partir de 2009 

Fonte: Moretti et al., 2015 

A estratégia da verticalização foi adotada nesta etapa de intervenção principalmente 

porque o projeto não propunha reassentamentos externos, isto é, o deslocamento de famílias 

para fora da poligonal (ou do perímetro) do assentamento.  

Nesse sentido, a adoção da verticalização foi fundamental para a viabilização de 

diversos atendimentos no Parque São Bernardo. O Setor 02, que antes do PAC não havia 

recebido nenhuma intervenção, devido aos  custos elevados para sua urbanização decorrentes 

da gravidade da precariedade existente no local, teve o seu tecido original substituído pela 

implantação de edifícios multifamiliares  (Figura 40); já no Setor G,  que inicialmente abrigava 

poucas famílias,  a área livre existente foi utilizada para a construção de unidades verticalizadas 

para atender aos demais setores do Parque São Bernardo (Figura 41); partes do Setor 03 (Figura 
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42) e do Setor Alto da Boa Vista também receberam unidades verticalizadas para atendimento 

de algumas famílias do próprio setor, como de outros setores também.  

Figura 40. Parque São Bernardo: área destinada à construção de unidades verticalizadas no Setor 2 – 

antes e depois da intervenção 

Fonte: São Bernardo do Campo, 2016. 

Figura 41. Parque São Bernardo: área destinada à construção de unidades verticalizadas no Setor G – 

antes e depois da intervenção 

Fonte: São Bernardo do Campo, 2016. 

Figura 42. Parque São Bernardo: área destinada à construção de unidades verticalizadas no Setor 3 – 

antes e depois da intervenção 

Fonte: São Bernardo do Campo, 2016 
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 Para os entrevistados, não houve tanta resistência à urbanização, que contou com 

remoção e remanejamento de diversas famílias, porque todo o processo foi discutido 

amplamente com os moradores envolvidos:   

Tudo que acontecia no projeto a gente discutia nas assembleias, e toda a equipe técnica 

da secretaria de habitação participativa de três, quatro assembleias, porque o Parque 

São Bernardo é muito grande. Isso até a assinatura da OIS [Ordem de Início de 

Serviço] e o início das obras. Então quando fomos iniciar as remoções para que as 

obras começassem, foi muito tranquilo porque eles já estavam esperando, 

participando de todo o processo desde o começo (Sara Bernardes – entrevista coletiva, 

2018) 

O próprio diagnóstico feito a partir de uma leitura compartilhada com eles. Se todo 

mundo ficar, o lote vai ser de 15 metros quadrados para cada um... esse diagnóstico 

fez chegar a uma aceitação de que teríamos que partir para a verticalização dos 

assentamentos (Paulo Massoca – entrevista coletiva, 2018) 

A pesquisa de Avaliação na fase Pós-Ocupação de empreendimentos (ou Pós-Obras em 

Projetos de Habitação), realizada em 2017, avaliou a percepção da população deslocada (ou 

remanejada / removida) para as unidades verticais (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2017). A 

partir deste documento, percebe-se que os resultados são muito positivos, com índices de 

aprovação em torno de 80%. O depoimento de Ariana Rumstain reforça a importância do 

trabalho social no processo de urbanização: 

A gente vê comparativamente com as outras pesquisas que nos conjuntos que você 

teve um trabalho social mais bem feito, que significa maior interação da equipe com 

a comunidade. A própria percepção da unidade habitacional passa pela relação de 

confiança que foi construída durante todo o processo (Ariana Rumstain – entrevista 

coletiva, 2018) 

 A melhoria habitacional não foi um componente financiado pelo HBB/BID e foi 

prevista para ser realizada com recursos do PAC, porém sua execução também não será 

realizada em sua totalidade (BERNARDES et al., 2018).  

Ressalta-se, ainda, que, na 3ª Reprogramação Contratual, houve a supressão de 

melhorias habitacionais nas unidades cujas adequações necessárias já teriam sido executadas 

pelos moradores, sendo mantidas apenas as melhorias referentes às adequações necessárias às 

ligações das unidades às redes públicas de esgoto, água e eletricidade (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2014). 

Sobre as obras de melhoria habitacional35, os entrevistados complementam:  

Isso sempre foi um problema por conta da prestação de contas e responsabilidade 

técnica. A empresa fala: eu vou mexer nessa casa precária, mas e se der algum 

problema e a casa cair? Há uma resistência muito grande das empreiteiras. Vai fazer 

                                                           
35 Os entrevistados apontaram a necessidade de se estruturar um serviço e órgão especifico voltado para assistência 

técnica à construção, reforma e ampliação das moradias nos assentamentos em urbanização e/ou urbanizados 

(Bernardes et al., 2018).   
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um banheiro por exemplo, mas aí tem que fazer uma fundação por causa do banheiro... 

(Paulo Massoca – entrevista coletiva, 2018) 

No programa todo foi previsto a melhoria habitacional, tanto que montamos quatro 

tipos de kits, tinha o kit banheiro, kit cozinha, kit esgoto e kit ventilação, mas por 

conta da dificuldade na prestação de contas com a CAIXA, não procedeu (Pedro Israel 

– entrevista coletiva, 2018)  

 O problema da precariedade da unidade habitacional também foi tratado por meio da 

substituição das moradias precárias ou da substituição do tecido da quadra (Figura 14):  

São Bernardo do Campo entendia que se existia algum problema que precisava de 

reforma, removia a casa. Poucas casas ficavam na demanda de melhoria habitacional, 

porque no entendimento da Tassia [ Secretária de Habitação], melhoria habitacional 

é coisa pontual, trocar uma janela, uma cobertura. Mas se tinha um problema 

estrutural, ou um problema de adensamento excessivo, virava demanda de uma 

unidade nova. Então, nesse sentido, por mais que não tenha sido feito melhoria 

habitacional no Parque São Bernardo, não é um problema grave como não fazer 

melhoria habitacional em outros municípios do próprio ABC (Juliana Petrarolli – 

entrevista coletiva, 2018). 

 Os entrevistados também registraram um aspecto importante em relação ao tamanho do 

lote mínimo no processo de urbanização como um todo: toda vez que houve interrupção de uma 

etapa de obra ou interrupção de projeto, foi identificado adensamento significativo que resultou 

na diminuição do tamanho do lote padrão.  

 Nas áreas em que o adensamento era muito grande e não havia tido urbanização da 

quadra com reparcelamento, a solução foi a “substituição total do tecido”, com a verticalização 

do atendimento. No caso das quadras já urbanizadas que tiveram grande adensamento, o lote 

mínimo adotado foi de 20 metros quadrados (BERNARDES et al., 2018). Segundo depoimento 

de entrevistado: 

O critério era 20 metros quadrados por família. Nós analisamos a maioria das 

tipologias e verificamos que nesse tamanho a família, maioria com dois pavimentos, 

conseguia ter iluminação e ventilação em soluções compartilhadas com os vizinhos 

(...). Nas situações menores que 20 metros quadrados a solução era remoção (Pedro 

Israel – entrevista coletiva, 2018) 

A urbanização do Parque São Bernardo ainda está em andamento, no entanto, o ritmo 

de execução das obras diminuiu significativamente após a mudança de gestão, em 2016. Vale 

ressaltar que, por consequência do adensamento, cresce o número de reocupações nas quadras 

já urbanizadas. 
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*   *   * 

 O tratamento da precariedade da unidade habitacional no contexto da 

urbanização do Parque São Bernardo também se alterou ao longo do processo de urbanização 

da favela que é marcado por mudanças institucionais e de configuração da favela.  

No primeiro período (1990-2018), a precariedade da unidade habitacional foi tratada 

principalmente por meio do reparcelamento com adoção de lote (fração ideal de terra) mínimo 

e apoio a autoconstrução das moradias. Adotou-se a fração de 60 m² como tamanho de lote 

mínimo (podendo chegar em alguns casos a 40 m²), seguido da disponibilização de kit barraco.  

 No segundo período (1999-2018), a cresce o número de habitantes e densidade e são 

canalizados recursos externos para urbanização do assentamento que passa a ser orientada por 

um projeto completo. O projeto prevê a redução do tamanho do lote mínimo, substituição de tecido 

e remanejamentos para edifícios construídos na poligonal do assentamento.  

As ‘substituições de tecido’ foram realizadas tanto com soluções de habitacionais 

verticalizadas, quanto com soluções de moradia do tipo embrião (térreas). Nota-se que neste 

período a prefeitura busca viabilizar   assistência técnica para autoconstrução (reforma, 

construção ou ampliação), mas o atendimento é limitado ao fornecimento de plantas 

padronizadas. O Município não possuía uma equipe especifica para executar essa tarefa.  

A captação de recursos ocorre por meio dos programas HBB/BID e PAC, e previu-se a 

destinação de recursos para melhoria habitacional, entretanto, essa ação não foi executada. A 

equipe municipal aponta como principal justificativa questões de ordem administrativa 

burocrática.   

 Destaca-se a dificuldade de manter, no período mais recente, os padrões mínimos de 

tamanho de lote (fração ideal de terra) estabelecido nos períodos anteriores. Admitiu-se em 

vários casos a fração de 20m² de terra por família, o que quase sempre dificulta solucionar o 

problema do déficit ou precariedade habitacional.   
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5. Considerações Finais 

A despeito da relevância dos resultados das urbanizações na promoção da melhoria das 

condições de vida dos moradores, as intervenções em favelas nem sempre solucionam a 

precariedade da unidade habitacional. Observa-se significativo percentual de moradias 

inadequadas em favelas urbanizadas.  

Trata-se de forma limitada as condicionantes e os parâmetros que possibilitariam 

adequadas condições de habitabilidade (salubridade, adensamento e segurança estrutural) nos 

domicílios consolidados nas intervenções.  

Para solucionar a precariedade da unidade habitacional em favelas, é preciso que esse 

problema seja considerado no âmbito da concepção e implementação dos projetos de 

urbanização. Entretanto, há indícios de que a precariedade habitacional não tem sido foco das 

intervenções no período recente. Estudos36 que analisam os resultados do Programa de 

Aceleração do Crescimento – modalidade Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-

UAP) apontam que o problema da precariedade não vem sendo enfrentado pelos municípios, 

embora o programa federal possua como componentes de financiamento à produção de novas 

moradias e a requalificação habitacional. 

Na Região do Grande ABC, experiências municipais pioneiras enfrentar esse problema, 

e revisitá-las, portanto, pode contribuir para o aprimoramento das políticas de urbanização de 

favelas.  

As duas favelas, estudos de caso da pesquisa, passaram por longo período de 

urbanização: na Favela Tamarutaca, o processo de urbanização teve início em 1989, e, no 

Parque São Bernardo, em 1990; em ambos os casos, as intervenções, em sua totalidade, ainda 

não estavam concluídas até o final de 2018. As estratégias de intervenção ao longo do tempo 

foram alteradas ou aprimoradas, e dialogam e decorrem de fatores tais como: mudança na 

configuração das favelas, ‘construção de um saber técnico’37, disponibilidade de recursos e 

capacidade institucional.  

De forma geral, nos dois estudos de caso o tema da precariedade da unidade habitacional 

foi abordado por meio das seguintes soluções:  adequação de densidade, isto é, da definição de 

uma fração ideal mínima de terra por família, reparcelamento de quadras, com remoção e 

reassentamento de famílias, e requalificação habitacional, através da contratação de assistência 

                                                           
36 Cardoso; Denaldi (2018) e Moretti et al. (2014) 
37 Termo utilizado por Denaldi (2003). 
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técnica para apoio à autoconstrução das edificações e financiamento para aquisição de material 

de construção.  

A adequação de densidade, com a adoção de um lote mínimo, e o reparcelamento de 

quadras possibilitariam a melhorara das condições de moradia das famílias, uma vez que 

garantiriam que a unidade habitacional tivesse uma área construída compatível com as 

necessidades dos moradores, além de condições mínimas de ventilação e iluminação.  

Em ambos os casos estudados, desde o início das intervenções, foram adotadas frações 

mínimas para o tamanho dos lotes residenciais. No caso da Tamarutaca, o lote mínimo era de 

70 metros quadros no início da urbanização, mas precisou ser reduzido para 40 metros 

quadrados, em decorrência do aumento da população da favela. Essa fração mínima (40 m²) foi 

mantida até a finalização das etapas de reparcelamento das quadras e urbanização do 

assentamento. No Parque São Bernardo, por sua vez, adotou-se inicialmente a fração mínima 

de terra de 60 metros quadrados por família. Ainda na década de 90, foi necessário diminuir a 

área do lote mínimo para 45 metros quadrados. A partir da década de 2000, a fração mínima 

reduziu ainda mais em alguns casos e chegou a 20 metros quadros, sendo possível supor que 

lotes ainda menores tenham sido consolidados. Essa constatação pode indicar a manutenção de 

situações consideradas déficit habitacional. 

Vale ressaltar que a configuração das favelas no início da década de 1990 permitiu a 

adoção da estratégia de fração mínima de terra, ou seja, possibilitou a adoção de lote mínimo 

no reparcelamento do solo. A baixa densidade dos assentamentos, e a predominância de 

habitações em madeira facilitavam a demolição e reconstrução de barracos. As mudanças 

morfológicas que ocorreram nas favelas ao longo dos últimos anos tornaram difícil a replicação 

dessa mesma estratégia utilizada nos anos 90. A dificuldade de lidar com o adensamento 

excessivo nos assentamentos precários tem resultado na redução das frações mínimas de terra 

e na consolidação das moradias existentes, que passaram a ser predominantemente de alvenaria 

com dois ou mais pavimentos. Tais mudanças também têm comprometido a adoção da 

alternativa de reparcelamento do solo, uma vez que sua implementação implica, na maior parte 

dos casos, no aumento do percentual de remoção e reassentamento de famílias durante o 

processo de urbanização. 

No caso da Favela Tamarutaca, para que fosse possível manter o padrão mínimo de 

parcelamento estabelecido na década de 90 - 40 metros quadrados de terra por família e vielas 

com no mínimo três metros de largura -, o município passou a adotar, como alternativa, a 
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remoção e reassentamento de famílias. Para tanto, Santo André captou recursos para a produção 

de unidades habitacionais em local próximo ao assentamento, ou em regiões com boa 

localização e oferta de infraestrutura e de serviços e equipamentos públicos.  

Já no caso do Parque São Bernardo, o Município de São Bernardo do Campo adotou 

alternativa diferente para o atendimento das famílias removidas: a estratégia utilizada foi a 

construção de unidades verticalizadas na própria poligonal do assentamento. Para tanto, foram 

realizadas ‘substituições de tecido’ de setores inteiros, como no caso do Setor 02, ou em parte 

de setores, como no caso dos setores 03 e Alto da Boa Vista, com a construção de novas 

unidades verticalizadas para o atendimento do grupo de famílias removidas durante as 

intervenções de urbanização do assentamento.   

Sobre as ações voltadas à ‘requalificação habitacional’, foi possível observar que são 

raros os programas municipais de urbanização de favelas que canalizaram esforços para 

melhorar a qualidade da unidade habitacional por meio da assistência técnica e financiamento 

de material de construção. Esse tipo de ação é fundamental para evitar construções insalubres, 

com situações de risco ou ainda que comprometam o uso do espaço público, com ampliações 

nas calçadas, caixa do viário ou áreas verdes. 

Em Santo André, o município garantiu desde o início e ao longo de todo o processo de 

urbanização de favelas, assistência técnica para construção, reforma e ampliação das moradias, 

por meio da Encarregatura de Moradia Econômica, órgão municipal responsável por esse tipo 

de ação.   

Situação diferente foi observada em São Bernardo do Campo, que não contava com um 

setor específico para realizar atendimentos individuais: o município buscou fornecer plantas 

padronizadas durante a urbanização, mas não havia um setor municipal e equipe voltados 

especificamente para a prestação de assessoria técnica à autoconstrução.  

A partir do final da década de 90, os programas federais Habitar Brasil/BID (HBB) e 

PAC-UAP previram a possibilidade de financiar a ‘requalificação habitacional’, que passou a 

ser um componente dos programas de urbanização de favelas. No caso do Parque São Bernardo, 

no entanto, por conta principalmente da dificuldade em realizar a prestação de contas perante a 

Caixa Econômica Federal e da questão da responsabilidade técnica, esse componente se tornou 

um serviço previsto, porém não executado. 

Cabe registrar que, em Santo André, diversas estratégias foram utilizadas para viabilizar 

a implementação de ações voltadas à requalificação habitacional durante processos de 
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urbanização de favelas. Na Tamarutaca, destaca-se a presença da Peabiru TCA, organização 

não governamental (ONG) contratada com recursos da União Europeia, que prestou assistência 

técnica à autoconstrução e elaborou projetos para as famílias do assentamento no início dos 

anos 2000. Além disso, o município promoveu o programa ‘Melhor Ainda’, que 

disponibilizava, com recursos municipais, crédito para reforma ou ampliação das moradias, 

tendo como diretrizes para obtenção do financiamento: a adequação das unidades habitacionais 

às normas estabelecidas nos planos de urbanização e regularização; garantia de condições 

adequadas de conforto ambiental (ventilação e iluminação); e melhoria no acabamento externo 

das moradias. 

Nos dois estudos de caso, foi possível observar, a partir do depoimento dos 

entrevistados, que a participação da população e a relação / os laços de confiança estabelecida 

/ estabelecidos entre as equipes técnicas da prefeitura e a população permitiram que fossem 

colocadas em prática ações complexas e inevitavelmente conflituosas, como a remoção e o 

remanejamento de famílias, e também a diminuição do lote mínimo. Os estudos de caso também 

revelaram que o processo de urbanização, para seu melhor êxito, deve considerar, de forma 

prioritária, as sugestões e necessidades da população. 

Ainda, é a partir dessa relação de confiança estabelecida entre as partes envolvidas no 

processo complexo de urbanização de assentamentos que as questões da precariedade da 

unidade habitacional são discutidas, tratadas e enfrentadas pela população e governo local.  

O enfrentamento do problema da precariedade da unidade habitacional é de grande 

complexidade. As mudanças morfológicas que ocorreram nas favelas tornam difícil replicar 

experiências como as das favelas Tamarutaca e Parque São Bernardo, estudadas na pesquisa. O 

adensamento excessivo, e a consolidação e verticalização das favelas ao longo dos últimos anos 

dificultam e encarecem o enfrentamento da questão. Em muitos contextos, o tratamento da 

precariedade das edificações demandaria tanto ações de requalificação habitacional (assistência 

técnica e apoio para aquisição de material de construção) como intervenções do tipo 

substituição de tecido urbano, com remoção de famílias e produção de novas moradias, o que 

também pode trazer impactos negativos. Entretanto, não se pode ignorar ou postergar essa 

problemática, se o objetivo da intervenção do tipo urbanização for a garantia de uma moradia 

digna a todos os moradores do assentamento. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 - Entrevista Tamarutaca 

 

Transcrição - Entrevista Coletiva - 27/04/2018 

Tema: Urbanização da favela Tamarutaca – Santo André 

Participantes: Rosana Denaldi, Matheus Graciosi Pinto, Walkíria Góis, Luciana Lessa, Cláudia 

Campanhão, Nelson Ota, Caio Santo Amore, Shedd Pegáz, Luciana Ferrara, Lúcia Cavendish, Aylton 

Affonso. 

Apoio: Gabriel Marques e Kaio Nogueira. 

 

 

Foto: Luciana Ferrara 

 

Rosana: Esse é um esforço de trazer pessoas importantes, que chamamos de atores chaves, e 

por que trazer todos vocês juntos? Porque dificilmente uma única pessoa vai lembrar de toda a 

história, esteve presente em momentos diferentes, cumprindo papéis diferentes. Então, 

chamamos aqueles que eram servidores públicos, e que em algum momento participou dessa 

história da urbanização da Tamarutaca. Também chamamos a Lúcia porque participou pela 

Diagonal e o Caio pelo Peabiru. 

 

Shedd: Tenho uma dúvida… eu estou vendo aqui que a mesa tem o pessoal do físico. É isso? 
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Rosana: Sim, a gente deu essa ênfase. A pesquisa vai focar a intervenção física. É claro que 

vai esbarrar na regularização fundiária, no trabalho social, mas o foco mesmo é a intervenção 

física.  

I - Apresentação dos participantes  

Rosana: Então pessoal, vamos começar pedindo para vocês falarem o nome, em que momento 

participou do setor de habitação ou do setor de urbanização de favela, e em que período, 

momento histórico, entrou nessa história de urbanização de favelas em Santo André e na 

Tamarutaca. 

Aylton: Meu nome é Aylton Affonso, sou arquiteto da prefeitura de Santo André. Comecei a 

trabalhar na secretaria de habitação em 1989, quando entrei no concurso público e a secretaria 

estava se estruturando. Então nesse primeiro momento do governo Celso Daniel, de 89 a 92, eu 

trabalhei na urbanização de favelas. Eu trabalhei mais diretamente na Tamarutaca. Trabalhei 

também em outras áreas como Gamboa, Apucarana, mas na Tamarutaca eu cheguei a realizar 

alguns trabalhos. O primeiro projeto de relocação interna em uma área vazia que tinha na 

Tamarutaca, posteriormente eu voltei a trabalhar na área da habitação em 98, mas já na área de 

planejamento habitacional, não diretamente na urbanização. Depois assumi a gerência de 

urbanização de favelas em 2001, mas naquele momento a Tamarutaca estava em um projeto 

específico que era o Santo André Mais Igual, então não estava no âmbito do meu trabalho da 

gerência. Ainda assim, cheguei a fazer alguns trabalhos na Tamarutaca como uma contratação 

de levantamento planialtimétrico para regularização que até hoje não aconteceu. Então, eu 

trabalhei mais diretamente mesmo, no primeiro governo [do Celso Daniel]. 

Lúcia: Meu nome é Lúcia Cavendish eu sou arquiteta também. Cheguei em São Paulo em 1991 

com a empresa Diagonal. Em 1989, nós tínhamos acabado uma primeira experiência de 

urbanização integrada em Olinda, dentro de um contexto de trabalho de urbanização com uma 

prefeitura comunista da época, o prefeito era do partido PCB. A diagonal foi chamada em 1991 

para participar da discussão do planejamento da política habitacional em Santo André. O 

contato era com Alexandra Reschke. Nós fizemos alguns debates aqui, foi bastante interessante. 

Santo André já estava bem avançado nisso e quando o governo de Celso Daniel decidiu começar 

a intervenção em Tamarutaca a Diagonal se apresentou como candidata na licitação de 

execução das obras e ganhou. 

Rosana: Foi para execução das obras? Obras físicas? 

Lúcia: Não foi para projeto, foi para gerenciamento social, físico, tudo e nós passamos 06 

meses praticamente morando em Tamarutaca, de julho a dezembro de 1992. Cláudia era nossa 

estagiária, e claro, a secretaria de habitação participava mas tinha uma presença muito forte do 

Semasa, que entrou com recurso para as obras, então foi… não vou falar tudo de uma vez… foi 

uma urbanização para ninguém esquecer mesmo, não só pela obstinação política. Para poder 

fazer o que foi feito não era “decisão” era obstinação política que precisava.  

Luciana F: Bom, eu sou a Luciana Ferrara, arquiteta e urbanista, professora aqui no 

Planejamento Territorial. Estou aqui nessa mesa agradecendo o convite da Rosana e do Matheus 

para ouvir e aprender a história da Tamarutaca. Meu histórico com habitação vem do meu 

histórico com assessoria técnica, também área de pesquisa, então tenho interesse em ouvi-los. 
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Shedd: Sou o Shedd, arquiteto, também vim pra cá em 90, também através de concurso público, 

antes eu trabalhava em Diadema, também na área de urbanização. Trabalhamos eu e Aylton lá. 

Como eu fiquei em Santo André de 90 até 94 eu peguei praticamente a metade do governo do 

Celso e na Tamarutaca eu atuei na primeira fase. Foi no início de 90 até o início de 92 daí eu 

fui para a Secretaria de Obras na fábrica de pré-moldados que era a FACOM. Mas na Secretaria 

de Habitação foi de 90 a 92, e atuava em 3 núcleos habitacionais e o primeiro deles seria a 

Tamarutaca, quer dizer, que era um grande complexo. Por ser uma área muito grande a gente 

dividiu por etapas, então eu praticamente participei dessa primeira etapa, inclusive tenho até o 

histórico e levantamento desse período. 

Nelson: Eu sou Nelson Ota, também trabalhei na secretaria de Santo André na mesma época, 

em 1989. Eu, na verdade, quando entrei na prefeitura fui deslocado para trabalhar na criação da 

empresa municipal de habitação, a EMHAP, onde fiquei até o final da gestão do Celso Daniel, 

e tive várias outras passagens também pelo departamento de habitação, mas meu contato com 

a Tamarutaca foi um período curto, na primeira vez, já em 1993, quando se iniciava a gestão 

do Brandão, que eu fiquei trabalhando lá uns quatro ou cinco meses, no “Container”, que a 

gente elaborava projeto e fazia acompanhamento de obras das unidades habitacionais, fiquei lá 

pouquíssimo tempo. Logo depois acabei saindo, e o projeto também acabou encerrando aquela 

primeira fase da urbanização da Tamarutaca. Voltei a ter algum contato em 2008 e durante a 

gestão passada por conta de algumas situações pontuais. 

Cláudia: Eu sou Cláudia Andrea Campanhão, arquiteta e tenho três momentos com a 

Tamarutaca. Minha primeira experiência foi em 90 e 91, quando eu entro como estagiária da 

prefeitura de Santo André e aí passei a ser a estagiária do Shedd e fomos trabalhar na 

Tamarutaca. Entrei acho que na metade de 90, antes da Diagonal entrar. Aí eu me formei no 

final de 91 e em 92 tive o meu primeiro emprego, com a Diagonal, trabalhei com a Lúcia, a 

gente ficava no canteiro de obras lá da Ilha Bela, do outro lado da rua e a gente fica até 93, perto 

do final do ano. A gente tinha feito metade da urbanização.  

Lúcia: Faltavam as duas quadras mais altas, A e B, que ficaram para um segundo momento.  

Cláudia: Acabou o projeto porque acabou o interesse na continuidade da urbanização, eu vou 

embora e volto para a prefeitura de Santo André em 2007, através de um concurso público, e 

meu outro contato com a Tamarutaca foi nessa última gestão de 2013 a 2016, como gerente de 

urbanização. 

Luciana: Sou Luciana Lessa Simões, assim como Aylton, Nelson, Shedd, eu entrei na 

prefeitura por concurso público em 89 e nós na verdade fomos os pioneiros na implantação da 

secretaria de habitação que não existia até então. Eu fui encarregada de reurbanização, na época 

chamávamos de reurbanização, tínhamos toda uma questão conceitual com a Alexandra, de que 

a urbanização já tinha sido feita pelos moradores, então estávamos realizando uma 

reurbanização. Depois eu fui gerente. Eu trabalhei no primeiro momento, indiretamente, em 

todos os núcleos, como a gerente que distribuía as áreas para os arquitetos e acompanhava o 

trabalho. A gente discutia desde o projeto até a fase de obras. A gente construiu, junto da 

Diagonal, toda a estrutura conceitual e operacional da secretaria de habitação. De 93 a 96, na 

gestão do Brandão, eu fui para o departamento de planejamento urbano. Até o segundo semestre 

de 93 eu estive na secretaria de habitação, mas depois mudei. E também teve um período, de 
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2005 a 2008, que trabalhei na EMHAP, como superintendente. Nesses períodos eu não tive 

contato com a Tamarutaca.  

Walkíria: Meu nome é Walkíria, eu sou arquiteta, antes de Santo André, também passei por 

Diadema, não era concursada, era pela opção de trabalhar na área de habitação, então eu ficava 

procurando esse espaço.  Em Santo André eu comecei acho que em 98, dentro de um contexto 

de muita expectativa e confiança no governo. Nesse momento estava-se discutindo a 

urbanização com novos conceitos, com a inclusão, educação, saúde. O urbanismo começava a 

se despregar da questão só física. O Santo André Mais Igual com a questão de trazer outros 

potenciais para trabalhar junto e pensar a inclusão social, mesmo, na cidade. Eu vivenciei isso 

e me encantava. Nesse período, trabalhávamos com as quatro áreas, como se fossem os pilotos, 

Tamarutaca, Sacadura Cabral, Capuava e Quilombo. Dentro desse contexto, também foi criado 

Melhor Ainda. 

Caio: Sou Caio Santo Amore, arquiteto também, professor lá na FAU agora. Trabalhei na 

Tamarutaca de 2000 a 2003, no convênio da prefeitura com a União Europeia - APD de apoio 

a populações desfavorecidas -, junto com a equipe da Peabiru que era uma das ONGs 

contratadas. A Passo estava na Sacadura e a Peabiru na Tamarutaca), para fazer os projetos de 

autoconstrução, apoiava na abertura das frentes de obra e nos projetos de parcelamento e 

remanejamento das famílias que saiam e iam para as moradias provisórias. E depois, já no final, 

perto de 2003, a gente também ajudou no programa de melhorias habitacionais que era com 

recurso da EMHAP, com juros baixos. 

II - Sobre a Política Habitacional de Santo André 

Rosana: Então, antes de entrar na Tamarutaca, vamos recuperar um pouco da história da 

construção inicial da política de urbanização de favelas. A gente dividiu essa história em três 

períodos. O primeiro período vai de 89 a 92, primeiro governo do celso, o segundo período, por 

conta da interrupção do trabalho no governo do Brandão, é de 1997 a 2008, e é o período do 

Programa Santo André Mais Igual que teve altos e baixos, e um terceiro período após 2008. De 

qual período não temos informações registradas e documentadas? Principalmente do primeiro 

período, de 89 a 92, que vai ser o foco principal dessa conversa. Mas antes de entrar nesse 

período, a gente queria que aqueles que viveram esse período, ajudassem a lembrar o seguinte: 

como é que se estruturou a política de urbanização de favelas? Qual foi o papel da Diagonal? 

Como foram priorizadas as intervenções? Qual era o arranjo institucional? O que fazia o 

Semasa?  

Luciana: O Zócchio foi o primeiro diretor, a Alexandra era a assistente dele, depois ela passou 

a coordenar a urbanização, mas nós tínhamos dois programas, na verdade, que trabalhavam os 

núcleos. 

Matheus: Quem elaborou esses programas? 

Luciana: A Alexandra, com todo mundo… 

Aylton: Foi internamente. Eram os técnicos recém-contratados, era o Irineu, o secretário, a 

Alexandra, o Zócchio e a Mônica. A gente estruturou esses programas. 
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Rosana: Agora… muitos de vocês vinham de Diadema. Tinha um diálogo com o que tinha 

acontecido em Diadema? 

Aylton: Em termos. Acho que tinha uma ideia nessa história que é o seguinte: existia um 

passivo de atendimento enorme, ou seja, nunca se tratou a urbanização na cidade. 

Luciana: Tinham projetos abertos de desfavelamento. Começamos trabalhando por eles. 

Aylton: Sim, tinham esses projetos, mas não existia na estrutura anterior nem secretaria de 

habitação nem estrutura para isso, então a gente tava começando praticamente do zero, com 

uma demanda muito grande dos movimentos sociais, MDDF, para criar programas de 

urbanização. E na época, nós não tínhamos recursos. Ninguém sonhava com financiamento 

federal, estadual, fazíamos com o que tínhamos. Era geralmente com orçamento próprio, com 

ajuda do Semasa. O Semasa veio se tornar um parceiro mais efetivo, na etapa seguinte, mas no 

começo era a prefeitura mesmo.  

Nelson: Agora, eu queria fazer dois registros que acho que são importantes. O Celso teve uma 

sacada muito importante quando ele entrou, de montar uma nova equipe. Ele sabia que tinha na 

prefeitura uma equipe muito travada e ele queria implementar políticas novas, e ele queria 

montar uma política não só na área de habitação, mas também na saúde e educação. E ele 

entendeu que com aquela equipe que ele tinha, que era muito antiga e vinculada com processos 

e procedimentos antigos, viu que não iria rolar. Ele teve uma sacada de fazer uma grande 

contratação de profissionais, não só arquitetos, mas também geógrafos, historiadores, 

sociólogos, engenheiros… e isso propiciou também, a entrada de pessoas novas, e isso foi 

importante. Acho que assim, a questão que a Rosana trouxe sobre se Diadema agregou alguma 

coisa, acho que sim, acho que a experiência que teve em diadema em um período, uma gestão 

anterior, foi importante não para se copiar o modelo, que não foi copiado, mas a experiência 

em habitação no geral. O Zócchio era de Diadema, o Shedd… pelo menos o olhar… o que foi 

feito na cidade do lado e podemos trazer pra cá? 

Rosana: E aí pode-se dizer que essa equipe era nova, mas que parte de vocês vieram com 

repertório de Diadema e que se junta ao repertório da Diagonal, que é quando ela começa a 

consultoria. Foi isso? 

Luciana: Eu lembro da frase da Diagonal, do diagnóstico que era assim: “Nós éramos uma 

equipe jovem e sem vícios”, algo assim. 

Lúcia: Quando chegamos na prefeitura, em 91, a gente estava vindo de um município também 

que apesar de ser pequeno era muito afoito e tinha montado uma política de urbanização e 

realizado diversos tipos de intervenção, em que fizemos a primeira urbanização integrada com 

o recurso do BNDES. Começo, meio e fim. E quando chegamos na prefeitura de Santo André, 

a impressão que eu tinha era de que estávamos respirando novos ares, sabe? Havia uma 

efervescência, havia uma coisa de nós podemos fazer, uma vontade política muito bem definida. 

Era um negócio, assim, extraordinário. É difícil de encontrar isso em qualquer lugar, o clima 

era muito positivo. As pessoas queriam fazer e discutir, era um negócio muito bonito. Não da 

para esquecer nunca. O que a gente veio trazer, também uma experiência de um município que 

não era só Diagonal. E lá também a gente começou do zero fazendo sem dinheiro fazendo 

aquela coisa que era muito do repertório da época, fazendo fábrica de pré-moldado e foi daí até 

fazer uma intervenção integrada, então a gente chegou aqui e encontrou um clima muito 
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estimulante. Eu, sinceramente, não sei dizer o quanto uma coisa foi influência de outra. Eu me 

lembro das reuniões, as reuniões do Pré-Urb que poderia parecer uma coisa muito maluca, mas 

era também muito boa.  

Luciana: Os fóruns… os canais de participação… isso era importante. 

Lúcia: A sorte, é que as pessoas selecionadas tinham capital intelectual. Todos. Havia uma 

efervescência de discussão e proposição de coisas que eu jamais vi em outro lugar. 

Matheus: Quando foi formulado? 89? 90? 

Luciana: Na verdade, como o Nelson falou, ele [Celso] trouxe as figuras que ele achou 

importante. A Mônica veio de Minas Gerais, a Alexandra veio também, o Zócchio estava em 

Diadema. Essas pessoas identificaram de cara, que a gente tinha dois tipos de núcleos. A gente 

não iria “ter perna” com o dinheiro que a gente tinha, pra fazer tudo, então a gente tinha que 

priorizar o que íamos trabalhar como urbanização “barba, cabelo e bigode” e aqueles que 

faríamos obras pontuais (…) e aí eles criaram essas duas frentes. Só que as duas tinham todo 

esse arcabouço institucional de canal de participação, de fórum e de principalmente, uma coisa 

que o Celso tinha, de fazer o secretário e toda secretaria, com o Semasa inclusive, trabalhar 

matricialmente. Ele ordenava, os caras eram obrigados a trabalhar juntos. 

Lúcia: Pois é, eu só conhecia sistema matricial de [Carlos] Matus, quer dizer, no extinto 

governo de Allende no Chile. Eu cheguei aqui e encontrei uma prefeitura de Santo André 

tentando funcionar em um esquema matricial  

Rosana: Entendo. Agora, se discutiu o que era o programa de urbanização de favelas? Qual era 

o jeito de fazer urbanização? Porque não se tinha muita história e repertório… que tipo de 

intervenção fazer? 

Luciana: Como a gente tem, nos planos estratégicos, mas a Diagonal produziu um material 

grande que estava lá, que conceitua os dois programas. O programa Urbanização Integral, que 

era reurbanização e tinha o de pré-urbanização. 

Aylton: Na verdade, quando a gente chegou em 89 já tinha uma discussão conceitual dos 

programas, até porque vamos lembrar, tinha um acúmulo de demanda que veio daquele próprio 

estudo do CEPS. A prefeitura usou como base para priorização da atuação em favelas, um 

estudo do CEPS, Centro de Estudos Políticos e Sociais, que o Celso e o Miaciro integravam. 

Eles fizeram com o MDDF, um primeiro diagnóstico das favelas, então nós já começamos o 

trabalho com um diagnóstico feito pelo CEPS. E aí a gente tinha a ideia de urbanização que se 

montou nessa época de 89 e 90 que era o seguinte: urbanização implica em manutenção da 

população. A ideia de remoção estava descartada, o mote era do direito à cidade. Tinha um viés 

econômico também, porque era uma intervenção mais barata, e a ideia de criar o Urb e o Pré-

Urb era a seguinte: nós temos que universalizar atendimento. Ninguém vai ficar sem algum 

atendimento, a ideia era essa até porque tem uma demanda muito grande. E aí os canais de 

participação, informais nessa época, não tinha conselho, nada disso, nada em lei, mas em 

comparação com os canais institucionalizados, eram muito mais efetivos, como as plenárias por 

exemplo. As plenárias que definiam o que seria urbanizado e o que seria ser pré-urbanizado. 

Eram plenárias de 200, 300 pessoas e a maioria delas representantes das áreas. Tinha uma 

representatividade social muito grande. 
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Luciana: Na verdade a gente partiu da lista do estudo do CEPS e para cada núcleo que foi 

identificado, a gente fez uma ficha, fizemos vistorias em todas as áreas, fomos em todos os 

núcleos das cidades. E tinham alguns itens de características que tínhamos que observar para 

poder classificar o tipo de intervenção que ia ser feito. Em 1990 a gente não tinha nenhum 

levantamento, o primeiro mapeamento aerofotogramétrico foi feito em 90 e fizemos os 

primeiros projetos de urbanização em cima desse vôo, com base nessa planta, porque não tinha 

levantamento planialtimétrico nem nada. 

Lúcia: Isso foi em 90, não é? 

Luciana: Sim, isso foi em 90. Quando a Diagonal chegou a gente já tinha feito essa 

classificação e a gente já tinha setorizado a cidade e nós tínhamos 5 arquitetos, então cada 

arquiteto cuidava de um setor. 

Matheus: E quem cuidava da Tamarutaca? O Shedd? 

Shedd: Sim, eu cheguei em 90. Antes passei por Diadema… no início de 90, para mim a atuação 

foi uma coisa diferente. Por exemplo, se a gente for analisar, uma característica totalmente 

diferente do território é que 60%, 70% eram unidades subnormais [em Diadema] e quando 

cheguei em Santo André, fazendo uma comparação, 10% da cidade eram núcleos subnormais, 

eu encontro em Diadema seis, sete vezes mais. Mas assim, no início de 90, estávamos montando 

a secretaria. 

Luciana: Era a equipe de núcleo: 01 arquiteto, 01 engenheiro, 01 assistente social e alguém do 

Semana, depois.  

Lúcia: O primeiro impacto quando chegamos aqui, eu já falei, foi essa coisa da efervescência, 

o segundo era uma característica totalmente distinta da região que a gente conhecia em 

Pernambuco, Recife, Olinda, Jaboatão, que eram os barracos serem de madeira. Os barracos de 

madeira eram uma deficiência, mas ao mesmo tempo um potencial, porque você podia pegar a 

casa, tirar e colocar em outro lugar. Em Pernambuco não, as casas precárias eram de Taipa, 

então, a taipa você não arranca do chão para botar em outro campo. Então a gente não conhecia 

essa estratégia de reformular todo parcelamento, nós aprendemos isso aqui com vocês e vocês 

já faziam isso quando nós chegamos em 91. 

Rosana: É o que se fez em Diadema. Porque se você pegar o Rio de Janeiro é bem diferente. É 

muito ABC isso. 

Lúcia: A técnica de construção de um barraco é bem distante, é bem característico disso aí. 

Podia ter algum construído de frangalho de material reciclado, mas era raro. Fazia-se taipa 

precária, muito precária, mais ou menos e até chegar na alvenaria. Outra coisa que foi bastante 

diferente aqui, é que tínhamos em Recife e região metropolitana um padrão de ocupação que 

deixaria John Turner sacramentado. Eram padrões muito bons, lotes de 80, 90, 100 metros. O 

problema não era não ter como respirar, era dar infraestrutura e oportunidades para as pessoas 

melhorarem as casas. Quando chegamos aqui [Santo André], a história era bastante outra, 

porque o espaço das favelas já estava disputado à unha, era uma densidade muito alta. E quando 

nós chegamos em Tamarutaca, a gente realmente trouxe uma perspectiva da urbanização 

integrada porque a gente tinha feito isso, tinha feito também nos moldes do pré-urb em diversos 
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lugares. Mas também foi desenvolvido aqui, porque as pessoas já tinham total domínio, já 

estavam mobilizadas e entendiam essa forma de intervir.  

Luciana: Mas mesmo assim, Lúcia, o padrão depois passou a ser 40 m² de lote, na nossa época 

era 60, 80 m² (6x12m). 

Rosana: Agora esse tamanho de lote era o que? Era o que dava ou tinha algum estudo que 

apontava esse tamanho? 

Luciana: Era o que dava, mas em cima de uma discussão que a gente fez em cima de parâmetros 

pensados por acadêmicos. 

Aylton: O lote de 5 metros tinha a crítica do Moretti. Era aquela história, 5 metros com recuo 

de 1 metro e meio você não faz nada, fica com aquela coisa “linguiça” (…) não consegue 

colocar dois cômodos lado a lado, então 6 metros seria mais interessante. 

Rosana: Mas conseguia-se fazer isso? 

Aylton: Entre os nossos tem uma grande diferença. Eu pego, por exemplo, o projeto da 

Tamarutaca é um quase total reparcelamento, os lotes são muito uniformes etc. Eu pego o 

projeto da Piracanjuba que era um núcleo menor, de 80 famílias era bem assim “manter o que 

está”, tinha muita construção, então você tinha muita diversidade, lote de 90, lote de 60… até 

55 tudo bem, então a gente trabalhava nos interstícios do que sobrava do construído para 

reparcelar. A Tamarutaca já foi quase toda um reparcelamento porque tinha muita madeira, mas 

você vai ter outras áreas que eram diferentes.  

Rosana: Agora o que acontecia quando se tinha um lote muito menor? Ou não tinha lote menor? 

Vários: Tinha… 

Rosana: E quando tinha o que é que se fazia? 

Luciana: Reparcelava. Transferia. 

Matheus: Transferia a área de um lote para a área de outro lote? 

Aylton: Ou juntava ou fazia algum daqueles acordos. 

Rosana: Antes de entrar diretamente em Tamarutaca, vamos só fechar o primeiro bloco. 

Quando eu perguntei em relação a padrão, e tipo de urbanização é porque entendo que diferente 

de outros programas, o próprio Favela-bairro, se discutia a necessidade de ter um lote mínimo, 

que foi 70 e depois diminui. A gente pode afirmar que essa definição estava relacionada com 

um padrão mínimo de moradia? 

Claudia e Luciana: Sim 

Rosana: Isso é, hoje, não se pratica lote mínimo em projeto de urbanização de favela, quer seja 

pela inviabilidade quer seja pelo alto custo, mas a gente pode dizer, antes de entrar na 

Tamarutaca, que nessa política de urbanização, um dos componentes era um parcelamento com 

uma fração mínima ideal de lote. Certo? 
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Aylton: Eu arrisco dizer outra coisa. 6x12 ou um lote mínimo de 60, que era menor. Se der para 

viabilizar 60, vai de 60, respeito a tipicidade. Era um padrão sim, na medida em que você 

chegava em uma área com muita construção, era assim, demolia o menos possível. Se tem uma 

casa com um lote de 90 metros, a não ser que seja muito necessário repartir seu lote, a casa vai 

ficar com 90 metros, mas o quintal, redistribuia.  

Rosana: Mas havia uma certa redistribuição… 

Luciana: Fazíamos um histograma de frequência dos lotes para saber qual era a média da área. 

Lúcia: E até porque, podia acontecer de se entrar na área, como é o caso da Tamarutaca, e o 

lote padrão não ser viável. Criando inclusive estremecimento entre as comissões de moradores 

e os representantes do governo. Eu me lembro de pouca coisa de 91, mas (…)  bateu muito essa 

coisa de reformular o parcelamento, que eu achei muito interessante dada as características das 

favelas daqui.  

Rosana: Em relação à política, mais alguma coisa? Podemos entrar na Tamarutaca? 

Lúcia: Eu não sei porque a Tamarutaca foi escolhida inicialmente. Não me lembro se chegamos 

a definir critérios de prioridade. 

Matheus: Por que foi priorizada a Tamarutaca? 

Aylton: Foi no Fórum. 

Luciana: No fórum de urbanização  

Shedd: Não tinha a ver com o MDDF?  

Aylton: Eu estou tentando lembrar, mas acho que foi no fórum sim… quando a gente chegou, 

em 89, já tinha essa demanda... é possível que já tinha alguma definição de prioridade, aí a 

gente sistematizou, porque essa coisa era feita ano a ano. 

Luciana: E os fóruns eram chamados, inclusive, em uma parceria muito mais equilibrada entre 

o poder público e o movimento social. Quem chamava era o movimento social, quem definia 

local era o MDDF, não era o poder público impondo nada. A gente trabalhava em conjunto. 

Shedd: Tinha uma demanda do movimento em comum acordo com a prefeitura. Eu acho que 

isso fez até parte do programa de governo. Até antes disso, o MDDF era um movimento 

representativo e forte na cidade e eu acho que teve um cunho muito forte da participação do 

movimento na questão da definição das prioridades. 

Luciana: Sim, tanto que o secretario que era o Irineu, era vereador.  

Rosana: Então há indícios que é por conta de demanda e organização do MDDF 

Aylton: É importante dizer que, entre 90 e 92, os fóruns de urbanização e pré-urb e depois 

tinham um sub-forum… mas existia um fórum de urbanização que definia sim as prioridades 

que seriam tratadas a cada ano. As reuniões eram até periódicas, os fóruns se reuniam assim, a 

cada 2 ou 3 meses. 

Luciana: O fórum técnico se reunia semanalmente. 
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Aylton: Do ponto de vista da definição do que fazer, e se o núcleo seria atendido na urbanização 

ou pré-urb, teve uma definição prévia no plano de governo (…)  mas essas coisas eram 

rediscutidas anualmente, pelo menos em 90, 91 e 92. 

Shedd: É, uma avaliação. Tinha a prestação de contas e prévia para o próximo ano. 

Aylton: Já tinha o OP [Orçamento Participativo], só que o OP não era deliberativo, era 

consultivo. 

Luciana: E lembra que a gente fez aquele vídeo caseiro sobre os programas de urbanização e 

pré-urbanização com a Deise de locutora, lembra? A gente fez pra divulgar e cada fórum tinha 

discussão e tem fitas de VHS lá que devem ter esses fóruns filmados. 

III - Tamarutaca - Primeiro Momento de intervenção 

(Primeiro governo do Celso Daniel) 

Rosana: Vamos entrar na tamarutaca. Vamos primeiro falar do projeto. Existia um projeto? 

Quem fez? Foram os servidores municipais? É de autoria da equipe? A Diagonal ajudou nesse 

momento? Descrevam um pouco o que que era o projeto. Por exemplo, se fez um novo traçado? 

Quais elementos tinham para fazer esse trabalho? Levantamento planialtimétrico? Foto aérea? 

Ou seja, quem fez e como fez? 

Luciana: Começa com a prefeitura. (…) Tinha a área de eucalipto e aquela "usininha" de asfalto 

que era uma área limpa.  

Shedd: Inclusive, Rosana, vou até deixar esse material. Aqui tem todo o histórico de 89 a 90 e 

pouco da Tamarutaca. Aqui tem um parágrafo que eu lembro muito bem, tenho até uma foto 

disso, mas não localizei, que foi 30/09/1990 que a gente ia dar o pontapé inicial, depois que a 

gente negociou a usina, tudo… para fazer o marco a gente levou o Celso, com a liderança do 

movimento, da associação lá, foi feito um plantio de uma árvore, em cima já de um desenho 

dessa área vazia. Porque era exatamente isso, a tamarutaca possibilitava ter aquilo que o Aylton 

comentou.(…), Apesar de ter desadensamento, vamos tentar resolver dentro do território. 

Possibilitava ter alguns pulmões do lado, como a usina de asfalto que era área pública, e tinha 

a questão das áreas dos eucaliptos, que uma parte tava ocupada, era área de risco permanente. 

Rosana: Por que era importante? Por que vocës tiravam e recolocavam as pessoas no lugar? 

Ou para, por exemplo, chegar nessa fração mínima ideal de lote? 

Shedd: Também 

Luciana: Para chegar nos 60 metros quadrados. 

Shedd: A primeira etapa envolveu 115 lotes.  

Rosana: Shedd, mas me explica uma coisa. O projeto era para a área inteira ou para apenas um 

setor da área? 

Shedd: Não, um setor. A gente não tinha o levantamento planialtimétrico da área. 

Rosana: De que ano você está falando, Shedd? 
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Shedd: 89/90. Ele envolveu praticamente esse trecho aqui [mostra no desenho]. Envolvia essa 

área vazia aqui, que era da usina, e o trecho dos eucaliptos. 

Rosana: E quem fez o projeto? 

Shedd: Eu fiz. 

Rosana: Você fazia o projeto em cima do que? 

Luciana: O Celso contratou um topógrafo. O topógrafo ia la. 

Shedd: Tinha participação do semasa. O semasa fazia o levantamento, inclusive a  gente recebia 

parte desse levantamento feito pelo semana mesmo, e em cima disso a gente trabalhava. E como 

era uma área vazia, justamente era o pulmão que a gente tinha para começar a desadensar.  

Aylton: Só uma observação. Essa primeira etapa, esse trecho aqui [mostra desenho] do platô 

vazio, já tinha ocupação. 

Shedd: Isso. Tinha algumas. 

Aylton: Então esse projeto era um misto de reparcelamento novo com urbanização. É mais ou 

menos um misto. 

Lúcia: E ele foi parcialmente implantado, né? Porque nós chegamos [Diagonal] e já tinha um 

pedaço implantado. 

Rosana: E foi esse o projeto, Shedd? 

Lúcia: Que foi parcialmente implantado. 

Rosana: Então calma, teve uma primeira etapa do projeto que foi essa que o shedd projetou e 

pega essa área, vamos dizer assim, mais ou menos limpa porque tinha um pedaço ocupado. 

Shedd: Isso. 

Rosana: E que basicamente era um pulmão para viabilizar remanejamento. E qual foi a segunda 

camada? 

Lúcia: Em 91 nós trabalhamos muito no planejamento, mas em nada de implementação na 

Tamarutaca. E várias coisas do pré-urb do urb em outras favelas. Em 92 a diagonal ganhou a 

licitação para fazer o gerenciamento social e físico das obras da Tamarutaca. 

Cláudia: Que é quando a gente entra. 

Lúcia: Exato. Quando nós chegamos, está aqui na nossa proposta técnica, a segunda atividade 

era conhecimento do estágio atual do projeto, para poder fazer o plano de obras e saber como 

ia ser executado. A gente chegou e o projeto já estava pronto, o canteiro de obras estava 

montado. Nós fomos analisar o projeto que o Semasa tinha contratado e que foi feito por uma 

empresa de saneamento de São Paulo. 

Rosana: Espera, deixa eu entender. O Semasa contratou outro projeto? 

Cláudia: Sim, a gente teve que adaptar. 
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Luciana: Sim, como a gente não tinha recurso foi feita aquele arranjo institucional de que 

urbanização era saneamento integrado. Ai o Semasa contratou. 

Lúcia: Uma empresa de engenharia de saneamento. O Semasa fez um levantamento 

topográfico da área inteira, de toda barracaria que existia, porque tinha 2 ou 5% de alvenaria, e 

a empresa de saneamento pegou aquela conjuntura física e distribuiu as redes tal e qual a 

ocupação, as redes de esgoto e saneamento. Era um projeto de saneamento, não era um projeto 

urbanístico. Nós analisamos o projeto, e nessa época estava trabalhando eu e a Kátia, a gente 

começou e fez um memorial do projeto e fomos apresentá-lo. A diagonal já estava contratada 

para fazer o gerenciamento. Tinham duas questões: a primeira era o projeto, que fizemos um 

memorial descrevendo todas as questões do projeto e tinha do ponto de vista social um impasse. 

De 89 para 92, tinha se acrescentado uma quantidade de famílias. 

Shedd: Eram 840 e aumentou para 1104. 

Lúcia: Nós primeiro organizamos um raciocínio para apresentar ao semasa, era realmente 

absurdo (…) tinha grande quantidade de lotes com áreas mínimas, e lotes com áreas 

gigantescas, tinha duplicidade de acesso. Basta dizer que o argumento que a gente usou para 

convencer o Semasa era que com a mudança do projeto de reparcelamento, a gente conseguiria 

diminuir a extensão de vias e aumentar a área veicular, ou seja, a gente conseguiria racionalizar 

o viário e por aí foi, pelos histogramas… bom o primeiro impasse foi, Semasa. Agora, o 

segundo impasse: a comunidade. Como é que a gente justificava que o bendito lote de 72 metros 

já não era mais possível? Porque tinha um acordo com a comunidade, de que ninguém vai para 

fora. Tinha até uma fala do Irineu aqui dizendo: nós não conseguimos evitar, a prefeitura não 

tinha estrutura para impedir o crescimento da favela, nós não temos onde colocar as famílias 

que entraram depois de 89. Era um impasse porque estava todo mundo esperando lotes de 72 

metros quadrados.  

Matheus: Aí vocês conseguiram diminuir o tamanho do lote? 

Lúcia: Fomos obrigados. Foi muito legal o raciocínio que fizemos: se fosse pra ter lote de 72 

metros, então nós dividimos a área por 72 metros e dava 583 famílias. Se a gente vai dividir a 

área pelo número de famílias, o lote que dá em torno de 40 metros quadrados. Então essa 

mudança foi assim básica, e nós montamos um seminário para a comunidade como um todo, 

com todo o raciocínio que tivemos, material técnico, do Semasa. Nós reproduzimos em grupo, 

levamos histograma de frequências em isopor, e finalmente a comunidade terminou entendendo 

que teríamos que fazer uma baita de uma mudança. 

Luciana: Foi uma corresponsabilidade, porque o que iríamos fazer? A gente vai tirar gente da 

área? mas não tem para onde levar. Ou mantém todos com lote menor? 

Lúcia: Sim, e tinha a questão do Semana também, porque não tinha dinheiro. 

Rosana: A fonte de financiamento era o Semasa, e era só saneamento. 

Lúcia: Era só saneamento, mas o Semasa fez energia elétrica (…). A gente manteve a estrutura 

do viário, dividiu algumas quadras pois eram porções enormes e começou a trabalhar com cada 

segmento. Eu lembro, Cláudia, que tinha até a situação de olharmos para um sujeito lá no 

cadastro que tinha um lote de 52 metros, e aí a gente falava, esse vai ser mais fácil de negociar 

que esse outro com lote de 117 metros quadrados. 
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Rosana: Mas hoje se consolida o "as built". É claro que hoje a favela é de alvenaria, então é 

muito mais complicado. Naquela época era de madeira, mas a negociação era difícil, mesmo 

sendo de madeira era estabelecer que o morador tinha 100 e ficaria com 40 metros quadrados.  

Claudia e Lúcia: Exato, e ainda com a expectativa dos 72 metros quadrados. 

Lúcia: Teve uma grande festa lá que o Celso Daniel propôs, foi para lá, fizemos uma barraca 

de projetos, e a gente ficava lá explicando porque lote tinha que ser menor, como é que seria o 

processo. E o projeto do Semasa desconhecia inclusive essa área do eucalipto que era uma área 

de risco, não só porque os galhos das árvores despencavam na casa das pessoas, mas também 

porque aquilo era o fundo da bacia. 

Rosana: Mas aí vocês fizeram um novo projeto de parcelamento para toda a área? 

Lúcia: Toda.  

Rosana: Isso a Diagonal, certo? 

Cláudia: Isso, a Diagonal. 

Lúcia: Fomos fazendo quadra por quadra. Porque a gente fazia aquela quadra começando pela 

área dos eucaliptos. 

Matheus: Tinha plano geral? 

Cláudia: Não… a gente respeitou o viário principal, não foi? 

Lúcia: Nem sabíamos que existia esse projeto que você fez [aponta para Shedd], a gente tinha 

somente como informação o que veio do semasa. Então qual era a lógica? Vamos começar 

parcelando esse trecho aqui, que faltava parcelar, porque a gente retira as pessoas daqui da 

região dos eucaliptos que era a mais grave, era uma coisa terrível, eu lembro das passarelas, a 

gente foi lá num dia de julho, frio danado, aquelas passarelas não sei quantos metros da 

superfície, porque quando chovia enchia tudo no buraco… aquelas casas precaríssimas de 

madeira, em palafita… já viu palafita em terra seca? Não entendia aquilo, aí depois entendemos 

que era por causa da temporada de chuvas. Então, precisávamos parcelar essa área aqui do 

shedd, que estava parcialmente ocupada.  

Cláudia: Foram duas prioridades de remoção que eu me lembro: o pessoal do eucalipto e do 

viário principal. Foram as primeiras remoções, liberar o viário principal justamente por causa 

da obra.  

Lúcia: O que a gente precisava? A gente precisava ter uma situação que as máquinas pudessem 

entrar, pudessem se mobilizar. 

Rosana: Era uma empreiteira? Contratada só pra isso? 

Lúcia: Sim, contratada só para saneamento. 

Luciana: Não, era a mesma. 

Rosana: Era a mesma para a cidade toda? 
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Luciana: Acho que era a mesma para a cidade toda. 

Lúcia: Não me lembro do nome, só sei que ao mesmo tempo a gente instalou aqui os containers 

porque não cabia todo mundo, então parte das famílias foi diretamente para os lotes e parte das 

famílias ficou nós containers. 

Cláudia: Essas cores representam essa transferência [Aponta para o mapa].  

Lúcia: Então, nos containers ficavam o pessoal da obra, ficávamos nós e ficavam também os 

containers com as famílias. Era um verdadeiro jogo de xadrez. Desocupou ai, essa foi a primeira 

quadra que a gente desenhou, as duas, tres primeiras quadras [Aponta para o mapa]. Não tinha 

um projeto para o restante. Tinha uma noção de que a gente ia manter as ruas principais, que 

determinadas quadras precisavam ser seccionadas porque eram bolsões e assim a gente foi 

montando, quadra a quadra, depois que a comunidade assumiu o compromisso de aceitar os 

padrões que eram possíveis de ser implantados. 

Cláudia: Do histograma de frequências, que era do original da área, como estava e o que era 

possível com as alterações. A intenção era diminuir a frequência dos abaixos de 40 e diminuir 

a frequência dos muito acima de 60.  

Lúcia: E também tinha a preservação das casas de alvenaria que são poucas, mas a gente pegava 

o desenho da quadra, a área da quadra, mantendo a casa de alvenaria. Primeiro a gente fazia 

uma vistoria para ver o padrão dela do ponto de vista arquitetônico e pegava o pessoal de 

engenharia que era muito bom. 

Cláudia: [mostra projetos] Projeto das quadras preservando as alvenarias e a distribuição dos 

lotes. 

Lúcia: E a gente fazia duas vistorias, para ver o padrão das alvenarias e pra ver qual era a área 

do lote que deveria ser desmembrada para ser incorporada no resto da quadra. Então tinha uma 

contabilidade que tinha que ser feita, que era, quantas pessoas saiam daquela quadra, quantas 

vão voltar para aquela quadra, qual é o lote que a gente pode implantar naquela quadra, porque 

os lotes não eram todos iguais, quem você vai tirar daqui para colocar para lá. Era uma operação. 

No fim de semana a gente tinha que ter uma quadra preparada para o engenheiro na segunda-

feira chegar, deslocar as pessoas, e entrar já com marcação, implantando esgoto, porque já tinha 

um contingente separado para se mudar para aquela área. O prazo final era dezembro de 92, a 

gente correu, fez tudo que era possível para entregar, mas chegou novembro, começou a chover 

e ficaram as quadras A e B por fazer. Não foi falta de recurso não, tinha recurso. 

Rosana: Lúcia, o que ficou pronto no final de 92?  

Lúcia: Todas as quadras menos A e B. A obra veio de baixo para cima. 

Cláudia: A gente deixou com terraplanagem pronta quando a gente saiu, tem fotos. 

Walkíria: E reocuparam. 

Cláudia: Tem uma coisa que precisamos falar também, Lúcia, é que dávamos o Kit Barraco. 

Rosana: Eu queria falar sobre isso… era feito o remanejamento, tirava o barraco de um lugar 

e colocava em outro. A família usava a madeira do barraco desmanchado? 
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Lúcia: Não. O Semasa assumiu o compromisso de entregar para cada família um kit barraco. 

Rosana: Para cada familia relocada? 

Lúcia: Isso. Era tão precário o padrão que quando desmontava o barraco, ficava em pó, desfazia 

tudo. Então o Semasa teve que entrar. 

Rosana: O Semana não podia construir moradia. Naquela época era esse o entendimento. 

Lúcia: Sim. Ela [Semana] então dava o kit que era paredes, teto, porta e janela. Hidráulica e 

elétrica não lembro. 

Cláudia: É, não lembro também. 

Luciana: Eu acho que tinha. 

Lúcia: Eu acho que tinha porque quando as famílias se mudavam, a água e o esgoto já estavam 

implantados. Então elas tinham que fazer a conexão, e muitas famílias não tinham a menor 

condição de fazer. 

Luciana: E isso tudo bem, porque isso cabia como saneamento. Agora, os madeirites e as portas 

é que não cabiam. 

Rosana: Então na verdade, não teve remoção mas teve relocação interna. E a reação das 

famílias perante a diminuição dos lotes? Rolou conflito? 

Lúcia: Olha, foi um processo muito bem montado, estrategicamente, discutindo muito com os 

técnicos da prefeitura e lideranças. Primeiro tivemos um trabalho com a própria instituição, 

com os índices, depois foi com a comissão de moradores, que foi feito um seminário. Depois, 

teve uma apresentação por quadra, íamos todo dia nas quadras, com os moradores de cada 

quadra discutimos o parcelamento. Depois que passava na quadra abríamos o plantão para 

resolver os casos complicados.    

Cláudia: Mas aqui já está estabelecido, que nenhum lote seria menor que 40 metros quadrados, 

dentro desse projeto.  

Lúcia: Nenhum lote era menor que 40, mas isso não significava que eram todos do mesmo 

tamanho, porque dependia da quadra. 

Matheus:  A adaptação do projeto e acompanhamento da obra era realizada pela Diagonal? 

Lúcia: Isso, não sozinha porque tinha gente da prefeitura. 

Rosana: E quem fiscalizava a Diagonal? 

Vários: o Semasa. 

Rosana: A Secretaria de Habitação não? 

Lúcia: A Secretaria de Habitacao estava sempre junto, mas formalmente quem fiscaliza era o 

Semasa. 

Luciana: o contrato era do Semasa. 
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Rosana: Qual era o papel da secretaria de habitação? 

Shedd: Eu saí.  

Lúcia: O Shedd saiu e o Miro e o Jaime ficavam com a gente no container.  

Rosana: O que eu quero dizer é, tinha um arquiteto da secretaria de habitação, que continuava 

lá acompanhando a Diagonal e a obra? 

Lúcia: Sim, tinham dois, mas não somente acompanhando, trabalhando "ombro a ombro". 

Porque arquiteto da Diagonal só tinha eu, e a Cláudia que foi contratada depois. A gente 

precisava fazer duas, três quadras ao mesmo tempo. O Miro e o Jaime ficaram residentes, como 

tinha também quase residente, as assistentes sociais do DEHAB, então montou-se uma equipe 

mista. Eu coordenava as decisões, mas tinha toda uma equipe. 

Rosana: E esse Kit Barraco quem montava era a população? 

Cláudia: Sim. A gente entregava o material, a assistente social fazia o controle disso. 

Rosana: Nesse período a prefeitura não dava assistência a construção de alvenaria? 

Lúcia: Dava sim. Existia plantão de assistência ao projeto, família a família.  

Cláudia: Tinha a Moradia Econômica. 

Nelson: Foi com a Moradia Econômica que eu entrei na Tamarutaca em 1993. 

Rosana: Mas aí quem vocês atendiam? Todo mundo ou quem tinha condição de construir 

alvenaria? Porque não tinha financiamento. A população auto-financiava. 

Luciana: Sim, era autoconstrução assistida.  

Nelson: A gente tinha um material, como a Lúcia e a claudia colocam por quadra, então a gente 

acompanhava por quadra. Tinham uns projetos que faziamos e os estagiarios, eram uns sete, 

acompanhavam as obras. 

Rosana: Só equipe municipal? 

Vários: Sim 

Aylton: Só um comentário rápido sobre isso… é importante lembrar que isso não nasceu com 

a Tamarutaca. Tinha desde o início, voltando um pouco na constituição da política, na 

prefeitura, antes do governo Celso, o serviço de Moradia Econômica, que fornecia plantas 

populares. O que a gente fez? Transformou esse serviço, continuou fornecendo planta para o 

munícipe que procurava, mas 90% da demanda que procurava, passou a ser demanda da 

urbanização na primeira gestão do Celso Daniel. Tinham vários estagiários, dois arquitetos e 

três engenheiros. Para todas as urbanizações que aconteciam a gente avisava: quem quiser fazer 

projeto, aumentar, construir… isso acontecia com projeto e atendimento individualizado, aí 

para algumas áreas montamos forças-tarefas específicas (Gamboa, Apucarana), e também na 

Tamarutaca. 

Rosana: Como era esse atendimento? As famílias eram induzidas? Estimuladas? Como 

funcionava? 
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Lúcia: As famílias estavam mortas de contentes porque tinham se mudado, recebido seu 

terreno, era uma situação muito especial. Então, à medida que as famílias entravam nos seus 

terrenos elas se organizavam para construir em alvenaria e o plantão vivia "assim de gente" 

[indicação de muito] querendo construir alvenaria. 

Nelson: Tinha fila. 

Rosana: Como ficavam sabendo do plantão e dessa possibilidade? 

Lúcia: Era o processo… tínhamos reuniões todos os dias. 

Rosana: Mas esse plantão era da Moradia Econômica ou da urbanização? 

Lúcia: Tinha de tudo… da moradia, da urbanização, da obra… tudo junto. 

Rosana: Me corrijam se eu estiver errada, mas é que eram duas equipes: a que tocava a 

urbanização e a que tocava o apoio à autoconstrução, assistência técnica. Eu quero saber o 

seguinte: era o plantão das duas equipes? Ficavam os contêineres? 

Lúcia: Sim. Não saiamos de lá. Jaime saía da prancheta e sentava em uma mesinha do lado de 

fora do conteiner para atender cada família individualmente, começava perguntando se a 

senhora era casada, quantos filhos tinha, como queria a casa quais as necessidades, quanto tinha 

de dinheiro para construir, então dizia você constrói primeiro assim, depois você complementa 

a casa desse jeito.  

Cláudia: Mas é importante ressaltar que esse trabalho era exclusivo da prefeitura. 

Lúcia: Sim. No final de 92, quando saímos, muitas casas já estavam de alvenaria levantadas. 

Nelson: Sim, muitas. 

Cláudia: Sim, e há fotos. 

Luciana: Sim, as pessoas estavam esperando para fazer. 

Rosana: Eu não sei se vocês sabem, mas urbanização de favela que se fez em outros lugares 

não chegava nem a trabalhar o lote, muito menos essa preocupação de assistência. É especial 

do ABC. 

Nelson: Mas é aquela coisa que falaram no começo… tinham vários arquitetos contratados, a 

gente tinha uma equipe razoavelmente boa, muito diferente do que foi acontecendo depois, que 

muitas pessoas foram saindo, pessoas muito engajadas foram se afastando, e hoje, chegando 

hoje na verdade é que temos uma equipe muito pequena. 

Aylton: Sim… além de ter um clima, o momento histórico, existia um desenho institucional 

que era o seguinte: as coisas eram muito mais imediatas… você não tinha tanta burocracia para 

resolver… você não tinha uma Caixa Econômica enchendo o saco com relatório. 

Cláudia: Tinha o Semasa que ficava ali, mas era diferente.  

Aylton: a gente não tem noção de como essas coisas ajudam. O tempo entre a necessidade e a 

conversa era muito rápido, você não precisava fazer tanto malabarismo. Hoje você gasta 90% 

do tempo fazendo relatório para Caixa Econômica. 
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Nelson: Naquele momento, o arquiteto, o assistente social, o engenheiro, decidiam lá, com todo 

mundo o que fazer.  

Luciana: Tinha autonomia.  

Nelson: No máximo depois haveria uma alteração pequena, mas era decidido lá  [no canteiro]. 

Lúcia: Mas não tinha essa coisa de divisão, "fulano" da prefeitura, "fulano" da diagonal, 

"fulano" do Semasa. Não tinha isso. A gente trabalhava adoidadamente. 

Rosana: Não fez falta um plano global mais estruturado?  

Lúcia: Nós fizemos várias vistorias técnicas, pegamos o viário que era mais nitidamente 

formado, nós sabíamos que a maioria dos becos precisam sair, eram becos repetidos, muito 

estreitos. [Aponta para uma imagem] Bom, isso aqui é um bolsão, isso aqui precisa ser dividido, 

quando a gente derrubar essas casas aqui, isso vai ser uma rua. A gente tinha uma ideia, não era 

uma coisa assim tão esotérica. 

Luciana: Partíamos de um plano geral da drenagem, do viário. 

Rosana: Foi um reparcelamento em que a maior parte dos barracos saíram de uma posição e 

voltaram pra outra?  

Vários: Sim, a maior parte. 

Lúcia: Foi tudo substituição de tecido. Só ficaram as casinhas de alvenaria. Quando a gente 

pegava uma quadra e tirava todos os barracos, ficava uma casinha no meio ilhada e muitas vezes 

ela ficava ali até passar a máquina. Quando passava a máquina ela "pimba", e aí a gente teve 

que fazer a vistoria técnica com engenheiro para dizer que aquela casa não iria aguentar quando 

a máquina passasse. Era uma situação de risco associado à execução da obra, não era pré-

existente. 

Cláudia: Eu queria pontuar mais três coisas. Tem uma xerox aqui, que a gente chegou a 

entregar a placa de endereço. Era desse tamanho [mostra a xerox], era um madeirite conforme 

a gente foi parcelando, a gente foi dando endereço, a gente chegava com uma carriola com as 

plaquinhas, batendo na porta e entregando as plaquinhas. Outra coisa, que são esses jornais, é 

que a Tamarutaca serviu de inspiração para o Habitar Brasil, toda essa intervenção vira modelo. 

Luciana: Sim, vira modelo nacional. 

Cláudia: O que eu acho interessante destacar é essa coisa da plaquinha mesmo, porque é uma 

questão também de cidadania.  

Luciana: Lembra da reunião que foi eu, o Zocchio? E eles vieram todos armados. Teve que 

fazer uma reunião específica.  

Cláudia: Isso foi quando? 

Shedd: 89… foi antes… 
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Luciana: 89-90. Para poder começar a intervenção. Ele marcou com as lideranças armadas. 

Mas teve essa que o Zocchio teve que pedir para eles deixarem as armas fora da sala. Na 

prefeitura. 

Shedd: O tráfico era muito pesado lá, então tínhamos que abrir essa parte institucional. A 

prefeitura tem que dialogar com essas pessoas para mostrar qual o objetivo, qual a proposta de 

trabalho… me parece que nessa reunião, os caras colocaram para não mexer em determinadas 

casas, e a partir dali começamos a fazer a intervenção. Tivemos que ter um contato com esse 

outro lado desde o começo.  

IV - Segundo momento de intervenção - Programa Santo 

André Mais Igual (de 1997 a 2008) 

Rosana: Pessoal, a gente tem mais informações desse segundo período, mas mesmo assim 

gostaríamos de conversar um pouco sobre ele. É um período grande, porque ele pega o segundo 

governo do Celso, metade do terceiro, interrompido com a morte do Celso e os outros dois 

governos de João Avamileno... a gente sabe que ele não é um período homogêneo, mas é um 

período onde se formulou o Santo André Mais Igual, onde tivemos o auge do SAMI e a 

Tamarutaca foi uma das favelas inseridas no programa, uma das quatro que integrou o 

programa. Termina em 2008 que é quando começa o governo do prefeito Aidan. O marco foi 

basicamente o SAMI, porque pelo menos em tese ele estava acontecendo em 2008, a partir de 

2009 ele deixa de existir. A gente tem mais coisa desse momento. Vamos falar agora sobre 

como foi retomada essa intervenção. Só para entendermos, vê se é isso: após o primeiro governo 

do Celso Daniel, o Brandão entra e paralisa tudo. Todas as ações de urbanização são paralisadas 

ou não? E com o SAMI o que é retomado? Porque o SAMI, que inicialmente se chamava PIIS, 

é iniciado… segundo alguns documentos em 98. É difícil entender quando ele começa, mas a 

intervenção na tamarutaca ela é retomada antes ou depois ou junto com o programa SAMI? Aí 

também é interessante entender o seguinte: se quando é retomada, se é feito um novo projeto, 

uma revisão de projeto, um novo cadastramento, o que exatamente muda? Que tipo de projeto 

foi feito? A gente sabe que não foi projeto executivo. Muda alguma coisa em relação aos 

parâmetros, lote mínimo?  

Luciana: Aqui [aponta para um documento] tem os grandes fatos de acontecimento na 

Tamarutaca. Primeiro a atuação de 90 a 92, que atingiu 65% da área, dizem, depois, execução 

pelo Semana de um muro de arrimo para eliminação de risco iminente, depois financiamento 

aprovado no âmbito do PAS, número tal para saneamento integrado da área não urbanizada 

atendendo 500 famílias, depois tem uma solicitação de financiamento no programa Habitar 

Brasil, tem o número aqui, 2004.  

Rosana: Essa questão do financiamento é meio confusa… eu lembro, que o HBB foi para 

Capuava, acho que a Tamarutaca era financiamento municipal, e tinha alguma coisa do PAS, e 

teve um esforço de captação de recurso para produção de moradias para viabilizar 

reassentamento fora do perímetro da favela. Na primeira etapa era praticamente tudo resolvido 

dentro da área, e nessa segunda etapa já não dá mais para resolver dentro da área. Então ela é 

um momento diferente, de produção habitacional, não é só Kit Barraco, e reassentamento fora 

da área, e pelo que me lembro uma ginástica para captar recurso (…) Mas só lembrando aquela 

primeira questão de saída: começa primeiro SAMI ou começa primeiro intervenção na 

Tamarutaca? 



111 

 

 

Aylton: Posso falar uma questão prévia que eu acho importante? Eu acho que a gente tem que 

fazer um balanço rápido do que ocorreu entre o final de 92 até 97. Tipo assim, continuou alguma 

coisa no governo Brandao? Como o governo Brandao tratou e o que aconteceu na área? Para 

entendermos a realidade do que aconteceu em 97.  

Luciana: Acho que nós primeiros seis meses, não sei nem se foram seis ou três meses, do 

governo Brandão ainda tinha canteiro. 

Lúcia: Três meses. 

Cláudia: Acho que foi até o meio do ano… 

Luciana: (…) Lembro que levei uma comitiva do México para lá nesse período… 

Lúcia: Ah sim, mas não tinha dinheiro. As obras estavam paradas. Não rompeu o contrato de 

gerenciamento, mas também não tinha dinheiro para obras. E depois parou mesmo.  

Nelson: Eu acho que por volta de seis meses ficou o canteiro… o pessoal da Moradia 

Econômica permaneceu porque era um serviço de funcionários municipais, nós continuamos 

dando assessoria, atendimento, elaboração de projetos.  

Matheus: Por quanto tempo, Nelson? 

Nelson: Eu acho que dá para estipular mais ou menos uns seis meses no máximo. Depois a 

equipe foi desmobilizada. O Jaime saiu, os estagiários foram acabando os contratos e ele morreu 

aos poucos. E também não se deu qualquer importância para aquele trabalho. E aí começou a 

ter outra situação, das pessoas perceberem que o trabalho estava acabando e aí aquela pressão… 

e começou a ter ocupação de algumas áreas.  

Rosana: Aumentou muito a ocupação na área? 

Nelson: Eu acho que aumentou por volta de umas 300 famílias. 

Luciana: Eram 1.104, e depois, segundo a Walkíria, 1.400. 

Cláudia: Esse cadastro da área toda, era inclusive da área urbanizada?  

Vários: Sim 

Cláudia: Ah então pronto, são 300 famílias. 

Rosana: E essa ocupação aconteceu em que áreas? 

Nelson: Vale só lembrar uma coisa. Essa ocupação na Tamarutaca não foi só na Tamarutaca, 

outros projetos que também estavam em andamento - sei que não é o foco aqui -, mas outros 

projetos como a Gamboa que tinha pouquíssimas famílias sobrando, saiu de 100 famílias, para 

585.  

Rosana: Na Tamarutaca a ocupação se deu de forma dispersa? Em algumas áreas? 

Cláudia: Acho que não nas áreas já urbanizadas.  
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Luciana: É, elas ocuparam as áreas que tinham sido desocupadas e mantidas como área verde, 

por conta da declividade, por conta do risco ou que não tinham sido reparceladas ainda… 

Walkíria: E na rua que tinha sido feita a terraplanagem, na Teresina, essa grandona aí de baixo, 

ela foi reocupada.  

Cláudia: Então, porque a gente deixou pronta a terraplanagem quando fomos embora. Estava 

plano aquele trecho…  

Rosana: Aí quando o Celso reassume o que se faz? Um novo levantamento? Um novo 

diagnóstico? Um novo projeto? Ou trabalha-se com o material que já tinha? 

Walkiria: Uma semana depois que eu tinha entrado, eu ouvia "vai começar a obra na 

Tamarutaca".  

Matheus: Mas isso em qual ano? 

Walkiria: Eu acho que era 98. 

Cláudia: Deve ser 98. 

Luciana: Em 97 foi o pedido de financiamento, projeto, Prestes Maia… 

Aylton: Vamos tentar entender a retomada da Tamarutaca ela já vem com a estratégia do PIIS 

[SAMI]  

Rosana: Isso é uma dúvida. Eu não lembro se a gente decidiu terminar a Tamarutaca antes ou 

depois do SAMI. 

Luciana: Não sei (…) isso aqui é de 97. Aí logo depois, junto com isso, a gente elabora o PIIS. 

Aylton: 97 eu tava na Câmara, esse é o problema… Mas vamos tentar pensar um panorama 

geral da política habitacional. Quando se retoma o governo, o Celso retoma o governo, a lógica 

anterior de atendimento universal muda, se prioriza a intervenção em algumas áreas, as maiores, 

com outros programas, com recurso externo... entra a história da União Europeia. E começa a 

se gestar esse novo arranjo, ou seja, acho que já nesse momento se define as quatro áreas. 

Rosana: Nesse momento eu já estava lá. A gente define essas quatro áreas, inclusive a Ermínia 

Maricato visita com a gente algumas áreas no momento que estávamos definindo as quatro. 

Mas vamos voltar para a Tamarutaca… porque a escolha das áreas que seriam atendidas pelo 

SAMI foi uma mistura de coisas. A Sacadura foi decisão do Orçamento Participativo - e 

também de proposta nossa -, mas a Tamarutaca entrou porque ela era importante, era uma 

urbanização pioneira e ela precisava ser concluída. Mas Walkíria, o que se fez? Começou a 

tocar obra com que projeto? 

Walkíria: Tinha um projeto que era só de vias, de saneamento. Eu acho que não era o mesmo 

de antes. Era de saneamento, só que não tinha mais aquelas redes menores, eram só grandes 

quadras, só o contorno. Era um pouco melhorado e traçou quadras (…) Eu sei que tinha 

quantitativo de redes, mas era esse melhorado, mas também era básico.  

Rosana: Não era nem um ante-projeto? 
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Walkíria: Não… Era projeto básico. 

Nelson: E que trecho que era da Tamarutaca?  

Walkiria: Toda essa parte de baixo. 

Cláudia: Quadras A e B. 

Matheus: E aí vocês fizeram um projeto básico? 

Walkiria: Aí o projeto básico era assim, pegava a quadra... 

Rosana: Quem fez? A equipe da prefeitura? 

Walkíria: Do mesmo jeito, a equipe da prefeitura abria, colocava onde ia passar… a mesma 

história. Tinha um pouco de consideração também, se tinha um Jatobá na rua, muda um pouco 

aqui a rede de saneamento… vai resolvendo quadra a quadra, a gente começou reabrindo essas 

ruas que já eram as mais largas, negociando para recuar. 

Rosana: Reabrindo por que? Por que foi ocupada? 

Walkíria: Sim, porque foi ocupada. Ela tinha sido aberta, reocuparam e grande parte eram 

filhos de moradores.  

Lúcia: Walkiria, e foi feito outro cadastramento? 

Walkíria: Não… 

Luciana: Ó, aqui consta um cadastramento das famílias residentes do núcleo especialmente 

aquelas residentes na área não urbanizada. 

Walkíria: Então, mas eu não lembro de ter sido feito. 

Rosana: Aí talvez fosse interessante perguntar para a Célia. 

Nelson: Célia teria informação mais recente… Márcia e João Bosco. 

Walkíria: A gente saia com informação de um cadastro. Não sei se era um cadastro antigo, mas 

parece que sempre permaneceu lá o nome das pessoas. Tanto que, tinha um histórico enorme. 

As pessoas vendiam, trocavam casa e iam lá na prefeitura fazer essa troca. Então vendia, 

passava o barraco, aí eles anotavam lá. Esse cadastro eu acho que não tinha feito novo. 

Rosana: Então esse reparcelamento era vocês que faziam?  

Walkíria: Sim 

Luciana: Você fazia como? União Europeia ou era da equipe da prefeitura? 

Walkíria: Eu era da equipe da União Europeia, da prefeitura, era um pouco com os estagiários. 

Eu era da prefeitura, só que criou um grupo especial para trabalhar com essas quatro áreas. 

Rosana: Então o projeto, na verdade, era um estudo preliminar? 

Walkíria: Era, de saneamento.  

 



114 

 

Rosana: Provavelmente teve um novo cadastro, pelo que a Luciana está falando vamos ter que 

confirmar com a Márcia. Agora, se mantém o lote mínimo de 40 metros quadrados? 

Walkiria: Então, o lote mínimo a gente tinha essa referência de 40 metros. E se mantém. 

Rosana: Mas aí houve ocupação. O que aconteceu? Começa a ter reassentamento para fora.  

Walkíria: Então, a gente começou, enquanto não tinha lugar para levar, começou a se fazer a 

parte de abertura das vias e arrumando, afastando, realocando onde era possível e ainda tinha o 

kit barraco. Que neste momento não era fornecido pelo Semasa, era viabilizado com recurso da 

União Europeia. Aí depois teve, 40 das 120, moradias provisórias que a gente fez lá em cima, 

no "cadeião", do outro lado da avenida. Teve também uma área que era de pulmão. 

Caio: Tinha o alojamento, mas tinha o conjunto também. 

Rosana: OA produção no conjunto era lenta. Pegava recurso para construção de 20 habitações, 

depois para outras 20. 

Caio: Sim, e atendia demanda da Sacadura e da Tamarutaca. E depois teve um outro conjunto, 

o da Avenida Áurea, que era uma beleza, um lugar excelente.  

Rosana: Agora uma coisa que não lembro: Como foi financiada a construção das unidades na 

Avenida Áurea e Prestes Maia? 

Nelson: Prestes Maia era Habitar Brasil. Tinha recursos para a Tamarutaca também, do PAS, 

que aí a gente fazia a rede de água e esgoto, basicamente. E Habitar Brasil por conta daquelas 

coisas de emenda parlamentar, a gente construiu vários conjuntinhos, 200 unidades para 

Sacadura. 

Walkíria: Então nesse primeiro momento que a gente não tinha realocação, lugar nenhum, a 

gente se aproveitou dessa crença que a população tinha, que estava fervorosa pela continuação 

da urbanização, porque tinha essa confiança no governo. Então essa abertura de via aqui foi 

feita quase sem remoção, acho que saiu uma família daqui. Nessa área que é o triângulo dos 

paraíbas, foi coisa que foi feita maravilhosamente. Para fazer o parcelamento … a gente usava 

o topógrafo da GDC [Gerência de Desenvolvimento Comunitário], que errou a escala. A a gente 

chegou e falou para o topógrafo "faz o levantamento para ver quantos lotes cabem aqui". Aí ele 

fez o levantamento, a gente contou quantas casas tinha e falou “olha, aqui não precisa de 

remoção de famílias, a gente faz a obra assim que tiver um lugar para mudar vocês”. Aí os 

moradores chegaram e falaram: a gente quer fazer uma reunião. Aí eles disseram: "Em quanto 

tempo vocês marcam os lotes?" Eu respondi que depois que arrumássemos um lugar para eles 

irem marcar o lote seria rápido. Estava mais ou menos na cota, a retirada do barraco era rápida. 

Então disseram: nós vamos nos organizar e vocês têm três dias para fazer a marcação. Aí eu 

falei, quando retirar os barracos, tem que limpar a área para poder marcar. Ele disse: Não se 

preocupe. O que eles fizeram? No final de semanas, foram todos para as garagens de outras 

casas, tiraram todas as coisas e botaram fogo. Aí quando chegamos lá, recebi uma ligação 

dizendo: Walkíria, pode vir marcar o triângulo. Quando fomos marcar, foi quando percebi que 

a escala do topógrafo estava errada. Aí eu tive que fazer um projeto, ou seja, os lotes, que eram 

de 45 metros quadrados, não deu. Ou seja, resolvemos, eles queriam que abrisse uma rua aqui 

[indica no mapa], tivemos que diminuir um lote porque ele errou só em um pedaço. 
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Rosana: A empresa construtora era contratada pelo Semasa? O tipo de contrato era “guarda-

chuva"? Executavam aquilo que vocês indicavam mesmo sem projeto executivo? 

Walkíria: Isso. 

Caio: Era a Emparsanco? 

Rosana: Era um contrato de manutenção da cidade. 

Walkíria: Não tinha uma obra específica da Tamarutaca, era um contratão. 

Rosana: Fez falta o projeto executivo? Vocês tiveram problemas para realizar as medições? 

Walkíria: Não. A gente não tinha problemas porque quem media era o Semasa. 

Rosana: A empreiteira fazia o que vocês orientavam?  

Walkíria: Fazia. Tinha um fórum. A gente que se encontrava toda segunda-feira, não lembro 

agora se era segunda ou quinta, que a gente se encontrava lá para discutir, a equipe da empresa 

(Emparsanco), do Semasa e da gente [Prefeitura]. 

Caio: Eu estou há uns 20 e pouquinhos anos na Peabiru. Eu tenho a impressão de que fiquei 10 

anos fazendo obras sem projeto, e 10 anos fazendo projeto sem obra. Você faz projetos de 3 

anos…  

Caio: Era outro jeito de urbanizar né… era muito mais bordado, tinha um maior 

comprometimento dos moradores. Eu tenho uma foto que não trouxe, mas era o morador 

fazendo a fundação dele embaixo da outra casa, porque ele fazia a casa nova dele aqui, e tinha 

que morar. A pessoa cozinhando e o marido batendo baldrame no chão, era muito mais lento. 

Luciana: E a presença da equipe era cotidiana, não era assim faz um projeto, aí alguém contrata 

obra, alguém fiscaliza, mas só passa lá duas vezes por semana…  

Caio: (…) fecha um pacote, aí você contrata projeto, contrata uma obra.  

Aylton: E aí tem um problema que, quando você termina o projeto e vai executar, não tem mais 

nada a ver.  

Rosana: Mas naquela época, não tinha financiamento federal, não tinha PAC. Imaginem fazer 

o que vocês fizeram com financiamento da Caixa. 

Lúcia: Nem tinha como… 

Nelson: Eu lembro de um caso muito absurdo, não sei se a Rosana lembra, que foi no Habitar 

Brasil BID, que a gente foi fazer de Capuava. Eu tive que fazer um cronograma físico-financeiro 

que ele não foi impresso em formato A4, A3… ele foi plotado, ele tinha 1 metro de altura por 

quase 3 de comprimento. Quando terminei de dobrar ele dava uma coisa desse tamanho [indica 

com as mãos], porque a Caixa queria que a gente colocasse em que momento a gente colocaria 

o cotovelo na rede de esgoto. Então a gente tinha que fazer o cronograma de uma obra de mais 

de 30 meses…  
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Rosana: O parâmetro não mudou? Enfrentamos problema com reassentamento, com a 

dificuldade de conciliar produção de novas moradias para poder abrir novas frentes de 

infraestrutura.  

Walkíria: O parâmetro era rígido até encontrar uma casa construída, sobradinho, com 38 

metros quadrados. Aí tem que analisar se tem habitabilidade… 

Caio: Mas tinha uma tensão né… entre os moradores daqui e de lá, porque antes o lote era 72 

metros quadrados, era 6x12, tinha uma memória nos moradores de uma etapa de urbanização 

anterior e isso gerava uma tensão. Depois tinha um padrãozinho que era o 3,60x13, que era um 

lote comprido e estreito. 

Rosana: Essa parte aqui [indica os mapas de fotos aéreas], o que era? 

Walkíria: Isso era o rodízio.  

Aylton: Rosana, só uma curiosidade, essa quadra estava vazia em 2005, estava ocupada em 

2007, estava vazia de novo em 2008 e está ocupada de novo, ou seja, você tirou, reparcelou e 

voltou. 

Rosana: Por que reparcelou? 

Walkiria: A urbanização era assim, você tirava para abrir a rua. 

Matheus: Não era alvenaria? 

Walkiria: Não, era barraco. 

Rosana: 2007 ainda era barraco? 

Aylton: A maioria. 

Walkiria: Não se construiu muito em alvenaria. 

Rosana: Então só para entender, isso aqui é uma substituição de tecidos e a familia volta com 

Kit Barraco. Mesmo na década de 2000? 

Caio: A maioria voltava para construir. Só entregava Kit Barraco para quem não tinha 

condições nenhuma mesmo. E tinha várias casas de alvenaria que a pessoa topava demolir, eu 

ficava bastante impressionado. A gente fazia as coisas por trecho de rua, às vezes chamava 

alguém da moradia provisório que estava há mais tempo. 

Rosana: Nesse momento quando entra a União Europeia, a gente tem recurso para construção 

de equipamentos que a gente não tinha na outra fase, e para requalificação habitacional.  Essa 

requalificação habitacional não era feita mais com a equipe Moradia Econômica, é a Peabiru 

que assessora. O atendimento foi universal? Quais setores foram priorizados?  Era assistência 

técnica e material de construção? Era só assistência técnica? Aqui na Tamarutaca teve ou não 

teve kit de material ou como é qual o critério de distribuição?  

Caio: A gente entrou em 2000. Foi de 2000 a 2003.  

Rosana: Antes da Peabiru, quando a urbanização foi retomada, entrou a Moradia Econômica? 
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Walkiria: Entrou com atuação menor porque a gente não tinha para onde remover as famílias.  

Rosana: E como funcionava? Vocês acionavam o serviço de Moradia Econômica para entrar 

aqui? 

Walkíria: Isso. 

Rosana: E qual a diferença quando entra a Peabiru? 

Walkiria: Então, a Peabiru estava lá e fazia um pouco a gestão… precisava parcelar uma 

quadra, faz um pouco de tudo. 

Rosana: Qual foi o trabalho da Peabiru? 

Caio: A gente entrou no começo de 2000 e o contrato era com a unidade de gestão da União 

europeia, o coordenador era o Robson, depois foi o Joel. O trabalho era esse: a gente abria as 

frentes de obra, para empreiteira onde se abriria a rua, então tinha um trabalho de abrir essas 

frentes de infraestrutura, ai eu me lembro da gente passar em umas linhas por dentro - ia 

andando nas vielas e ia olhando por onde ia passar o eixo da rua, e marcava nas casas o quanto 

ia remover. 

Rosana: Remover para que? Para abrir a rua? 

Caio: Isso, para abrir a rua. Às vezes era um pedaço de casa, as pessoas se espremiam em um 

cômodo e ainda continuava ou davam um jeito, assim, quando tinha vaga na moradia econômica 

alguns iam, poucos… na moradia provisória.  

Rosana: Mas era assitência técnica? 

Caio: Então a gente abria as frentes de obra de infraestrutura, para fazer essas remoções, e era 

remoção na rua, depois quando vinha a rua, a gente fazia a marcação dos lotes e depois, às vezes 

tinha outras remoções que era dentro das quadras, fazia os projetos e fazia assessoria na 

construção das casas, tinha também um plantão toda sexta-feira na frente da Igreja.  

Rosana: E essas casas que cortavam um pedaço para abrir a viela tinha alguma reposição de 

material de construção? 

Walkiria: Então a gente pegava um pouco dentro desse contratão, ou da União europeia. 

Caio: A gente também refez o projeto de parcelamento dessa parte aqui de cima, porque tinham 

uns lotes que eram bem compridos (…) aí ficaram uns lotes mais quadrados. Nessa época 

também a equipe da Peabiru incorporou um mestre de obras para levantar um muro de arrimo. 

Aí a prefeitura disponibilizou o material para a construção e o mestre de obras ia 

acompanhando.  

Nelson: Ao longo dessa alça tem o muro de arrimo 

Rosana: Agora essa assistência técnica era destinada aos moradores dessa parte que estava 

sendo urbanizada. E essa parte que ja tava consolidada? 

Walkiria: Se precisasse, era em outras áreas também, era uma área só a Tamarutaca. 

Caio: em 2003 entrou o programa de melhorias, com um recurso da EMHAP, com juros baixos. 
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Rosana: O programa Melhor Ainda. 

Caio: Isso, aí tinha o pessoal da Peabiru que fazia o levantamento da casa, conversava com o 

pessoal pra ver o que fazer. Era, num primeiro momento, uma coisa de fazer acabamento, mas 

acabava abrindo janela, e outros melhoramentos. 

Rosana: Eu me lembro o seguinte, a gente ofereceu e as famílias tinham a opção de aderir ao 

Melhor Ainda. É isso? 

Vários: Isso. 

Rosana: Mas também tinha um limite de financiamento… a gente tinha que priorizar ou não? 

Walkiria: A gente priorizou uma parte que era daqui [indica no mapa], que era para concentrar 

e dar visibilidade para o programa. 

Luciana: Tinha que cumprir um cronograma e fazer ações também de salubridade, abrir janela. 

Walkiria: Se ele fizesse o revestimento na casa, ganhava a pintura, era bem assim. Mas neste 

momento do apoio, tinha o pessoal que recebia o Renda Mínima, então a maioria gastava a 

renda mínima com a construção. 

Caio: E os moradores também pegavam financiamento da Caixa, não sei se era o construcard, 

mas eles pegavam os projetos e levavam para a Caixa, e a gente fazia projeto de arquiteturas, 

de estruturas e o de estrutura tinha uns padrões de viga e armaduras, que tinha um modelinho.  

Lúcia: Fechou o parcelamento? 

Walkíria: Não… essa parte aqui tinha sido reocupada e estava em área de risco. Quando a 

gente entregou, faltava um pedacinho. 

Lúcia: E parou por que? 

Walkíria: Ah, porque mudou de governo. 

[Apontam para uma área específica - "platô, platôzinho, morro e mocozão"] 

Nelson: Essas áreas ocuparam de novo, depois da desocupação. 

Matheus: Como assim, ocupou 2 vezes? 

Luciana: Já está na terceira. Na gestão do Aidan eles tentaram trazer para essas áreas projetos 

de verticalização. Foram feitos vários estudos, mas nada foi para frente. 

Nelson: E nessas ocupações tinha uma ação que obriga a prefeitura a retirar as famílias.  

Cláudia: Platô, Platôzinho, Morro e Mocozão. 

Rosana: Essas eram as áreas que eram reocupadas? 

Nelson: Sim e até hoje estão. Madeira e alvenaria. 

[discutem apontando para as plantas] 

Cláudia: Esse amarelinho é uma pendência. 
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Nelson: Ainda hoje é uma pendência? 

Cláudia: Sim, ainda hoje.  

Rosana: Essa é uma planta atual? Que vocês trabalham hoje? É de 2009. 

Cláudia: Continua valendo. Não é bem atual porque isso aqui já foi resolvido [indica o rosa da 

planta]. Eram as pendências que tinham. Do projeto de parcelamento ainda tem uma pendência 

que é isso aqui e esse aqui também [indica duas áreas na planta] 

Rosana: Isso aqui e isso aqui não tá tratado? 

Cláudia: Não. Essas duas áreas são áreas de obra que foram invadidas. 

[Aylton mostra nas fotos aéreas as duas áreas que a Cláudia se refere] 

Caio: Eu lembro da história de um morador aqui, que aqui era uma família, e ele tinha uns 

irmãos aqui no meio sem parcelar. Ele tinha alguma autorização da prefeitura para construir. A 

gente acabou mudando o parcelamento e ele pegou um pedaço do terreno da mãe, mas 

conseguiu arrumar o parcelamento. 

Cláudia: Tá lá… a gente não teve mais recurso. 

V - Terceiro Momento - Período pós 2008 

Rosana: De uma forma geral, após 2008, após a gestão do Avamileno, o que aconteceu? 

Cláudia: Só finaliza aquela quadra N. 

Rosana: Mas isso em que periodo? 

Cláudia: Aí não sei dizer se é 8 ou 9 [2008 ou 2009] 

Walkiria: Foi desacelerando. 

Rosana: Esse foi o último período de intervenção, então? 

Nelson: O que acontece depois é o seguinte, nós teríamos que ter uma produção habitacional 

no conjunto Prestes Maia (…) o conjunto da Prestes Maia eram 4 blocos. Alguns dos blocos 

eram para atender famílias do núcleo Espírito Santo e um bloco acho para Tamarutaca. 

Matheus: Qual a fonte de financiamento? 

Nelson: PAC. O que acontece… esses quatro blocos tiveram início na gestão do Aidan. 

Aylton: Quais blocos, Nelson? 

Nelson: Aqueles que pararam. 

Cláudia: Perto do Campo. 

Nelson: Ele começou, e está na terceira laje, só que apresentou problema construtivo, a estrutura 

apresentou problemas. Tem que ser reforçada ou demolida. Nós fizemos um levantamento na 

gestão passada, o reforço estrutural - só lembrando que essa obra teve início da gestão do Aidan, 

quando a gente entrou na gestão do Grana a situação já existia, uma laje tinha caído, a 

construtora tinha dois funcionários. Então a obra, no final, o contrato foi interrompido, a 
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construtora foi multada, mas a obra parou. E a gente não teve condição de remover as 20 

famílias daí. Uma outra situação, ainda tem gente da Tamarutaca que tá morando em benefício 

financeiro, eu não sei te dizer quantas famílias, a gente consegue levantar isso rápido. 

Cláudia: Mas elas foram consultadas se elas queriam ir pra esse último ou se queriam esperar 

o prédio.  

Nelson: Foram, mas é o seguinte, uma outra história agora: durante os últimos anos, o MTST e 

a prefeitura, conseguiram aprovar o conjunto do Novo Pinheirinho e Santo Dias. São 910 

unidades. Como a prefeitura aportou recurso para a compra do terreno, nós fizemos um acordo, 

500 unidades a prefeitura indica a demanda, 410 o MTST indica a demanda. Foi um acordo que 

eu acho que foi o melhor possível, porque a prefeitura colocou 5 milhões para comprar um 

terreno de 17, não fez projeto nenhum e conseguiu indicar 500 famílias.  

Rosana: Quando isso? 

Nelson: Agora em 2015. Com o Minha Casa Minha Vida Entidades. Para se ter uma ideia, o 

projeto tem 60m² cada unidade. E aí a gente cadastrou 138 famílias dessas e indicamos. 

Rosana: Vai ser oferecido isso? Porque faz todo sentido… tem uma demanda reprimida 

histórica na cidade, então faz todo sentido equilibrar uma demanda de fora com a de dentro do 

município. 

Nelson: Das 500 famílias, nós conseguimos colocar uma boa parte daqueles estavam no 

benefício financeiro, famílias do Cristiane que estavam há mais de 10 anos no benefício 

financeiro… nós conseguimos colocar a maior parte que estava nesse auxílio aluguel, então a 

prefeitura economiza, daqueles 5 milhões, ela vai deixar de pagar o auxílio. E indicamos essas 

138 famílias que estão ocupando essas áreas do mocó, platô. 

Rosana: Agora só precisa saber se vai executar… 

Nelson: O prédio já está pronto. 

Rosana: Não, se vai executar o acordo… 

Nelson: Porque assim, o MTST não é fácil…  

[discutem um pouco sobre a lógica do MTST e acordo] 

Aylton: Tem uma coisa que se é demanda reprimida do município, tem que ser atendida.  

Nelson: Mas, de qualquer forma, se a prefeitura tem um grupo que a família tem que 

participar… é que agora, de novo, não temos mais o controle do que está acontecendo.  

Rosana: Então só para entender, não terminou ainda porque tem alguns setores que precisam 

de remoção para parcelamento, e porque tem área que é de risco e que está ocupada. E que, 

portanto, a solução para essas duas coisas é reassentamento externo. E como solução de 

reassentamento externo se tinha o prédio com problema estrutural e que o contrato foi 

interrompido e o acordo com o MTST. 
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Cláudia: Mas aí o que a gente chegou a fazer também, dentro da gestão do Grana, a gente fez 

levantamento dessas áreas [mostra levantamentos e documentos]. Morro 74 famílias, 

Platozinho 6, Plato 37 e Mocozão 27.  

Matheus: Quantas famílias no total precisam ser removidas? Para resolver a Tamarutaca. 

Nelson: 144. 

Cláudia: É, 150 famílias.  

Walkíria: E tem que dar um uso para o local porque se não vai ser reocupado. 

Rosana: Aí gente, acho que ficou claro…  

Cláudia: Mais uma coisa. Do ponto de vista fundiário teve uma ação. Ele tá la na Cidade Legal 

e tal… mas a matrícula da Tamarutaca era junto com Prestes Maia, com a Avenida… 

Rosana: Era um pedaço da cidade. 

Cláudia: Exatamente. Aí em 2014, alguma coisa assim, a gente conseguiu com o cartório, 

depois de muitas idas e vindas, porque é muito difícil acertar essas coisas com o cartório… a 

gente tinha a 11.977 e mesmo assim teve que fazer do jeito que o cartório indicou. A gente 

conseguiu individualizar as matrículas por gleba, então a Tamarutaca agora está dentro de uma 

gleba, de acordo com o seu perímetro. 

Rosana: Isso foi uma vitória… 

Caio: Mas não conseguiu individualizar por lote? 

Cláudia: Ainda não, mas eu coloquei uma matrícula inteira, agora…  

Nelson: Agora tá facil… 

Rosana: Gente, isso aí era um pedaço da cidade… quando eu fui no cartório eles disseram 

assim: talvez um dia meus netos, verão isso resolvido, mas meus filhos não. A divisa era por 

exemplo, a árvore tal que não existe mais e… o cartório falava que precisaria consultar todos 

os confrontantes… imagina pegar aquilo que era um bairro e consultar todos os confrontantes. 

Era impossível. 

Caio: Posso falar uma coisa que eu lembrei agora? Que foi legal ouvir o começo da história… 

porque quando a gente estava lá, a referência que tinha de lideranças era muito fraca, eram umas 

lideranças históricas que não tinham mais… 

Walkíria: Já estavam cansadas… 

Caio: O que era esse momento histórico, que tinha técnicos com uma experiência, a decisão 

política de se urbanizar essa área, a força do MDDF naquele momento, e o que que foi depois 

da urbanização começar… as lideranças vão perdendo essa força… 

Cláudia: Não só aqui… esse é um movimento que a gente vai percebendo na cidade toda. Na 

intervenção específica da área, nos conselhos, nas comissões de habitação.  
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Aylton: Mas também tem uma questão que é assim… as pessoas não tinham nada, quer dizer, 

tinham uma luta e conseguiram. O arrefecimento é natural, existe o contexto político geral que 

neutraliza… 

Caio: E é legal o que estamos fazendo aqui, dessa retrospectiva de 30 e poucos anos, quando a 

gente vê essas coisas e contar o que que foi a história. 

Aylton: Três décadas de Tamarutaca… 

Cláudia: Tem mais uma coisa: o que que ainda vai ter para Tamarutaca? Tem o programa 

Cartão Reforma. Quatro áreas foram inscritas para o cartão reforma mas ainda não saiu a 

resposta. 

Nelson: Não, mas eu vi uma informação no jornal há duas semanas atrás que Santo André não 

foi selecionado para o cartão reforma… 

VI - Balanço dos 30 anos de intervenção na Tamarutaca 

Rosana: Olhando em perspectiva agora esses 30 anos… o que que foi específico de cada 

momento? Essa questão que o Caio levantou e o Aylton complementou de uma maior 

mobilização… quer seja pelo momento histórico, pela precariedade que era muito grande, a 

gente tinha um movimento de favelas mais mobilizado. Mudou também o jeito de urbanizar. A 

equipe não está tão próxima, ou está?  

Cláudia: Não… e hoje a gente lida muito com essa questão da produção habitacional e com 

recursos, a dificuldade de conseguir esses recursos.  

Rosana: Vocês que viveram mais de um período… como vocês enxergam isso? É um período 

muito grande… eu anotei aqui: a intervenção começou em 92 mas o planejamento dela começa 

em 90...  

Cláudia: Só um reforço, o nosso período [início da década de 90] foi muito pouco.  

Lúcia: Não foi nem um ano. 

Cláudia: E a gente fez mais da metade da urbanização. 

Rosana: Eu pergunto isso porque eu acho que dá pra contar a história da urbanização de favela 

olhando para a Tamarutaca. 

Cláudia: Por que eu reforcei essa questão do prazo e o quanto foi feito, mais da metade da 

área?  

Aylton: A obra começou em junho de 92. 

Lúcia: Em janeiro de 93 não tinha um tostão para fazer mais nada… a gente fica lá porque o 

contrato não foi encerrado, mas a gente tinha esperança… 

Caio: Mesmo assim… fazer metade da área nesse período… a gente [Peabiru] ficou três anos, 

com programa integrado, com recurso e fez um pedacinho. 
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Rosana: Então, mas não dá pra dizer que não tem vontade política no SAMI, tinha prioridade… 

era um outro momento, e eu acho que tem uma coisa que eu não sei se vocês concordam mas a 

favela estava diferente e o malabarismo para captar recurso e a questão da necessidade de 

reassentamento externo e a produção da nova moradia… o gerenciamento daquele alojamento 

era uma coisa insana, aquilo drenava energia.  

Aylton: Eu to falando um pouco de quem não entrou na Tamarutaca nesse período, mas assim, 

olhando no geral, o grosso da intervenção e do trabalho técnico foi voltado para a produção 

habitacional. A urbanização ao invés de ser o carro chefe e a produção habitacional um 

complemento, a produção habitacional passou a ser o centro e a urbanização dependeu da 

produção. 

Rosana: Mas porque dependia… 

Aylton: Sim, claro, não é uma crítica. É isso que aconteceu, o grosso da atividade interna nossa, 

de projeto era isso. 

Rosana: A produção habitacional tem uma centralidade porque a favela é densa, precisa fazer 

remoção e o município até consegue colocar saneamento, abrir viário, mas não resolve o resto… 

é importante discutir a relevância da produção habitacional.  

Cláudia: É uma condição para conseguir fazer as intervenções… só que aí tem uma grande 

dificuldade, tem lá o recurso MCMV, primeiro que a gente quase não tem terra e não tem 

matrícula dessas áreas. Então essas áreas não são regularizadas também. Essa é a primeira 

dificuldade que a gente enfrenta, ter o título das áreas vazias para obter o recurso… 

Rosana: Isso piorou muito com o MCMV 2, que é aquela coisa insana de resolver produção 

habitacional para favela no MCMV 2. Antes a gente fazia produção habitacional sem ter a 

documentação da área. 

Nelson: Agora não se faz mais em qualquer condição…  

Caio: Acho que o caso da Tamarutaca também tem uma questão… no caso da Avenida Áurea, 

tinha aquela coisa do se remover, remove para perto etc, mas a Avenida Áurea é do lado de lá 

da cidade, é uma área super boa, super bem localizada, e eu me lembro de gente aqui que falava 

eu vou para lá porque trabalhava lá, a família morava lá… Ele saia, a casa dele era uma casa 

bem consolidada, ele vendeu a casa dele… Acho que sai dessa chave de remover para perto e 

vai para uma chave de remover para uma área em que se dialoga com os moradores e vê quem 

quer ir…  

Walkíria: Comunicação gente… 

Caio: Quando volta em 97, 98, as pessoas tinham uma memória dessa urbanização e aderiram. 

É um processo né, uma coisa de muito tempo. 

Walkíria: E sabe o que eu acho? De uma coisa de experiência, essa coisa de gestão integrada 

era uma coisa muito grande em um momento novo, que a gente tinha boa vontade, mas não 

tinha a dimensão de todo o processo que era necessário. Talvez o projeto executivo seja nas 

lógicas da possibilidade, porque assim, as moradias provisórias foram uma solução que naquele 

momento era maravilhoso… ninguém imaginou que quando mudassem para lá a gestão seria 

nossa 
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Caio: Mas sem gestão, tanto a bolsa aluguel quanto a moradia provisória são terríveis né… 

Aylton: Tem um outro detalhe que eu queria colocar que é o seguinte… não teve nenhuma 

intervenção, das que a gente teve na cidade de Santo André, que possa ter atravessado mais 

períodos históricos diferentes que a Tamarutaca, mas mesmo ela, não é suficiente para mostrar 

outros problemas que talvez não tenham se mostrado ainda… vamos pensar o seguinte, mesmo 

nessa etapa do SAMI, a lógica de intervenção no local no projeto da obra, ela foi participativa. 

Se a gente for pegar os projetos Habitar Brasil BID, já é engessado… ele já entrou no período 

final pegando a supremacia dos modelos do Habitar Brasil BID ou PAC, mas ele ainda manteve 

uma prática anterior… esses novos já não pegaram mais, então por exemplo, tem até dissertação 

de mestrado, sobre trabalho social, da Raquel, que discute isso… aquilo que a gente fazia de 

uma forma empírica, que era um trabalho social, porque se for ver o trabalho social da nossa 

época, não era um trabalho do assistente social apenas, era de todo mundo… você não tinha 

essa divisão estrita de trabalho, não era uma caixinha. 

Vários: Exato… 

Aylton: Era empírico, era uma relação dinâmica, mas era de trabalho participativo real… à 

medida que aquilo virou uma rubrica de plano de trabalho e que você tinha que prestar contas 

do recurso do Habitar Brasil BID e informar quantas folhas de sulfite você gastou em uma 

reunião… que tipo de trabalho social é esse que se tornou obrigatório mas tem que seguir certas 

circunstâncias e tal? Eu fico pensando o seguinte… por isso talvez a Tamarutaca não dê conta 

de tudo isso, que são dimensões importantes. Se a Tamarutaca tivesse parado e recomeçado 

pelo Habitar Brasil BID, a história seria um pouco diferente, mas por exemplo Capuava e outras 

áreas já foram assim. A lógica era diferente, o projeto era feito fora… 

Rosana: Por um lado, não deveria ser um problema, porque lutamos para ter recurso para 

urbanizar favela … HBB, PAC destinou recursos… aí a gente tem que entender que tem a Caixa 

e os órgãos de controle… parte das exigências são da Caixa e parte imposições dos órgãos de 

controle, tribunal de contas, auditoria… tem um trabalho burocrático que de fato não existiu 

naquela época… a energia podia ir toda para o campo.  

Aylton: Além do formato de programa, tem a diminuição brutal do Estado, a concentração do 

trabalho… a prefeitura jamais vai fazer o que fez em 89, contratar equipes novas… a tendência 

é terceirizar tudo… divide tudo, que matricialidade o que? Isso impacta na participação do 

projeto… como você vai fazer “Drup” hoje? Não tem aquele momento de discussão… tem a 

ver com os programas, mas tem a ver com a política em geral também. 

Walkíria: Tem uma experiência também que é desse momento, não é só da Tamarutaca, que 

assim, o quanto custa e que desenho é esse que se inclua o dinamismo do processo. Eu lembro 

que Sacadura Cabral a gente fez uma pesquisa antes de começar a remoção das famílias e a 

capacidade dos moradores para construir em alvenaria era de 10% que conseguiriam 

imediatamente construir em alvenaria. O resto seria atendido com Kit Barraco. Até o fato 

acontecer, o envolvimento foi tão grande que inverteu isso, aí você tá com 90% de Kit Barraco 

e 10% Alvenaria, mas aí tivemos que inverter e trocar os kit barracos pela fundação. É um 

dinamismo e tem que estar preparado pra isso…  
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Rosana: E a gente conseguiu porque era União Europeia, se fosse a Caixa a gente iria levar 2 

anos para mudar o TR lá e aprovar…  

[Continuam contando algumas histórias] 

Rosana: Gente, acho que vocês devem estar cansados também, né… pessoal o que a gente vai 

fazer é transcrever essa conversa (…) Eu não tenho palavras para agradecer (...).   

Registros fotográficos 

 

 

Foto: Gabriel Marques 

 

Foto: Gabriel Marques 
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Foto: Luciana Ferrara 
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7.2. Anexo 2 - Entrevista Parque São Bernardo 

 

Transcrição - Entrevista Coletiva - 27/07/2018 – Parque São Bernardo 

 
Participantes: Rosana Denaldi, Matheus Graciosi Pinto, Edison Kawashima, Paulo Massoca, Pedro 

Israel, Sara Bernardes, Juliana Petrarolli, Ariana Rumstain. 
 

 
Foto tirada por Gabriel Marques 

 

Rosana: Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje. Nós começamos um 

projeto que chama “Recuperando a Memória: urbanização de favelas no ABC”. O objetivo é 

reunir técnicos municipais que trabalharam no setor de urbanização de favelas, em diferentes 

períodos, para levantar informações sobre a estratégias de intervenção em favelas, contextos, 

dificuldades e resultados.  A primeira oficina que realizamos tratou de Santo André. Nessa 

segunda oficina do “Recuperando a memória”, a ideia é falar de São Bernardo do Campo e, em 

especial a favela Parque São Bernardo. Iremos recuperar o histórico de intervenção desde a 

década de 90 até hoje. Como ninguém sabe tudo, cada um sabe um pedaço da história e 

juntamos vocês. A metodologia é entrevista coletiva e não individual.  

 

Rosana: Então para começar, perguntamos: é correto afirmar que o primeiro programa de 

urbanização de favelas foi estruturado em 1989 na gestão do Prefeito Maurício Soares? Como 

se davam as intervenções em favelas nessa década de 90? Como era a composição da equipe? 

Coordenador? Que tipo de intervenção era praticada? Como se urbanizava favela? Antes de 

entrarmos no Parque São Bernardo... como era esse contexto?  

 

Rosana: Você pegou esse período também, Pedro? 
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Pedro: Eu peguei esse período... 91 e 92. Na verdade... eu entrei antes, em 87 como estagiário. 

Porque em 91 eu me formei.  

 

Edison: Até falando um pouco sobre a primeira pergunta... se era da gestão do Maurício. Antes 

do Maurício, aí é história que o pessoal contava porque não acompanhei os projetos... já haviam 

alguns projetos de urbanização, mas era assim: uma gleba, como o Sítio Bom Jesus, o Parque 

Avaí, uma gleba da prefeitura onde foram lá e fizeram o parcelamento, retiraram as famílias, 

principalmente do Carminha, do Detroit, Parque Avaí lá da área de mananciais. Quem fazia 

isso era a promoção social. 

 

Rosana: Mas tinha construção de casa? 

 

Edison: Não, não tinha. 

 

Paulo: O desenho institucional na época era um departamento de ação social da secretaria de 

saúde.  

 

Rosana: Mas tirava as famílias e levava para onde? Sem construção? 

 

Edison: Entregava o lote urbanizado e a pessoa autoconstruía.  

 

Paulo: Por conta das remoções da época as pessoas já nos perguntavam: vão nos levar para 

onde? 

 

Edison: Ficou um trauma para as pessoas. Naquela época existia o “Pró-SBC”, uma autarquia 

que existia antes do Maurício, que tinha vários terrenos e se promovia a urbanização. 

 

Paulo: Geralmente o pessoal recebia o lote urbanizado, um pedaço de terra com alguma 

infraestrutura e um “kit-barraco”, de madeira, para a pessoa entrar no lote.  

 

Edison: Existia nessa época o kit-barraco, que era um madeirite, um pouco de telha... 

 

Rosana: Entendi. Mas não eram ações de urbanização então. 

 

Paulo: Não.  

 

Edison: Não. Isso começou em 89, não é Pedro? 

 

Pedro: Era o departamento de promoção social.  

 

Rosana: E então a urbanização em favela começa com Maurício, então.  
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Edison: Sim. No início havia um grupo ligado ao gabinete do vice-prefeito, Djalma. Em 91 

criaram a lei da coordenadoria aí ela já tinha o que chamávamos de “CH”. Tinha a CH-1, 2, 3 

e 4. Eu trabalhava na CH-4 e com projetos complementares. Então, os projetos, em sua grande 

maioria, eram feitos na própria coordenadoria (haviam engenheiros e arquitetos) e no que 

chamavam de CH-1, que cuidava das urbanizações de favela. O Pedro era um dos estagiários 

na época, e em seguida foi contratado como arquiteto. 

 

Pedro: Exatamente. 

 

Matheus: E essa decisão foi do Maurício (de urbanizar favelas)? 

 

Edison: Quando eu entrei já tinha sido criada a coordenadoria, mas seguramente foi sim, porque 

nessa época inclusive, criaram o que a gente chamava de plenária de favelas. Toda terça-feira 

tinha uma reunião a noite em uma escola, onde se reuniam as lideranças de áreas, os técnicos 

da coordenadoria. Era lá que discutíamos os projetos e estabelecíamos prioridades.  

 

Pedro: Exatamente.  

 

Edison: Eu não sei se podemos dizer isso... mas foi meio que o embrião do orçamento 

participativo. Lá discutíamos com a comunidade, votávamos, discutíamos projetos... 

 

Rosana: E votava o que? 

 

Edison: Votava os projetos em si, que apresentávamos à comunidade.  

 

Rosana: De urbanização? 

 

Edison: Exato. Aí foram os grandes projetos, em sua grande maioria, que nesse período de 89 

a 91 tiveram seus projetos de urbanização feitos. Era basicamente o parcelamento, não tinha 

grandes detalhes de projeto... 

 

Pedro: Não tinha recurso, na verdade... 

 

Rosana: E o que se chamava de projeto? Um parcelamento? 

 

Pedro: Era um parcelamento.  

 

Paulo: Exato, um reordenamento do território. Eu me lembro que na época, quem tinha recursos 

materiais e técnicos era o DAE, que já existia.  

 

Edison: Sim. O DAE entrava na organização dos mutirões de rede de água e esgoto. 

 

Rosana: Era uma autarquia? 
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Edison: Era uma diretoria ligada à Secretaria de Obras. Eles entravam com fornecimento de 

material e orientação técnica. E assim eram realizados os mutirões de água e esgoto. Para 

abertura de ruas, nós tínhamos um contato com a Secretaria de Obras (Santo André 

Terraplanagem). Tinha também uma equipe de topografia que chamávamos de CH-4, que era 

quem demarcava os lotes.  

 

Edison: As pessoas iam se organizando... desmanchava o barraco e depois com o tempo 

construía de alvenaria. 

 

Rosana: Então o que era feito era um reparcelamento?  

 

Edison: Era. 

 

Matheus: E tinha lote mínimo? 

 

Edison: Na época acho que era 60 metros. Não era Pedro? 

 

Pedro: Exatamente. 60 metros. Era aproximadamente 15x4 metros, a dimensão do lote. 

 

Edison: E quando se elaborava o projeto, já existiam algumas unidades em alvenaria, então 

tentávamos manter e fazer o parcelamento.  

 

Pedro: Exatamente. Essas reuniões que realizávamos com a comunidade eram bem 

participativas. Nós consultamos o tempo todo a própria comunidade porque a gente também 

não tinha recurso, então tínhamos que contar muito com a comunidade, com os mutirões... então 

praticamente a gente ficava como orientador e a própria população desmanchava os barracos, 

reconstruía os barracos, ajudava a abrir as valas para fazer esgoto e água. O lote mínimo era 4 

por 15 metros, mas teve uma situação, que era um campo de futebol ali no Baeta Neves, onde 

não deu para fazer 4 por 15 então a gente fez três e meio por 12 e assim ficou um local muito 

bacana porque a gente fornecia um projeto e as pessoas foram construindo sobradinhos.  

Edison: Esse foi o Primavera?  

 

Pedro: Isso.  

 

Edison: Aliás nessa época nós urbanizamos uma favela em Santo André também, né Pedro? 

 

Pedro: Isso. Inclusive no Município de Santo André. Era uma área que pertencia ao Município 

de São Bernardo, da PRO-SBC mas estava no município de Santo André e urbanizamos. 

 

Rosana: Vocês forneciam projetos para as casas? Vocês removiam, reparcelavam, e a família 

construía no lote. Vocês tinham condição de fornecer o projeto e assistência técnica?  
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Pedro: No Jardim Primavera especificamente a gente fez esse projeto. Nas outras áreas, para 

quem solicitasse, a gente fornecia. Inclusive eram os estagiários que faziam isso… faziam o 

projeto, mas tinha uma supervisão. 

 

Rosana: Um a um ou tinha um projeto padrão? 

 

Pedro: Era mais ou menos padrão. Tinham alguns projetos mais ou menos padrão… muitas 

vezes o lote era muito diferente, aí costumava-se fazer especificamente.  

 

Rosana: Edison, como foi a escolha do Parque São Bernardo? 

 

Edison: O Parque, nessa primeira etapa eu não sei dizer exatamente o porquê. Porque na 

verdade fizemos várias favelas, inclusive o Parque. Por que o Parque foi escolhido na época do 

HBB? Aí já houve um trabalho… foi elaborado o PEMAS que era o Plano Estratégico 

Municipal de Assentamento Subnormais.  

 

Paulo: Sim, mas aí já era um outro momento. 

 

Edison: Sim. Mas lá atrás, trabalhamos praticamente em quase todas as grandes favelas que 

existiam, em SBC.  

 

Paulo: Pelo menos a leitura que eu fiz quando cheguei lá em 97… também conversando com o 

Fernando, Maurício… existia uma organização forte das associações. E como era um governo 

muito permeado, desde a discussão do projeto, o que fazer… porque não tinha recurso, então 

provavelmente, olhando a história do Parque, a sua escolha era fruto da mobilização. Vamos 

dizer assim, seria um "Orçamento Participativo" na prática, pois tinham assembleias frequentes, 

e evidentemente as favelas que tinham mais gente e maior organização levavam mais gente e 

saía na frente.  

 

Pedro: Eu me lembro assim… o Parque São Bernardo tem bastante história nos primórdios… 

era uma área muito acidentada, continua sendo, de difícil acesso… e tinha vários obstáculos 

porque tinha minas de água que encharcavam alguns locais, então começou os trabalhos no 

Parque São Bernardo para melhorar o acesso das próprias famílias. Executam-se alguns 

trabalhos de drenagem, mas tudo muito pontual… tinham algumas lideranças um pouco mais 

complicadas, até para entrarmos no Parque São Bernardo teve uma certa resistência, porque o 

Parque São Bernardo sempre teve uma característica um pouco mais violenta. Então, depois de 

muita insistência, aí o pessoal falou "tá bom, nós vamos receber vocês, porque vocês tem uma 

certa boa intenção e nós vamos receber vocês". Mas só aí que começamos a atender as coisas 

de emergência… um talude que precisava ser contida, obras pontuais…  

 

Pedro: Só depois, quando entrou o HBB, que aí começou o Parque São Bernardo a ser visto de 

outra forma.  
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Edison: Com o HBB, o Setor 8 foi bem adiantado. Onde nós atuávamos? Onde gastava-se 

menos dinheiro e atendia uma maior quantidade de pessoas. Em particular foi o Setor 8. Por 

que os setores 2 e 5 ficaram para o final? Porque era uma grande obra de canalização, de 

drenagem, troca de solo, então envolvia muitos recursos que não tínhamos na época… então 

por isso avançou bastante no Setor 8, parte dos setores 3, 4 e 6. 

 

Paulo: Essa setorização que ele fala foi lá no começo… eu estou aqui me perguntando como 

foi seu desenho. 

 

Edison: O Pedro pode falar melhor sobre os motivos mas basicamente a área era muito grande.  

 

Pedro: Sim… o Parque São Bernardo tem 120 mil metros aproximadamente, ou seja, uma área 

muito grande para você poder tocar isso… o setor facilita e foi feito pelos acessos, caminhos… 

foi-se aproveitando o desenho feito pela própria comunidade e a gente podia ir tratando parte a 

parte. E tem isso que o Edison falou, aqueles setores que tinha maior facilidade de entrada de 

equipamento e essas coisas, era por onde começávamos. Outro motivo para a setorização era 

que tinham várias lideranças também.  

 

Paulo: Tinha a tipologia também… mais ou menos complexo. 

 

Pedro: Isso. E também assim, o Parque São Bernardo sempre foi dividido entre Novo Parque, 

Parque São Bernardo propriamente dito e Alto da Bela Vista. Então tinham essas três lideranças.  

 

Edison: Alto da Bela Vista que não existia… passou a existir depois de 1992, quando 

retornamos em 97, da "26 de março" até o Alto da Bela Vista, tudo aquilo era novo. 

 

Rosana: Agora, nesse primeiro governo do Maurício foi o [Luis] Fingerman o coordenador?  

 

Pedro: Sim. 

 

Rosana: Eu tenho uma certa curiosidade para entender… o que vem da experiência de 

Diadema? Porque Fingerman tinha trabalhado em Diadema, aí chega em São Bernardo do 

Campo, monta uma equipe. 

 

Edison: O Fernando vem de Diadema também. Ele que coordenava toda a equipe do CH1, já 

tinha trabalhado com o Fingerman e a Ione, em Diadema. Diadema era inspiração.  

 

Pedro: É… eu por exemplo fiquei 11 meses de estagiário em Diadema, antes de vir para São 

Bernardo… aí eu já conhecia o processo de Diadema. Quando veio para SBC, a Ione, 

Fingerman e Fernando, eles pegaram já essa experiência e aplicaram… acho que o Paulo 

Amorim também…  
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Rosana: Se olharmos as outras cidades brasileiras, é pouco comum acontecer o que observamos 

a em Diadema e em Santo André … que é reparcelar e trabalhar com lote mínimo. S você for 

ver Belo Horizonte, mesmo Recife não tem essa característica. Mesmo reconhecendo que era 

uma favela mais de madeira que alvenaria, isso não é uma prática comum. Diadema começa a 

urbanizar utilizando um estudo preliminar, que não era projeto básico, era um estudo preliminar 

de parcelamento e com isso íamos para campo.  

 

Pedro e Edison: É exatamente isso. 

 

Rosana: Eu não sabia dizer se era isso que acontecia em São Bernardo também … eu não sei 

de onde veio isso, como se desenvolveu em Diadema, mas a impressão que eu tenho é que tem 

uma influência do que aconteceu lá. 

 

Edison: Quando eu entrei essa equipe já estava formada, os grandes projetos já estavam em 

desenvolvimento, já estavam acontecendo as obras. 

 

Pedro: Você entrou no Arco-Íris, né?  

 

Paulo: Tinha a Mariângela, já? 

 

Pedro: Mariângela estava na secretaria de obras. 

 

Rosana: Existia alguma reflexão crítica em cima do trabalho que tinha sido feito em Diadema?  

 

Pedro: Não porque aquilo era o embrião, o início de tudo… e realmente o que acontece? A 

participação popular era muito forte, os técnicos na verdade ficavam auxiliando a própria 

comunidade, que tinha aquele anseio de mudar isso, e realmente precisava de vontade política. 

Então, casou com vontade política com o desejo da população. 

 

Pedro: Muro de arrimo por exemplo, era a própria população que fazia… sem projeto técnico 

nem nada, e contava com a experiência daqueles técnicos que estavam ali, ajudando a 

comunidade a transformar o sonho deles em realidade. Hoje a forma de trabalhar é maravilhosa, 

porque você tem dinheiro, você tem recurso, tem equipamento, contrata projetos de todos os 

tipos, então em termos de segurança hoje é uma maravilha, mas naquela época, eu acho que a 

necessidade estava superando a questão da segurança. Então o cara queria o sonho da casa 

própria com água, luz, esgoto.  

 

Edison: Naquela época não tinha Aluguel Social, nada disso… se tinha que sair a família saía 

por conta própria.  

 

Pedro: Eu diria que tinha uma inversão que era assim, a própria comunidade que estava dizendo 

os caminhos que precisavam ser tomados e o grupo técnico deu apoio. Hoje inverteu, hoje nós 

que dizemos os caminhos que serão tomados, as decisões. 
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Rosana: Agora… o padrão de urbanização, o tamanho de lote, quem seria removido para 

abertura de vias, isso é um parâmetro que tinha em Diadema, lá em 83. O Maurício assume em 

89. Da onde saiu isso? 

 

Pedro: Tudo era discutido com a comunidade. A gente chegava sugerindo, falando olha, em 

um lote de 4 por 15 dá para fazer um sobradinho assim, mas aí o pessoal dizia "não, lá na nossa 

área temos mais espaço, 4 por 15 não...". Aí havia certa diferenciação dos tamanhos dos lotes, 

não era um padrão 4 por 15. Então tinha local que ficou 5 por 10, de acordo com o espaço que 

você tinha… teve local que ficou um pouquinho maior, 5 por 15… 

 

Edison: Não se falava em reassentamento também, né? Tinha que acomodar dentro da área.  

 

Pedro: Não… na medida do possível tinha que resolver na área. 

 

Rosana: Mas não era uma urbanização… era um reparcelamento.  

 

Pedro: E o Kit barraco era por conta dessa necessidade. Você não podia deixar a família 

desalojada, então tinha que ser criado rapidamente em um espaço vazio, alguns lotes, chamar 

as famílias e dar para elas o kit barraco, marcava-se um mutirão. Os estagiários e técnicos 

davam apoio, e os moradores faziam os barracos. Do lugar onde as famílias eram retiradas, 

eram feitas novas quadras, e era desse jeito. 

 

Matheus: O financiamento era todo municipal? 

 

Pedro: Todo. Não tinha nenhum outro recurso. 

 

Edison: Na verdade a gente não tinha nem contrato… era o DAE com água e esgoto, secretaria 

de obras… tínhamos pessoas qualificadas. E outros conflitos surgiam, durante esse processo. 

Nós descobrimos pessoas que exploravam aquela região com venda de lotes, tinha violência e 

ameaças por conta disso. Em particular no Boa Vista, a ponto de irem na plenária ameaçar 

funcionários da coordenadoria da época. Mas aos poucos fomos conseguindo, tanto que a maior 

liderança do Parque São Bernardo que comandava toda aquela região ele mesmo protegia a 

gente. Lembro que chegou na prefeitura um recado uma vez dizendo "com os meninos da 

habitação ninguém mexe". E isso foi um recado para todos que andavam ameaçando nosso 

trabalho porque na verdade nós tiramos o mercado deles, que vendiam lotes. Essa resistência 

aconteceu no período, mas depois acalmou.  

 

Rosana: Esse primeiro momento, que é praticamente a década de 90, primeira gestão do 

Maurício, entendemos que houve urbanização integral do setor 6 e 8 e 1, 3 e 4 parcialmente. 

Foi tudo isso? 

 

Pedro: O Setor 8 foi praticamente quase que todo ele, ficou uns 5%. 
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Rosana: Mas isso na primeira gestão do Maurício? 

 

Pedro: Isso. O Setor 6 quase que todo ele. O que que ficou para trás? Onde seguramente 

existiam contenções a fazer… esses trechos que envolviam muito recurso não avançamos.  

 

Paulo: Quando aconteceu a segunda etapa do Parque São Bernardo e entrou o HBB, na verdade 

se fez um novo levantamento. O projeto de trabalho social do HBB tentou resgatar a história 

dessa etapa inicial. O que aconteceu, também pelo momento e pelas exigências técnicas de 

padrão do projeto, foi a produção de um balanço das ações já feitas no passado. Então, por 

exemplo, agora estamos com recurso, precisamos fazer novas redes de água, etc. 

 

Paulo: Quando foi feita essa urbanização, era com os recursos disponíveis, o DAE, o padrão 

técnico funcionava para afastamento de esgoto, mas não tinha condições de ser operada pelo 

padrão do DAE depois, então foi refeita, tanto a rede de água como de esgoto. Setorização de 

pressão, porque não chegava água em todos os setores… ou seja, foi a urbanização em função 

dos recursos que existiam. Era o orçamento do DAE, mais alguma coisa da Secretaria de Obras, 

e naqueles lugares que não demandavam grandes obras de contenção e macrodrenagem. Na 

verdade, as condições de vida da população, para eles melhorou muito, não interessa se a rede 

estava assim ou de outro jeito… se agora faltava água de vez em quando, antes não tinha água 

nenhuma. Mas enfim, nesse outro momento do HBB foi identificada a necessidade de revisão 

das intervenções anteriores.  

 

Rosana: Isso aconteceu em Santo André e Rio de Janeiro também… 

 

Paulo: A situação era assim: ou você faz o que dá, ou você não vai fazer nada. Você não faz 

nada e deixa o cara na pior situação possível ou você pega o recurso que tem e cria uma condição 

melhor.  

 

Matheus: Tem algum registro dessa época? Planta, relatório, alguma coisa? 

 

Pedro: Dessa época não… 

 

Edison: Eu tenho uma ou outra. 

 

Sara: Tem um monte de foto lá… lembra naquela organização que a gente fez? Está tudo lá 

embaixo… 

 

Edison: A gente tinha uma pasta de cada núcleo, onde tinha todos os projetos de parcelamento 

que foram feitos. 

 

Ariana: Estava na garagem/porão, mas passaram para um saguão e está tudo ali. Ainda estão 

os documentos todos lá. 
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Pedro: Estamos falando coisa de 30 anos atrás né… era mais difícil o registro.  

 

Rosana: No caso de Santo André, a gente recebeu o material, o Matheus arquivou, scaneou, 

fez um trabalho de registro. Era tudo papel e foto… 

 

Edison: Em 1992 quando a gente saiu, nós pegamos todos os projetos que tínhamos em vegetal 

e encaminhamos tudo para o setor de reprografia. Então teoricamente teria que estar arquivado 

no setor de reprografia da prefeitura. Embora a gente nunca tenha ido atrás disso. 

 

Paulo: Se foi produzida a planta e numerada deve estar lá. 

 

Edison: Sim, deve estar… nessa época o único projeto diferente que a gente fez foi o projeto 

arco-íris, que foi o Botujuru. Era uma gleba de 95 mil metros quadrados, que tinha sido passada 

para a CDHU desenvolver um projeto. Não rolou, eles devolveram a área para a prefeitura e 

nós implantamos ali um loteamento de 580 lotes. Para quem foi distribuído? Aí não era 

exclusivamente para favelas, não era urbanização, eram 14 associações de moradores (tinha 

associação do DAE, Rudge Ramos). Cada um recebeu 30 a 40 lotes e distribuíram para seus 

associados com lei autorizativa. Esse foi o único projeto diferente do período, que quem tocava 

acho que era o CH-2. Esse projeto foi o único contratado fora… o resto foi feito dentro.  

 

Rosana: E o que acontece quando termina a gestão do Maurício?  

 

Edison: Quando termina a gestão do Maurício todos nós fomos demitidos. 

 

Pedro: Sim. Todos fomos.  

 

Rosana: Depois foi que prefeito? 

 

Edison: [Walter] Demarchi. Quando retornamos em 97 a gente notou algumas coisas… o 

Parque São Bernardo da 26 de março até o Alto da Bela Vista não existia, era mato. Quando a 

gente retornou ele estava praticamente todo ocupado… então teve uma grande expansão da 

ocupação nesse e em outros núcleos. A Vila São Pedro também, em 1992 quando a gente saiu 

era uma ocupação bastante embrionário e quando voltamos tinha quase 8 mil famílias.  

 

Rosana: Provavelmente pela interrupção das ações. Em 1997 vocês estão de volta. Também 

gestão do Maurício, o que acontece?  

 

Juliana: Essas primeiras coisas que vocês contaram foi da primeira intervenção. Quando vocês 

voltaram, além de maior ocupação, teve alguma intervenção? 
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Paulo: Antes de voltar na gestão do Maurício, uma coisa importante também foi a Lei de 

Habitação de Interesse Social, 3622, que permitia que as associações podiam adquirir terras e 

empreender parcelamento do solo. 

 

Rosana: Eu lembro que eu era assessora das compras comunitárias. 

 

Paulo: O que aconteceu… teve de tudo… coisas muito boas e outras também. Aí talvez por 

ingenuidade política e outras coisas, de qualquer forma, proliferou para todos, inclusive 

empresários. Aí que começaram os loteamentos, conseguia uma primeira entrada, protocolava 

a autorização para começar a abrir, mas aí não tinha apoio técnico, assessoria, recurso… 

começou a ficar com aquelas áreas deterioradas. Perde a eleição Maurício, entra a outra 

administração acabou. Esse é um registro de uma legislação que tinha uma intenção muito forte 

de empoderar as comunidades, mas você percebe que faltava orientação, de como fazer o 

projeto… os operários tinham baixa capacidade de poupança, se não fosse isso, não teria outra 

alternativa, ele não ia fundar uma favela. Não, a ideia era vamos abrir uma política que permita 

que essas pessoas possam se organizar, adquirir uma gleba, aprovar um projeto com menos 

exigências urbanísticas, a prefeitura dando apoio e vamos produzir casas.  

 

Edison: Foi o grande crescimento dos loteamentos irregulares.  

 

Paulo: Pela data da lei, o amadurecimento foi durante a gestão então a hora que entrou a outra 

administração, essa lei foi totalmente deturpada. Com o título de interesse social, outros agentes 

estavam usando disso para lucrar.  

 

Rosana: Ótimo, mas voltando. Quando em 1997 o Maurício é eleito de novo o que acontece? 

É reorganizado o setor?  

 

Edison: Na eleição do Maurício, no período eleitoral de campanha, um dia eu entrei na 

campanha, chamamos aquela equipe toda que trabalhou com Maurício. Ligamos para todo 

mundo, chamamos para a campanha, organizamos uma reunião com lideranças de favelas, onde 

o Maurício foi e falou da campanha. Ou seja, no fim, ele foi eleito e quando retorna muito das 

lideranças que tinham ficado sem apoio na gestão anterior retornaram com aquele olhar de 

“Puxa, agora vamos ser atendidos de novo”.  

 

Paulo: Agora uma observação de quem chegou… a coordenadoria parou de fazer aquela 

metodologia de assembleias, reuniões, etc e passou a fazer um atendimento muito de varejo. 50 

metros de rede esgoto, entregar não sei quantos tijolos.  

 

Edison: Você está falando isso no período do Demarchi? 

 

Paulo: Isso! Manteve a coordenadoria, mas o que foi praticado nos quatro anos ali foi um 

desmonte de toda a metodologia e o jeito de trabalhar antes. Tudo bem, não era um projeto, mas 

tinha um pensamento, tinha uma base técnica com os recursos possíveis. Tanto que quando a 
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gente retoma a urbanização do Parque São Bernardo em todas as áreas a gente fala, bom, vamos 

pegar o projeto lá de trás. As vezes até com as mesmas denominações, porque isso já tinha uma 

aderência na memória da população, que eram só 4 anos passados. E aí sim, com mais recursos, 

com a base técnica vamos fazer um bom projeto. Mas aquele período do meio parou de fazer 

isso, foi uma coisa marcada infelizmente pelo clientelismo, coisa de fornecimento de material, 

kit barraco. Tanto que quando retornamos, os vereadores estavam muito viciados nesse ritmo, 

as comunidades também. 

 

Rosana: E como vocês reorganizam? Quem coordenou nessa época?  

 

Paulo: Nessa época era o Zé Roberto. Eu era diretor de urbanização e a Sonia Lima de meio 

ambiente. Aí os primeiros seis meses foi isso… resgatando das cinzas tudo que fosse possível. 

Depois de uma crise política o Fernando assume, que era da equipe anterior. Traz a Miriam 

também, Edison, Pedro, Takashi. 

 

Matheus: Então vocês se reorganizam enquanto equipe. 

 

Paulo: Isso. Em julho de 1997 a gente já estava com o time bem reorganizado. Esse “desgaste” 

dos primeiros seis meses foi de avisar para as comunidades: olha, não vamos mais trabalhar 

com essas reivindicações individuais apenas, vamos pensar na comunidade.  

 

Edison: Já foi nessa época que a gente suprimiu o kit barraco? 

 

Paulo: Acabou. Não tem mais distribuição de material, tubo de esgoto, etc. Única coisa 

interessante que essa gestão fez em 4 anos foi aquele Censo, que contrataram uma empresa para 

fazer esse levantamento. E foi útil para nós. De julho para frente já começamos a retomar o 

contato com as comunidades… retomar projetos parados. 

 

Edison: Uma coisa também dessa gestão do Demarchi é que eles montaram a equipe de 

produção de blocos e começaram 3 empreendimentos, o núcleo 44, o Esmeralda e o Ipê. No Ipê 

fizeram 60 unidades, no Esmeralda não foi para a frente e depois nós demolimos tudo e no 44 

teve continuidade, já foi através do Programa PAR de 2000 a 2001.  

 

Paulo: Eles faziam a infraestrutura e a população produzia os blocos e construiria por mutirão. 

Realmente, para não ser injusto eles tinham algumas iniciativas assim… 

 

Rosana: Mas não era urbanização de favelas… mas voltando aqui no Maurício, na gestão 97-

2000. Vocês retomam o trabalho no Parque São Bernardo? 

 

Edison: Sim. Em 98 foi feita a pavimentação do Setor 8 e parte do Setor 6.  

 

Rosana: É feito novo projeto? O HBB entra depois, certo?  
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Pedro: O HBB é de 99 para 2000. 

 

Rosana: Essa gestão acaba em 2000 então o HBB entra quando está terminando a segunda 

gestão do Maurício. 

 

Paulo: Nessa questão por exemplo o Parque seria bastante complexo e muito caro. Se a ideia 

era desenvolver projetos que pudesse resolver o todo… 

 

Rosana: Certo. Então pavimenta o Setor 8, mas não realiza mais nada de grande porte. Então 

dá para dizer que esse nosso primeiro momento vai até o fim da década de 90 com a alternância 

de governo, Maurício, Demarchi, Maurício e que nesse período se urbaniza os setores 6 e o 8, 

integralmente e o 1,3 e 4 parcialmente, com intervenções pontuais. Isso aqui não muda na gestão 

do Maurício de 97 a 2000, certo? Nós estamos querendo confirmar essas informações pois 

também não sabemos de onde veio para o Plano de Trabalho Técnico Social… estamos 

chamando esse primeiro período de 89 a 2000. 

 

Pedro: Está certo. O que aconteceu a mais em 97 para 98 foi o programa PROSANEAR.  

 

Paulo: A administração anterior deixou um projeto aprovado com o governo federal que era o 

PROSANEAR, e que era destinado a várias áreas. Naquele primeiro semestre que assumimos, 

vimos que os recursos eram pequenos, só para saneamento. As vezes era impossível de executar 

porque como iria colocar saneamento se não tinha rua aberta, enfim. Lembro que houve uma 

discussão para conversarmos sobre algumas áreas, por exemplo o Jardim Esmeralda, que 

precisava de urbanização, então saiu do escopo do PROSANEAR.  

 

Paulo: Nós discutimos então que o PROSANEAR seria utilizado onde já existia uma 

urbanização iniciada, Vila Esperança, por exemplo, ou que falta muito pouco para reparcelar. 

 

Juliana: Mas o Parque São Bernardo estava nessa lista de atendimento?  

Paulo: Não. Porque era muito complexo. 

 

Rosana: Aconteceu em Santo André também… o que era complicado ficou para depois. 

 

Paulo: Então, nós herdamos um PROSANEAR assinado pelo governo federal, mas… 

 

Rosana: Então o Parque São Bernardo não entrou nisso? 

 

Paulo: Não… nós remanejamos para colocar onde era viável esse recurso. E mesmo assim o 

município ainda bancou contenção e pavimentação. Porque se você faz rede de água e esgoto e 

não pavimenta, não faz drenagem, perde tudo.  
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Juliana: Mas era recurso de obras sem projeto? Eu digo assim, se eu entendi, esse dinheiro que 

vinha do PROSANEAR era para fazer saneamento e não dava para fazer as áreas onde estava 

assinado. Mas se tinha projeto já dava para saber que não dava para fazer nessas áreas, não? 

 

Edison: A coisa era muito embrionária.  

 

Paulo: Os projetos partiam do pressuposto que as ruas ficariam abertas, é aquela história de 

você construir no ar as coisas, não a partir de um alicerce. Demandaria, para fazer o 

PROSANEAR, uma pré-urbanização. Talvez por decisões políticas também, mas tecnicamente 

não dava para fazer. Deu um desgaste porque existia a expectativa das obras do programa. Aí 

falamos: PROSANEAR não será, mas faremos a urbanização dessa área. E fizemos mesmo, 

contratamos uma empresa, um projeto de reassentamento total.  

 

Paulo: O Parque São Bernardo não tinha condição… então ficou à mingua.  

 

Rosana: Entendi. Então bate com o que escrevemos aqui. Aí 2001 a 2004 é gestão do Maurício 

que se reelege. 

 

Edison: Sim. Ele fica até metade do tempo, mas se afastou por problemas de saúde.  

 

Rosana: Certo. E é nesse período que entra o HBB e volta a ter prioridade o Parque São 

Bernardo. Como foi isso? 

 

Edison: Nós elaboramos o PEMAS, que foi o plano estratégico, com recurso do DI, e o PEMAS 

tinha uma matriz de hierarquização, onde se estabelecia pontos para cada característica: 

regularização fundiária, rede de água, rede de esgoto, precisa de contenção, população. Os 

núcleos foram pontuados e quem ficou em primeiro lugar? O Parque São Bernardo.  

 

Rosana: E esse PEMAS foi de que ano?  

 

Paulo: 99… você só poderia executar a obra se fizesse primeiro o DI, que foi uma coisa muito 

boa. Nunca mesmo em SBC tinha tido recurso e a assessoria da época tinha sido a CEPAM, 

com os técnicos da prefeitura. Houve um tempo para parar, observar, reunir as informações 

existentes, fazer um mapeamento e montar a matriz de hierarquização. 

 

Rosana: E aí vocês captaram recursos para a execução das obras do Parque São Bernardo. 

Fizeram projeto? 

 

Pedro: Sim, o projeto foi do Valter Toscano. 

 

Rosana: Então vocês contrataram um projeto. 

 

Pedro: Sim, contratamos. 13 milhões. O primeiro projeto com obra, com tudo.  
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Edison: Esse projeto foi dividido em etapas porque na época existia a obrigatoriedade de fazer 

licitações internacionais se custasse mais de 5 milhões de dólares. Por conta disso dividimos a 

obra.  

 

Matheus: E o projeto era para toda a área? 

 

Edison: Sim, toda a área. 

 

Rosana: Então por que ficou HBB primeira e segunda etapa? 

 

Edison: Na verdade, 5 milhões era a primeira etapa. Que foi essa licitação que a gente fez. 

Rosana: Aí depois vocês fizeram outra? 

 

Paulo: Nós queríamos tomar o empréstimo inteiro, mas era internacional, tinha a Caixa, o 

Ministério falando que a licitação era muito complicada, vamos quebrar isso aí em duas etapas. 

 

Rosana: E acabou rolando só a primeira? 

 

Edison: Só a primeira.  

 

Paulo: A segunda é com o PAC. Mas aí o que fizemos em relação à etapa?  A etapa não foi por 

setor. Foi por tipo de intervenção. 

 

Rosana: E que tipo de intervenção foi selecionada para o HBB?  

 

Edison: Água para todos, esgoto, acertar viário.  

 

Rosana: Então não teve essa coisa de Setor 5 e 8… 

 

Pedro: Setor 2 não teve intervenção nenhuma, Setor 5 teve drenagem, troca de solo, no projeto 

original tinha os embriões em mutirão. A gente começou a fazer em mutirão, não deu certo, 

tivemos uma série de dificuldades e a gente acabou optando por construir, na época uma 

construtora que construiu os embriões do setor 5 e parte do setor 6 tinha umas unidades mistas.  

 

Paulo: Nós aplicamos a verticalização no Setor 8, naquela área desapropriada do pessoal da 

industrial. 

 

Juliana: Isso tudo na primeira etapa? 

 

Pedro: Sim.  

 

Paulo: Estava no projeto isso né. 
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Rosana: E o que que era mesmo a primeira etapa?  

 

Juliana: De projeto ou executado, Rosana? 

 

Rosana: Executado. 

 

Pedro: Setor 5 e 8.  

 

Rosana: Mas o Edison falou que água e esgoto foi para todo o assentamento. 

 

Edison: Não chegamos a fazer toda a área, porque por exemplo o Alto da Bela Vista ficou 

faltando rede de água e esgoto. 

 

Pedro: Isso. Assim, que pode dizer que executou na integridade, setor 5 e 8. O restante recebeu 

água e esgoto, com exceção do setor 2. 

 

Juliana: E o 8 já foi complementação, né? Porque tinha sido urbanizado lá atrás. 

 

Pedro: Isso. 

 

Paulo: Foi feito a drenagem. 

 

Edison: Isso, aquela grande drenagem começando no setor 5, passando ali pela Almeida Galene 

até chegar no Novo Parque lá embaixo, a gente fez uns 100 metros de canalização do córrego 

que era previsto no projeto. Tinha lá canalização de 500 metros, mas só fizemos 90 metros. Mas 

rede de esgoto foi executada, toda a setorização da rede de água foi feita.  

 

Rosana: Eu imagino que tenha acontecido um adensamento nessa área… o que foi feito em 

termos de reparcelamento? O tamanho mínimo do lote se manteve? Como eram esses 

parâmetros? 

 

Edison: No projeto original era 60 metros quadrados. Quando a gente entrou em 97 já era 45m². 

Embora o setor 5 e setor 2, o projeto era de embriões, mas o lote em si era de 45 m². 4,5 por 10 

se eu não em engano. 

 

Rosana: E esse embrião eram vocês que construíam? 

 

Edison: Então, no Setor 5 inicialmente era para ter sido mutirão, mas não deu certo e nós 

construímos. 

 

Paulo: Porque o atraso era muito grande, muito moroso. 
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Rosana: Mas não é mais aquela coisa de desmontar, montar e abrir rua? 

 

Pedro: Não. O Setor 5 saiu todo mundo, a gente não tinha o aluguel social/renda abrigo, então 

todo mundo saiu por conta mesmo e tanto que houve nessa questão de todo mundo sair do Setor 

5, parte do Setor 2 para a gente fazer o CMIC (Centro Municipal Integrado de Cidadania) teve 

um respaldo de x pessoas onde não tinha registro de que eles tinham saído e moravam lá, aí 

retornaram agora no projeto reivindicando atendimento.  

 

Rosana: Deixa só eu entender… o pessoal saía e se virava por conta própria? Aí você fazia o 

reparcelamento da área e eles voltavam… e havia essa confiança da população? 

 

Paulo: Sim… primeiro tivemos que retomar uma aproximação com a comunidade, inclusive 

com o apoio da igreja porque o desgaste era muito grande, ninguém acreditava em ninguém. 

Então houve uma reaproximação, tivemos que conversar com os formadores de opinião e 

tivemos que explicar para eles a possibilidade que tínhamos de retomar o projeto, a concepção 

do projeto, que ia ser um projeto para resolver integralmente, tudo que precisasse para 

transformar ali em um bairro, embora fosse feito em 1 ou 2 etapas, mas era essa a proposta. Os 

primeiros desenhos saíram em cima, inclusive por isso que mantivemos a setorização, porque 

eles tinham a memória. O conceito do projeto de urbanização integral tinha diálogo, 

conectividade com a história do projeto anterior. Principalmente porque o gestor era o 

mesmo...então o trabalho era de resgatar a confiança. A partir desse primeiro estágio de 

aproximação foi feito o cadastramento tudo de novo. 

 

Edison: Você falando assim me faz lembrar de uma assembleia em que fomos apresentar o 

projeto, estava um monte de gente lá na escola, o secretário na época falando, explicando o 

projeto, o tal lote de 45 m². Alguém grita “eu não quero essa porcaria aí não”. O Paulo cutuca 

o secretário e diz: “Aceita que ele não quer”. Aí ele continuou: o senhor não quer? Ótimo! 

Quem mais desiste? Assim podemos aumentar o tamanho do lote.  

 

Sara: Foi na época do HBB que surgiram os primeiros alojamentos também, né? 

 

Paulo: Não, o primeiro alojamento foi do Lavínia.  

 

Sara: Tanto do Vianas quanto da Cora Coralina. 

 

Paulo: O alojamento entrou em São Bernardo do Campo para a urbanização da favela do 

Lavínia. 

 

Sara: Mas assim, naquela região surgiu o alojamento por conta da obra do Parque São 

Bernardo. Por isso que também tinha algumas famílias que saiam para o alojamento. Quem não 

tinha casa de parentes, etc. 

 

Rosana: Alojamento que a prefeitura construiu? 
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Pedro: Sim. Esses dois alojamentos tinham mais ou menos 80 unidades.  

 

Paulo: Deixa só eu retomar do projeto. Foi feito o cadastramento, selagem, levantamento do 

número de famílias eram, e em seguida as primeiras assembleias por setor, apresentando 

diagnóstico, projeto, levando a discussão. 

 

Pedro: Isso de 99 para 2000, certo? 

 

Paulo: Sim. Aí depois é que voltava para prancheta, acertava, procurava fazer os acordos, até 

ter aprovação dos projetos com a comunidade. O desenho de como ficaria, o que era para ser 

construído. Houve todo um período de vários meses em que esse projeto foi sancionado pela 

comunidade, e esse projeto sancionado é o que foi para licitação. Inclusive naquela época 

ficavam pedindo projeto executivo e eu falava “que loucura, vamos gastar dinheiro com projeto 

caro desses que na hora de executar vai mudar”. Mas as grandes diretrizes, tamanho de lote, 

etc, tudo foi discutido com a população. 

 

Paulo: Uma coisa boa que a gente aprendeu é que a gente trabalhou bem com os formadores 

de opinião/lideranças para que durante a semana eles fossem convencendo o pessoal. 

 

Rosana: O Setor 5 é o que vocês tiraram todo mundo e reparcelaram, certo? 

 

Paulo: Sim. Tinha muitas minas, era uma coisa terrível.  

 

Matheus: Aí as pessoas voltavam com o embrião? 

 

Pedro: Entregamos o embrião. 

 

Rosana: E vocês entregavam projeto para ampliar o embrião? 

 

Pedro: Tinha. 

 

Rosana: Tinha assistência técnica ou as pessoas se viravam? Que que tinha?  

 

Paulo: Era o projeto completo.  

 

Edison: Era o térreo e o projeto de ampliação que eles tinham. 

 

Rosana: E como eles tinham acesso a esse projeto?  

 

Edison: Cada família recebia.  
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Rosana: O próprio setor de urbanização? Porque por exemplo em Santo André tinha um setor 

específico da Moradia Econômica, que atendia a cidade toda. 

 

Paulo: Era a mesma equipe. 

 

Rosana: A mesma equipe que fazia infraestrutura fazia essa assistência? 

 

Pedro: Isso. O Wagninho, a Claudia. 

 

Rosana: E a população seguia o projeto? 

 

Paulo: Vendo depois, você vai lá hoje… virou outra coisa. Construíram mais pavimentos. 

 

Matheus: E vocês não tem esses projetos para registro? 

 

Paulo: Tem que achar, mas acho que no próprio CD da licitação tem.  

 

Edison: Temos que pegar via processo. Nesse processo integrado fazia parte também resolver 

a regularização fundiária. Aí não tinha saído o Estatuto da Cidade. 

 

Paulo: Sim, e nós contratamos uma consultora, Lúcia Sena, que interpretou que dava para 

utilizar usucapião coletivo, juntou jurisprudência, um monte de coisa. Porque a Caixa, o BID, 

exigia o seguinte, só iria aprovar o recurso para executar um projeto, as obras e tudo, se pudesse 

ser regularizado. Tinha que resolver a questão do domínio da área.  Não previamente, mas tinha 

que estar alicerçado em argumentos jurídicos, etc. Quando saiu o Estatuto da Cidade a coisa 

melhorou, a coisa ficou bem mais fácil. No Parque, durante a execução do HBB, tivemos um 

acidente de deslizamento muito forte, em 2004, na área que ainda não estava em intervenção, 

morreram pessoas, aí a prefeitura teve que fazer duas obras de contenção muito grandes, com 

recurso próprio.  

 

Pedro: No Setor G, e entre o Bela Vista e o Setor 3 (na 26 de março).  

 

Paulo: Era uma encosta que tinha recebido resíduos e aquilo desceu tudo. E isso impactou 

bastante porque impactou o orçamento da prefeitura, e isso redefiniu a situação de projetos. 

Aumentou o número de remoções. 

 

Rosana: Qual foi o período de execução do HBB? 

 

Edison: Começou em 2003 e foi até fevereiro de 2006.  

 

Rosana: De execução, 2003 a 2006. Então pegou a gestão que terminou do Maurício e terminou 

na do Dib. 
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Paulo: E outra coisa também… por conta das chuvas, as unidades que estavam previstas para 

reassentamento, o pessoal colocou gente que não era cadastrada lá. No setor 5, não? 

 

Pedro: Sim. 

 

Paulo: Alí tinham pessoas que tinham comércio. Aí pegamos uma parte da Almeida Leme e o 

pessoal poderia mercadinho embaixo e morava em cima. Aquela situação de alojamento, que 

era usada de forma comedida, passou a ser utilizada como regra. E criou um passivo social 

muito grande, que só se resolveu com o Marinho. Uma coisa é você tirar 30, urbanizar, essa 

população retorna e desmancha o alojamento. Outra coisa é colocar pessoas sem ter nem 

projeto, nem previsão de quando sairão daquela situação.  

 

Rosana: Vocês chegaram a assinar algum documento para começar o HBB etapa 2 ou já 

começou com o PAC? 

 

Paulo: Não teve. Não tinha tempo hábil mais. 

 

Rosana: Então, nada foi assinado em relação a segunda etapa do HBB? Na verdade, se planejou 

duas etapas, mas a segunda já virou PAC. Isso é importante porque os documentos não são 

claros em relação a isso. 

 

Paulo: O que foi feito com o PAC, também pelo intervalo que teve entre a primeira etapa e a 

paralização, também teve um descrédito no projeto. Houve um adensamento maior, tanto que 

quando o Marinho ganhou, nós voltamos, criou-se a SEHAB, a primeira coisa foi retomar o 

diálogo. 

 

Rosana: Então, mas a mudança do HBB para o PAC acontece no Dib ou no Marinho? 

 

Paulo: No Marinho.  

 

Edison: Para o Setor 2 que era previsto embrião, virou verticalizado. 

 

Paulo: Porque a gente repactuou as metas físicas em função dos deslizamentos que tiveram. 

Depois a empresa quebrou também, a Araguaia não chegou a terminar todas as ações 

contratadas. Então algumas coisas foram terminadas com outros contratos da prefeitura... não 

houve um HBB 2, teve um fechamento difícil do HBB 1. Fechamos o as built, o que estava 

executado e o que faltava virou a segunda etapa. 2ª etapa não tinha jeito mais de contratar pelo 

governo federal no HBB, nem tempo, o contrato tinha acabado. Mas aí ficou parado. Quando o 

Marinho assume, e tem aquela história de retomar tudo que estava parado e concluir. Isso 

claramente estava na campanha e era o compromisso dele. Parque São Bernardo, tinha o PAC, 

a partir do ‘as built’ fizemos um novo cadastramento, que mostrou que aumentou a demanda.  

 

Edison: Aumentou o número. 
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Ariana: Chegou a 3020.  

 

Paulo: Tivemos que verticalizar aquele Setor 2, que inicialmente era só reparcelamento.  

 

Pedro: Setor 3, Setor G.  

 

Paulo: Muitos reparcelamentos se tornaram áreas de produção habitacional. Aí já tínhamos a 

‘renda abrigo’. Tinha um apoio para as famílias saírem até ficar pronta a unidade.  

 

Juliana: Isso já PAC né? 

 

Paulo: Isso é PAC. Fizemos uma retomada do ‘as built’ de onde tinha parado a primeira etapa, 

a demanda tinha aumentado, houve readequação dos projetos inclusive por conta das exigências 

do PAC, tudo...  

 

Juliana: Só uma coisa que fiquei com dúvida... construiu o alojamento com recurso do HBB 

ou do município? 

 

Pedro: Do município.  

 

Juliana: Eu lembro dessa história... quando chegou no Marinho muitas famílias ainda estavam 

morando lá no Cora Coralina né, porque se saiu um monte do Setor 5 que voltaram depois, não 

voltou todo mundo né? Teve gente que ficou. Como foi isso? 

 

Paulo: Foi o que eu falei, naquela época de chuvas houve uma demanda que era organizada 

para as famílias que estavam cadastradas para serem atendidas naquelas unidades. E elas 

continuaram no alojamento enquanto aquelas unidades foram destinadas para outras famílias. 

Não foi uma decisão nossa, da habitação, nem da equipe social, foi por conta dessa situação das 

chuvas e deslizamentos.  

 

Juliana: O pessoal que saiu na época do HBB foi para o alojamento ou foi para casa de parentes, 

etc, conseguiu todo mundo voltar ou ainda teve gente que não voltou? 

 

Sara: Não sei de quais setores exatamente essas famílias eram, mas só no Cora Coralina, 

quando foi feito aquele levantamento que nós fizemos em 2007 por conta do Ministério Público, 

e depois quando o Marinho entrou e foi feito o recadastramento do Parque São Bernardo, foi 

feito o recadastramento também do alojamento, que era das famílias que estavam no alojamento 

Cora Coralina e do pessoal que tinha saído do alojamento do Vianas que era recorrente do HBB 

e que estava no aluguel social. Esses foram cadastrados no PAC, estavam dentro desse novo 

projeto. Fora esses, tínhamos cerca de 60 famílias que entraram com processo administrativo 

informando que haviam saído da área por solicitação da prefeitura para liberação de frente de 

obra para o HBB e estavam em casa de parente ou pagando aluguel por conta própria. 
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Rosana: Quantas? 

 

Sara: 60. Desses, as pessoas tinham que provar que tinham sido removidas por solicitação da 

prefeitura porque a gente não tinha, informação de que eles haviam saído por orientação da 

prefeitura. Então foi um trabalho bem longo e cansativo que eles tinham que comprovar que 

saíram por solicitação da prefeitura.  

 

Paulo: Vocês chamavam de estudos de caso, né? 

 

Sara: Dos 60, conseguiram provar que haviam saído por solicitação da prefeitura apenas 30. 

Os outros 30 foram indeferidos, porque não houve comprovação disso, nem por documentação 

da prefeitura, nem pelos documentos que trouxeram.  

 

Juliana: Então assim, 60 que estavam pleiteando, 30 que conseguiu comprovar e no alojamento 

tinham alguns também, né? 

 

Sara: Sim, esses do alojamento foram atendidos pelo PAC.   

 

Juliana: Minha dúvida é a seguinte: no alojamento tinham essas famílias que o Paulo falou do 

deslizamento. Vamos esquecer ela por hora... mas tinham outras famílias que tinham saído para 

abertura de frente de obra, certo? 

 

Sara: Sim. 

 

Paulo: É que os que estavam no alojamento foram cadastrados para serem atendidos. O que se 

descobriu? Que pessoas que tinham saído lá na primeira etapa do HBB, que na época não tinha 

o ‘renda abrigo’ e tinham ido para casa de parentes, etc. Aí quando saiu a segunda etapa, que 

foi feito o recadastramento, elas não foram cadastradas. Aí a Tássia decidiu estudar caso a caso, 

orientando que fossem apresentados comprovantes de matrícula de escola, etc.  

 

Juliana: Nesse final do HBB ficou um passivo social grande para resolução nessa transição 

para a segunda etapa para término da execução.  

 

Rosana: Aí na gestão do Marinho se transforma o resto do HBB em PAC. Uma grande parte 

que começa a administração do Marinho vocês levam as pendências do HBB primeira fase para 

o PAC, certo? Com alterações, porque pelo que eu entendi adensou, verticalizou, e pelo que eu 

entendi, foi realizado um novo cadastramento das famílias. E aí é feito um novo projeto 

também?  

 

Pedro: Sim. 

 

Edison: Rosana, só um segundo, desculpe, eu preciso sair.  
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Rosana: Tudo bem, Edison, muito obrigada. Só uma última pergunta... você que passou por 

todos esses períodos, do primeiro, segundo, ao terceiro. Como você vê esse processo longo? O 

que foi marcante? Que desafios atravessaram períodos? O que mudou? Porque é difícil um 

técnico passar por todas essas etapas históricas... 

 

Edison: Eu acho que assim... no começo havia um certo romantismo nas coisas que a gente 

fazia, existia uma grande cumplicidade entre a equipe da prefeitura e os moradores, tanto que a 

coisa acontecia mais fácil... saiu todo mundo, cada um se virou, não existia alojamento nem 

nada. No Itatiba, por exemplo, 160 famílias saíram, só com a fala do Secretário. Depois 

retornaram... então existia um certo grau de confiança. O que que acontece hoje? Eu saio, mas 

cadê meu ‘renda abrigo’? Cadê minha unidade? Não é mais autoconstrução. Mesmo que 

consiga fazer, a gente acaba construindo as unidades... acho que isso encareceu o processo de 

urbanização e de certa forma gerou uma certa dependência... é lógico que de quem está lá, a 

grande maioria precisa. Mas por que que em 90, 91, 92, que também precisavam, davam um 

jeito, batia uma laje, chamava os amigos? 

 

Rosana: Mas a densidade não era menor? 

 

Edison: Era menor... agora a gente fala em verticalizar. O Setor 5 que eram embriões... a gente 

não conseguiu fazer mesmo dando material. 

 

Paulo: O único lugar, que naquele período que o Maurício voltou, funcionou o embrião, foi no 

Carminha, que funcionou com mutirão. Era uma relação de confiança... tanto que o pessoal que 

acreditou no embrião do Parque por mutirão, estava confiante porque viram que tinha dado 

certo no Carminha, em 98, 99.  

 

Rosana: Acho que agora podemos retomar a partir do momento do PAC. É feito um 

recadastramento, um novo projeto. E esse projeto era para dar conta de tudo que estava 

faltando? O valor financiado era para fazer tudo que estava faltando? 

 

Pedro: Se eu não me engano, o projeto/orçamento todo das obras acho que foi inicialmente 87 

milhões. 

 

Paulo: Isso eu tenho bem detalhado nas planilhas. 

 

Juliana: Agora, pergunta, o Ministério falou tem X dinheiro, faz a obra. Ou foi o contrário? 

Fez o projeto e falou para o Ministério: precisamos de X dinheiro? 

 

Paulo: O atendimento, pelas regras do programa, tinha um per capita, aí a diferença o município 

se responsabilizou. Aí depois, na sequência, nós fomos buscar recursos também no estado, para 

produção habitacional, mas era contrapartida.  
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Rosana: O valor per capita não fechava? 

 

Paulo: Com recurso do PAC sozinho não fechava. Eu lembro que tinha o per capita, etc. E nós 

fizemos o melhor enquadramento de recursos possível e a diferença era nossa. 

 

Pedro: Exatamente. 

 

Paulo: O projeto, tentava solucionar tudo. Inclusive, a implantação de equipamentos públicos 

porque os projetos anteriormente não tinham essa preocupação dos equipamentos. Já, depois 

do Ministério das Cidades, essa preocupação começou… de vagas de creche, equipamentos de 

esporte e lazer. Se fez todo projeto com a solução dos domicílios que tinha comércio também. 

Esse orçamento ficou inicialmente nesses valores de 87 milhões acho que com trabalho social 

chegaria a 91 milhões, alguma coisa assim. Então, a licitação foi realizada e iniciaram as obras. 

O projeto em si, levou 02 anos. 

 

Juliana: Quais anos? 

 

Pedro: Assim, cadastramento 2009, após o cadastramento começou a contratar. Houve uma 

primeira contratação de um arquiteto, foi até um determinado momento. A gente viu que não ia 

conseguir avançar e aí houve uma troca de equipe de arquitetos. Aí sim levou mais um ano e 

pouco para poder elaborar esse projeto, fazer todas as planilhas e protocolar na CAIXA, ter a 

aprovação e aí sim fazer a licitação.  

 

Paulo: Em concomitante dialogamos com a comunidade. 

 

Pedro: Isso, o tempo todo dialogando com a comunidade. Conseguiu aprovar, fez a licitação, 

começaram as obras com o recurso base e a gente começou qual era o critério… 

 

Rosana: Só uma dúvida. Contratou todas as obras juntas? Em um contrato só? 

 

Pedro: Sim. 

 

Rosana: Então por que aparece primeira etapa, segunda etapa do PAC? Primeira etapa PAC-

PPI, segunda etapa PAC-Moradia? 

 

Pedro: Tinha uma verba que era do OGU (PAC-OGU) e tinha um saldozinho do HBB. Aí o 

que foi feito? Quais setores dariam para enquadrar no limite de financiamento? Aí os setores 1, 

3 e G e ficaram como PAC-OGU. Porque o PAC-OGU é a fundo perdido, então não dava para 

fazer o Parque inteiro assim.  

 

Rosana: Pró-Moradia é financiamento? 

 

Paulo: Isso. Para produção habitacional, fomos para o FGTS. 
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Pedro: Isso, que tinha um aporte maior. Por isso ficou segunda etapa OGU, terceira etapa 

FGTS. 

 

Juliana: Então na prática não dividiram? Foi para conseguir ter mais dinheiro. 

 

Rosana: Então setores 2, 4, 6 e Alto da Bela Vista é tudo produção habitacional? 

 

Pedro: O Setor G também é produção habitacional, e o Setor 3 também teve, tanto que isso foi 

até um problema lá na frente porque a gente tinha algumas coisas que teriam que estar no 

contrato e estavam em outro. Mas foi um acordo que foi feito para poder ter condições de 

executar essas obras. 

 

Juliana: Mas era uma empresa só que fazia. Não é? Independentemente de ser dois contratos, 

somava dinheiro e a obra era uma obra só. Mas para captar tinha que falar no contrato “vai fazer 

isso, isso e isso”. 

 

Paulo: A gente tinha uma empresa contratada e dois contratos com a CAIXA. Aí tinha recurso 

de contrapartida que era nosso, mas conseguimos captar um pouco também para produção com 

a CDHU. Então as medições e as prestações de conta disso eram bastante complicadas.  

 

Pedro: Mesmo no Setor 8, que a gente dizia que estava concluído, com o passar dos anos, houve 

ocupações irregulares. Tiveram 14 casos, se não me engano, no setor 8. Então a gente também 

precisava dar uma solução para essas famílias. Não houve tempo até o término, a gente não 

conseguiu solucionar. Algumas famílias, a gente dialogando e conversando, a gente perguntava 

se a família tinha condições com recursos próprios para sair. Mas ainda ficou um pouco. Ou 

seja, você acha que está 100% solucionado, mas a cidade é dinâmica. E aí teve uma brechinha, 

muitas vezes alguém chama um parente, porque a questão habitacional ainda é um problema 

grave, a gente ainda não consegue solucionar e equacionar o problema habitacional. Por mais 

que o poder público intervenha - uma pena que isso não está prosseguindo, isso agrava ainda 

mais o problema -, mas mesmo que o poder público assumisse isso, enquanto não resolvermos 

as questões sociais do país como um todo, vamos ter esse tipo de problema, principalmente nos 

centros urbanos. 

 

Rosana: Certo. Vamos falar mais sobre a precariedade… vocês fizeram um diagnóstico? 

Tinham pessoas no alojamento que tinham que ser atendidas? Viabilizou-se atendimento do 

ponto de vista da unidade habitacional? E requalificação habitacional, que seria a melhoria da 

unidade habitacional é um outro tipo de atendimento. Isso também aconteceu? 

 

Pedro: Parque São Bernardo ficou devendo essa questão. 

 

Juliana: Tinham os lotes urbanizados também, né? 
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Pedro: Sim, nós criamos os lotes urbanizados, mas aquelas construções em alguns setores que 

a gente a princípio consolidou, algumas mereciam ter um olhar mais próximo.  

 

Rosana: Mas isso não estava no orçamento? 

 

Pedro: Não, não estava. 

 

Paulo: Na verdade, na primeira etapa tinha previsto e foi uma das coisas que andou muito mal… 

 

Rosana: Primeira etapa do que, Paulo? 

 

Paulo: Do HBB. E sempre foi um problema essa questão por conta da prestação de contas, e 

também da responsabilidade técnica. 

 

Matheus: Por que prestação de contas? 

 

Paulo: Porque a empresa fala, eu vou mexer nessa casa precária, mas e se der algum problema 

e a casa cair? Há uma resistência muito grande das empreiteiras. Primeiro era Araguaia, mas 

trabalhei em outras obras que não colocava a mão. Vai fazer um banheiro por exemplo, mas aí 

tem que fazer uma fundação por causa do banheiro. Então pensamos em dar o material para o 

pessoal fazer em autoconstrução.  

 

Pedro: Aí você não consegue receber. 

 

Paulo: Perante a CAIXA é muito complexo, por conta da medição de contas. Então, é uma 

coisa que eu, refletindo, talvez tivesse que ter dentro dos programas alguma coisa que fosse de 

material que o morador mesmo pudesse adquirir. Como se fosse um ‘CredMat’, um material a 

fundo perdido, e ele executa. 

 

Rosana: Mas com assistência técnica? 

 

Paulo: Sim, da prefeitura. O problema todo é que na primeira etapa não rolou bem essa parte e 

foi uma das coisas que na primeira etapa não se concretizou. Era um dinheiro que não foi 

alocado. Teve tentativas pontualmente mas começou a dar problema na prestação de contas.  

 

Juliana: Tem projeto no PAC de melhoria habitacional, né? 

 

Pedro: Sim, no programa todo foi previsto a melhoria habitacional, tanto que se montou quatro 

tipos de kits. Então por exemplo, kit banheiro, kit cozinha, kit esgoto, kit ventilação se não me 

engano… tinham os kits que era para você dar uma melhorada na construção, mas houve essa 

resistência da construtora. Então isso não procedeu… por isso falo que deveria ter um olhar 

mais apurado. Por exemplo, eu lendo, vi que na favela Heliópolis está tendo uma iniciativa 

privada, parece que a Leroy Merlin assumiu isso, onde eles contratam arquitetos e engenheiros, 
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e fica à disposição dos moradores que queiram fazer sua melhoria habitacional. Então há um 

responsável técnico. Não estou dizendo que concordo com isso, mas assim, parece que seria 

um caminho, talvez a gente discuta e veja que não é tão bom… talvez tenham outras 

alternativas. Mas o poder público assumir isso é complicado. O poder público teria que ter um 

departamento dentro da Secretaria de Habitação com técnicos que pudessem assumir essa 

responsabilidade técnica e ir fazendo as melhorias habitacionais, talvez até com recurso próprio 

ou que o Ministério da Cidade criasse um setor, um programa, propriamente para isso. 

 

Rosana: Sim, no caso de Santo André tinha o Moradia Econômica, era um setor específico. 

Agora, isso era uma preocupação da comunidade ou não? 

 

Juliana: Melhoria da casa. 

 

Sara: Em alguns casos, sim. Eles questionavam porque foi apresentado na apresentação do 

plano de trabalho do projeto, foi falado para eles que em algumas casas seria feita a melhoria 

habitacional, então era uma questão que eles levavam ao plantão, questionando quando iriam 

começar as vistorias. Porque a fala nas assembleias era essa, que seriam realizadas vistorias nas 

casas para diagnosticar a necessidade de melhoria habitacional. Não era uma reforma, era uma 

melhoria, era bastante pontuado isso. Então a gente tinha que ficar falando para os moradores 

que provavelmente não aconteceria, porque existia um problema no projeto, mas era uma 

questão.  

 

Juliana: Na reprogramação chegou a sair do projeto isso? Ou conta até hoje como se fosse 

fazer? 

 

Paulo: Por conta de ser muito complicada, a parte de prestar contas, para comprovar a 

contrapartida, isso ficou para o lado da contrapartida. Mas isso, de fato não andou bem. É um 

desafio.  

 

Rosana: E nessa etapa do PAC teve substituição de tecido, remoção para construção de 

edifícios. Isso é uma coisa que a população aceitou bem? 

 

Pedro: Olha… é aquilo que a gente fala, foi criado um vínculo lá atrás. Então esses moradores 

de São Bernardo, quer queira, quer não, eles têm esse desejo, essa vontade. Então algo que foi 

feito lá atrás repercute no presente.  

 

Sara: Mas eu acho que teve uma coisa que aconteceu que não foi o lá atrás só. Acho que tem 

uma coisa que foi bacana que teve muito a ver com a política de trabalho que foi estabelecida 

na administração. Trabalhei na administração com o Dib e a transparência da forma como eram 

feitas as assembleias, onde explicamos claramente todo o processo, desde quando foi feito o 

cadastramento… nesse período de dois anos do projeto em contratação, etc, nós estávamos na 

área, o trabalho social chegava na área. Tanto com as lideranças do Parque, que na época era o 

Tchenco, o outro esqueci o nome, quanto no próprio plantão, que a gente estabeleceu uma 
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ligação com os moradores. E tudo que acontecia no projeto, a gente discutia nas assembleias, e 

toda a equipe técnica da secretaria de habitação participava de três, quatro assembleias, porque 

o Parque é muito grande, para que eles soubessem como o projeto estava encaminhando. Até a 

assinatura da OIS e o início das obras. Então quando fomos iniciar as remoções para que as 

obras começassem, foi muito tranquilo porque eles já estavam esperando, participando de todo 

o processo desde o começo, então não teve nenhum tipo de resistência. A resistência foi uma 

ou outra por conta da casa do cara que era muito boa. Aí ele teria que sair da casa para ir para 

um apartamento menor. 

 

Rosana: Eles entendiam o motivo? Concordavam que tinham que sair e refazer? 

 

Sara: Em alguns casos a gente teve que rever o projeto, principalmente lá em cima. 

 

Paulo: Além disso que você falou, tem uma coisa importante que é, o próprio diagnóstico feito 

a partir de uma leitura compartilhada com eles. Se todo mundo ficar, o lote vai ser de 15 metros 

quadrados cada um…  

 

Matheus: Essa discussão foi feita? 

 

Sara: Se tivesse que ser casinha, ia ter que ser reassentamento externo. 

 

Paulo: Então 30% vai ter que sair… e eles falavam ‘ não, nós queremos ficar aqui’. Esse 

diagnóstico preliminarmente, fez chegar a uma aceitação de que teríamos que partir para a 

verticalização dos assentamentos. Esgotou-se a possibilidade de reparcelamento. Não dava para 

reparcelar e ficar todo mundo. Uma coisa assim, que foi muito boa, é que ajuda muito você 

pactuar o projeto com a comunidade se eles entendem porque aquela diretriz foi aprovada. Uma 

leitura coletiva, que fomos evoluindo de projeto em projeto, mas principalmente no Parque isso 

foi muito fundamental. A leitura do território de quantos somos, quem somos, o que fazer com 

os espaços. Isso vai construindo um entendimento que minimiza os conflitos depois…  

 

Sara: Tanto que teve casos que seriam remoções, se não me engano no Setor 3, que foi discutido 

até que se chegou à conclusão para fazer um estudo, junto das famílias que faziam parte daquele 

território, e foi dito para eles que não dava daquele jeito, pelo menos 5 casas teria que sair. E 

eles aceitaram. Não foi nada forçado, foi um processo construtivo participativo. 

 

Ariana: Só complementando, eu entrei em uma fase muito final, que foi do pós-ocupação e a 

avaliação com as ocupações e dados refletem exatamente isso. Todos os índices que diz respeito 

a infraestrutura, condição de moradia, gosta do apartamento, pertencimento, são índices bem 

elevados.  

 

Rosana: Essa pesquisa quem fez? 

 

Ariana: Eu fiz o instrumento, o questionário. 
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Rosana: Como prefeitura? 

 

Ariana: Quem aplicou foi a empresa Cobrape. Mas a gente que desenhou o instrumental do 

questionário junto com a Tassia. E aplicamos em quase todos os conjuntos que entregamos. 

 

Rosana: E aí os resultados são positivos? 

 

Ariana: São muito positivos. Quando a gente fala de resultados mais complicados tem muito a 

ver com a convivência e com a relação. Se você vai nos conjuntos, os espaços coletivos e os 

centros de convivência que tão depredados, mas isso tem muito mais a ver com a relação entre 

as pessoas no conjunto do que com a avaliação da unidade habitacional. Então, a gente pergunta 

como é que era sua situação antes da moradia e agora… você pega toda a infraestrutura, água, 

energia, esgoto, gosta do espaço acha bacana... tem índices bem elevados, de aprovação em 

torno de 80% mais ou menos, e que eu tenho as pesquisas também, dos dados, tabelas. 

 

Pedro: O que a Sara colocou e que realmente chama a atenção, é que eu acabei fazendo aquele 

link lá atrás e vem essa coisa… realmente quando tem esse processo facilita muito o caminho... 

então assim, por exemplo, tinha um local lá que realmente as condições do terreno fez com que 

lá na frente a gente tivesse que tomar uma decisão de remover sobrados e casas... tem até umas 

fotos da demolição, parecia que uma bomba tinha caído naquele lugar, e não teve resistência. 

Mas por que? Porque a gente levou técnicos da prefeitura, até o professor daqui, Fernando 

Nogueira e eles que fizeram o estudo geotécnico e aí com esses documentos, nós apresentamos 

e o pessoal entendeu perfeitamente. A gente mostrou os riscos, que eram muito grandes, e aí o 

pessoal aceitou. Então eu acho que essa confiança e esse vínculo com o pessoal que está tocando 

o projeto é fundamental e resolveria muitos problemas no país inteiro se tivesse esse tipo de 

relação.  

 

Rosana: Agora, por que você falou que tiveram dois anos? 

 

Pedro: Foi um período para elaborar o projeto e conseguir o financiamento. 

 

Rosana: A população participou da elaboração do projeto? 02 anos foi a elaboração do projeto, 

aprovação e início das obras? 

 

Juliana: No PAC, porque antes a população também participava.  

Pedro: Isso. 

 

Rosana: Certo, então esse trabalho foi sendo desenvolvido durante os dois anos. 

 

Pedro: Isso.  

 

Juliana: Com que dinheiro? 
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Pedro: O pessoal da prefeitura. 

 

Rosana: Isso é interessante porque é necessário um tempo para a participação… tem o tempo 

da obra e o tempo da participação. 

 

Sara: Quando a gente recadastrou todo mundo do Parque São Bernardo foi quando começou a 

reaparecer as famílias do HBB que haviam saído para ir para casa de parentes… e a gente não 

tinha mais os dados dessas famílias, porque fazia muito tempo que não procuravam a secretaria. 

Então existia um registro de algumas famílias que tinham saído por solicitação da prefeitura, 

mas a gente já não tinha mais contato e não sabia onde elas estavam morando. Foi quando elas 

começaram a procurar novamente a secretaria de habitação e a orientação, na época, dada pela 

Tassia, foi para que pedisse a eles que abrisse o processo administrativo para colocar o que eles 

tinham de informação para que nós fizéssemos estudos de caso deles porque não iam ser 

cadastrados naquele projeto. Aí começou… o estudo de caso tem processo que foi aberto em 

2009, dessas famílias do HBB, só que a resposta foi dada em dezembro de 2015. 

 

Rosana: Por que? 

 

Sara: Nós primeiro tínhamos que ter certeza que nós iramos atender as famílias que estavam 

cadastradas no PAC, saber qual era nossa reserva técnica, que era muito pequena no parque são 

Bernardo, para definir o encaminhamento para as famílias que tivessem nos estudos de caso 

aprovados e além disso elaborar o critério para que pudéssemos deferir ou indeferir esses 

processos administrativos, e publicar isso também. Então, o processo foi muito criterioso, com 

publicação nas notícias do município, para que todos soubessem quais seriam os critérios do 

atendimento ou não, para que não houvessem dúvidas lá na frente em relação a um possível 

indeferimento. Então eles tiveram que aguardar sem direito ao aluguel social, porque o aluguel 

social é posterior à desocupação do HBB. O aluguel social de São Bernardo foi criado em 

novembro de 2006, e eles haviam saído da área entre 2004 e 2005. Então eles não tinham direito 

ao benefício. Isso foi um problema porque tínhamos que gerir isso dentro da área… alguns 

estavam morando na casa de parentes ainda no Parque São Bernardo. 

 

Paulo: Agora uma coisa muito importante do novo projeto do PAC, FGTS, foi o fato da gente 

ter esse relacionamento. Por exemplo, a resistência histórica à verticalização era muito grande 

porque eles sempre tinham a memória do lote. Acho que esse esforço que a equipe de projetos 

fez, do social junto, da pessoa entender porque estávamos fazendo aquilo. E a gente foi ficando 

bom nisso… lá no outro projeto, no Areião, a gente aperfeiçoou, trabalhou com essas 

ferramentas também. É um certo tempo que é perfeitamente possível das pessoas entenderem o 

que está acontecendo.  

 

Ariana: A gente vê comparativamente com as outras pesquisas que nos conjuntos que você 

teve um trabalho social mais bem feito, que significa uma maior interação da equipe com a 

comunidade, tipo o Esmeralda, é o que teve as melhores avaliações, chegando a 90% de 
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aprovação. A própria percepção da unidade habitacional passa pela relação de confiança que 

foi construída durante todo o processo. Porque são projetos muito parecidos. 

 

Rosana: E se dão por meio dos técnicos.  

 

Juliana: Tem até um apego, né? Eles estavam acostumados com os assistentes sociais da 

prefeitura, aí chega uma equipe técnica subcontratada depois… porque tinha um trabalho muito 

forte dos técnicos da prefeitura. 

 

Ariana: Sim! O que a gente observa é que mesmo depois da entrega você tem aquele um ano 

de acompanhamento, mas há necessidade de muito mais tempo de assessoria. Que era um pouco 

o que a Ju fazia lá, acabou aquele um ano, você tem necessidade de um acompanhamento 

técnico para problemas construtivos que vão surgindo. E para não construtivo em si não é um 

problema se você tiver um acompanhamento da prefeitura, um técnico que volta lá e faz um 

diagnóstico. A gente teve, se você pegar o trabalho social do oleoduto ele não terminou até hoje 

e já entregou a pesquisa de pós-ocupação.  

 

Paulo: De outras leituras, projetos que a gente participou, o trabalho social é muito 

intermediário, amortecedor de conflitos, etc, que é bom. Mas quando você chega a quebrar 

resistências entre a equipe técnica, de projeto e isso trabalha em conjunto, fica muito bom. No 

Parque São Bernardo isso é uma coisa que ficou muito bom.  

 

Sara: Era muito bacana o trabalho porque a gente conhecia o projeto. O social normalmente 

fica descolado do que está acontecendo no projeto. A gente é comunicado do projeto quando 

ele já está sendo executado. E ninguém pergunta para o social o que pensam sobre isso… e no 

caso dos projetos elaborados depois de 2009, a gente também participava do processo, tanto 

participar, quanto ter conhecimento de como as coisas estão funcionando, fica mais fácil na 

hora de fazermos nosso atendimento com o morador porque você sabe o que está acontecendo, 

porque está acontecendo e na hora de explicar para o morador fica muito mais fácil. Começa a 

existir entre a prefeitura e o morador que está sendo assistido uma transparência do que está 

acontecendo. Você vai ter que sair, mas aqui estão os motivos. A assistente social sabe porque 

isso está acontecendo, não depende de um discurso técnico que nem o morador nem a assistente 

social entende. Isso facilitou muito porque tinha coisa que eu mesma nem sabia… nas primeiras 

reuniões eu anotava um monte de coisa e depois consultava na internet porque eu não sabia do 

que as pessoas estavam falando. A relação do social com os arquitetos também… às vezes tinha 

uma vistoria social que pedíamos para um técnico arquiteto vir junto porque por mais que fosse 

uma vistoria social, nós sabíamos que havia algum problema na casa. Quando marcávamos com 

eles [os arquitetos], e eles eram muito acessíveis, era ótimo. Teve caso que a gente removeu 

não porque a casa tinha que sair por conta da obra, mas sim porque tinha uma rachadura enorme 

e a casa ia cair. E não estava em área de risco. Essa relação do social com o restante da equipe 

é muito importante e facilita o problema que eu considero o maior na urbanização de favelas, 

que é a remoção. 
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Juliana: Essa fala da Sara me fez lembrar uma coisa que não é exatamente isso que ela está 

falando, mas que tem relação com a melhoria. Eu tive umas discussões com a Tassia já, que lá 

em São Bernardo do Campo ela entendia que se existia algum problema que precisava de 

reforma, removia a casa. Poucas casas ficavam na demanda de melhoria habitacional, porque 

no entendimento da Tássia, melhoria habitacional é coisa pontual, trocar uma janela, uma 

cobertura. Mas se tinha um problema estrutural, ou um problema de adensamento excessivo, 

etc, virava demanda de unidade nova. Então, nesse sentido, por mais que não tenha feito 

melhoria habitacional no Parque São Bernardo, não é um problema grave como não fazer 

melhoria habitacional em outros municípios como Mauá, por exemplo, porque já se tomou esse 

cuidado durante a obra. É diferente em São Bernardo essa questão. 

 

Rosana: E existiram pelo que eu sei, imprevistos na obra, com mudanças de projetos. O que 

foi isso? Teve um aluno de PDPD que começou trabalhando com o Parque São Bernardo, e 

alguma coisa eu ouvia da Ju e da Tássia… o que que acarretou as mudanças de projeto e a 

pergunta é se elas não eram previsíveis? 

 

Pedro: Quando você vai montar o projeto, você faz o projeto básico, então o que acontece… 

sondagem, você olha lá as áreas ‘no tato’, as mais críticas aí você pede 10 furos de sondagem. 

Depois em uma outra, mais 10 furos… não mostra exatamente a realidade, principalmente pelo 

tamanho da área, de 120 mil metros quadrados. Como você iria fazer essa sondagem para saber 

que tipo de terreno era? Mas eram feitos alguns…  

 

Paulo: Essas áreas ocupadas tem o seguinte… quando você tem um terreno, vamos dizer, 

‘virgem’, você segue a norma e realiza um número de furos e vai ter uma amostragem do 

terreno. O problema da área da favela é que ela está ocupada e foi muito mexida. Tem lugares 

pontuais que foi até aterrado com lixo. Aí quando você faz o conjunto de furos para levantar a 

condição da área, aquilo passa em branco. Uma encosta tudo bacana, com vegetação, na hora 

de mexer você percebe que precisa trocar o solo, trocar tudo… aí você tem que tirar, aterrar o 

lugar, dispor em um aterro. Assim, todas as normas funcionam bem para as áreas ‘virgens’, já 

em uma área ocupada há décadas, com inúmeras intervenções que você não tem registro, fica 

muito mais difícil.  

 

Juliana: E nesse caso foi na “Ferradura”, né? Que teria uma megaestrutura viária, ia começar 

a fazer a obra, viu que era aterro e teve que mudar todo projeto.  

 

Pedro: Isso mesmo. 

 

Paulo: Isso. Mudou projeto e aumentou as remoções.  

 

Rosana: E o problema do aterro é que mudaria o tipo de fundação? 

 

Pedro: Isso. Teve locais que se verificou que o solo tinha uma alta resistência inicial, então por 

exemplo, se fosse cravar a estaca não conseguiria atingir a profundidade, por conta da alta 
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resistência inicial. Percebemos que tinha que mudar para a estaca de tipo raiz, que você tem que 

perfurar a resistência inicial e atingir a profundidade que necessita.  

 

Rosana: E isso acarretou no que? Mudança no viário? Mudança no atendimento de famílias e 

custos? 

 

Pedro: Atendimento nem tanto… é mais o custo. Outra coisa que aconteceu no percurso… 

inicialmente no Setor 2, do lado do CMIC, no projeto inicial a gente tinha previsto fazer ali uma 

quadra coberta. Porque realmente o terreno não era de melhores qualidades e prevemos fazer 

uma quadra. Mas teve uma demanda que surgiu da educação e tivemos que abrir mão daquele 

espaço e ceder para que fosse feita uma creche. Outra coisa, a gente tinha previsto fazer um 

centro esportivo em uma área e depois verificou-se que o custo, por causa do terreno, da 

remoção de terra e das fundações, inviabilizaria de fazermos aquele centro esportivo. Tivemos 

que abandonar a ideia porque ficaria muito caro.  

 

Rosana: Tem uma coisa que lembrei agora... que é bastante importante. Na revisão do projeto 

PAC, continuou se adotando lote mínimo? Tinha padrões mínimos? Largura mínima de vias? 

Ou em algumas áreas se consolidou o ‘as built’? Porque tinham coisas urbanizadas em períodos 

anteriores, mas também tinham coisas que vocês iniciaram. Alguns trechos houve substituição 

de tecido, então se é verticalização, é verticalização. Tem trechos que permaneceu o 

parcelamento original? E nesse caso, houve adequação de densidade? Tinha fração mínima de 

terra? 

 

Pedro: Houve. O critério da consolidação. O Parque São Bernardo teve muita consolidação. 

Como ele vinha de outros programas anteriores, então impactou da gente ter uma grande 

quantidade de consolidação.  

 

Rosana: O que eu quero dizer é o seguinte. Se tem uma quadra que remove todo mundo e 

reassenta todo mundo em prédio, está resolvido, agora vamos supor que só faz alguma obra 

viária, alargar uma rua… pode ser que tenham famílias morando em 10 metros quadrados. 

 

Paulo: O critério era 20 metros quadrados por família. Essas quadras já tinham sido 

urbanizadas, então houve adensamento… 

 

Rosana: E da onde saiu 20 metros quadrados?  

 

Pedro: Foi a gente analisando a maioria das tipologias e a gente verificou que nesse tamanho o 

cara por exemplo conseguia, a maioria com 2 pavimentos, dava para ter iluminação e 

ventilação. No Novo Parque tinham essas situações. 

 

Paulo: Era zenital ou pela frente? 
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Pedro: Nessas situações eles compartilham iluminação e ventilação. Geralmente há o caso de 

o cara ter o cômodo da casa dele voltado para o terreno do vizinho. Na cidade legal isso é 

permitido, mas nessas ocupações eles compartilham iluminação e ventilação.  

 

Rosana: Em áreas de declividade? 

 

Juliana: Não, plana a casa. 

 

Pedro: Eles costumam compartilhar… eu recebi algumas situações do cara justamente 

querendo fechar a janela do outro cara. E a gente tinha que interceder nisso. 

 

Matheus: E vocês conseguiram? 

 

Pedro: Dialogávamos… tinham os que dava certo sem problemas, outros ficavam muito 

bravos… 

 

Rosana: Agora, esses 20 metros quadrados, como foi? O que se fez com o que estava com 

menos de 20 metro quadrados?  

 

Pedro: Aí era remoção. 

 

Rosana: E o lugar dele era incorporado? 

 

Paulo: Sim, saía para deixar outros em uma situação melhor. 

 

Pedro: Houve situação que removeu um e dividiu para dois.  

 

Sara: Ou não, teve situação que tiramos dois e ficou um lote vago e utilizamos como lote 

urbanizado.  

 

Pedro: Sim. Isso era no finalzinho para atender a demanda do pessoal antigo. Utilizamos esse 

lote urbanizado. Verificamos que dava para transformar em lote e atendia as necessidades.  

 

Sara: E o Parque é uma área extensa… então ficava pipocando aqueles lotezinhos em vários 

setores do Parque São Bernardo, por conta dessas remoções.  

 

Paulo: Toda vez que tem uma interrupção de uma etapa e outra, que tem uma interrupção de 

um projeto, a gente identificou adensamento… tanto que do HBB para o próximo houve um 

aumento enorme. E no momento deve estar acontecendo coisa semelhante. 

 

Pedro: Sim. Principalmente nas áreas que os estudos geotécnicos condenaram, que as famílias 

foram removidas e não deu tempo de dar destinação para a área. 
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Paulo: Você sabe que nós provavelmente estamos na 3ª geração de pessoas no Parque São 

Bernardo.  

 

Rosana: E aí terminou a obra com o recurso do PAC? 

 

Pedro: Não. Ainda está lá… a última reprogramação que até a gente estava lá, dos 91 com o 

trabalho social, foi para 102, 104 de custo básico.  

 

Matheus: Mas a obra continua? 

 

Juliana: Continua. Quer dizer… ninguém sabe o que está acontecendo. 

 

Pedro: Inicialmente estava previsto prédios em alguns setores. A proposta inicial era produzir 

194 embriões só que depois do estudo do solo, das próprias características, o fato da própria 

construtora resistir, porque para poder fazer um determinado embrião tinha que remover e 

construir uma casa. Aí a construtora falava: “mas aí vou ter que mexer nisso… quem garante 

que aquela casa vai ficar de pé?” 

 

Sara: Principalmente depois que aquela casa caiu… 

 

Pedro: Exatamente. Aí começou a resistência enorme. Aí nós mudamos e não dava mais para 

fazer 194 apartamentos. Porque os espaços que tinham, nós conseguimos fazer 178, 

reformulamos o projeto e ainda ficou um déficit dessa diferença. Mas com os lotes urbanizados 

tiveram pessoas que o preferiam, porque ele fazia a casa como queria. Chegou a recusar 

apartamento, embrião, e preferiu o lote urbanizado. 

 

Sara: Mas foram construídos embriões, não? 

 

Pedro: Sim, só 10.  

 

Rosana: Que casa é essa que caiu? 

 

Pedro: Na hora da abertura da 26 de março, começaram a mexer e tinha uma casa. O engenheiro 

da construtora autorizou tirar uma terra com o sobrado bem próximo. Ele descalçou o sobrado. 

E a gente estava indo porque ia ter entrega e no dia seguinte o prefeito estaria lá. De repente 

ouvimos um estrondo. Estávamos lá fazendo vistoria… e eu vejo uma fumaça branca 

levantando. A poeira que eu vi era de construção. Quando chegamos tem um monte de poste 

tombado, chama bombeiro… era um sobrado de quatro pavimentos e tinha uma pessoa 

dormindo dentro, mas ninguém morreu.  

 

Paulo: Só machucou o dedo da mão, mas agora eu queria debater uma coisa… o projeto 

integrado. Montamos uma equação financeira legal com uma cesta de coisas, uma empresa para 

não ter problemas, porém na gestão fica o aprendizado. A produção habitacional é mais rápida, 
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então o início da parte de urbanização ficou muito aquém da velocidade da produção 

habitacional. A empresa tem muito mais preferência, faturava mais rápido na produção 

habitacional. Então na gestão da frente de obras de outras urbanizações, é importante levar de 

forma equilibrada. Porque depois nós ficamos com a corda no pescoço. Em certa medida, a 

empresa caminhava para o distrato. 

 

Rosana: Ela prefere fazer a produção habitacional? 

 

Paulo: Sim. Andar mais rápido. O risco é alto, porque de repente ela faz só a parte “boa” e o 

resto fica sem ser feito e ela vai embora pelo distrato.  

 

Rosana: Também a planilha SINAPI não regula muito bem… trata a rua do bairro da mesma 

forma que a rua da favela. Reconhece-se que eles querem uma margem de lucro grande, mas o 

jeito que é feito isso, você paga o esgoto dessa rua do mesmo jeito que do bairro formal. Assim, 

as empreiteiras fogem. Se a gente não discutir isso com os órgãos de controle… 

 

Paulo: Tem uma série de serviços que, por exemplo, levantamento topográfico… a tabela é 

diferente se a situação é mais complexa ou mais simples. O preço por metro quadrado é 

diferente. O levantamento topográfico em favela tem um determinado preço. Vários serviços 

deveriam ter essa característica.  

 

Juliana: Mas eu digo que assim, é uma questão que não é só da planilha SINAPI. Uma coisa 

que, se o técnico que vai fazer o orçamento faz a composição de custo, a CAIXA aprova. 

 

Paulo: Mas a composição do metro quadrado de esgoto, etc, é aquilo ali. Pode variar pelo nível 

de profundidade, ou não… 

 

Juliana: Mas quando você abre o item, a composição muda e justifica… tal item estamos 

alterando a composição por isso, isso e isso. Mas eu também acho que é um trabalho do 

orçamentista, um trabalho insano. 

 

Rosana: Você tem um custo maior para fazer urbanização em favelas que talvez se ajuste no 

que a Ju está falando, mas é uma ginástica… e os órgãos de controle não reconhecem. 

 

Paulo: De qualquer maneira, a licitação foi montada como um “boi inteiro”, tinha as melhores 

e piores partes. A empreiteira tinha que reconhecer que estava ganhando em alguns pontos e 

ganhando menos em outros. Na média, um preço bom. Essa parte de gestão é complicada… 

não sei como refletia no trabalho social, porque o pessoal se queixava de que não estava 

andando as obras…  

 

Sara: Sim… a abertura da 26 de março foi um parto. Lá não tinha muita remoção, era 

basicamente pavimentação e eles não faziam. 
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Pedro: Eles não faziam… por pura resistência. A 26 foi ser feita agora nessa gestão, mas a 

gente ficou com essa “vergonha”. Tinha um morador que toda vez que eu ia ele falava: “Estou 

aguardando…”. E era uma coisa simples, a construtora já tinha feito uma parte com guias, 

soltado a sarjeta, era mais um pouco. Mas eles endureceram de tal maneira porque eles sabiam 

que aquilo “pegava” a gente.  

 

Juliana: Tem esse comportamento da construtora de fazer a produção porque é o que elas 

sabem fazer e depois elas fazem o distrato para não ter que fazer as partes mais difíceis para 

eles. 

 

Rosana: Agora essa questão de distrato e licitação vazia, está presente na pesquisa que estamos 

produzindo sobre o PAC no nível nacional. Quase todas as regiões têm esses problemas, ou 

seja, quando acontece em mais de um lugar é necessário parar e entender.  

 

Juliana: Tem a margem de lucro, mas a expertise fala muito também. Certo? Que empresa hoje 

está preparada para fazer uma remoção de casas, entrar em uma viela para executar uma obra? 

 

Rosana: Exato, poucas… 

 

Pedro: Hoje a tecnologia está permitindo muita coisa… aqueles tratores pequenos. 

 

Juliana: Uma coisa é a tecnologia, outra é o engenheiro, o corpo técnico que não saber tratar 

com gente.  

 

Sara: A gente teve muito problema na obra por conta de falas do pessoal da empreiteira. Falar 

que vai sair antes da prefeitura ir conversar com a família, esse tipo de coisa…  

 

Paulo: Mas isso também tem a pactuação com os moradores de ouvir os comunicados oficiais 

da prefeitura, não do pessoal contratado pela empreiteira.  

 

Pedro: Só para retomar uma questão, Rosana, você perguntou sobre largura de vias, etc. Tinha 

um estudo, inclusive pensando até no transporte coletivo, a 26 de março foi dimensionada para 

que o transporte coletivo cortasse o Parque São Bernardo no meio, só que aí entram as questões 

de morfologia e topografia… na hora que começamos a demolição parcial de algumas 

residências, a gente verificou que o negócio era muito mais grave e então nós tivemos que 

manter o traçado. Alguns trechos nós alargamos, outros tivemos que manter como estava. Por 

exemplo, para o coletivo passar na 26 de março, não pode ser o coletivo convencional ou aquele 

ônibus grande, porque tem alguns trechos que tem 3,40 de largura.  

 

Rosana: Adianta ter projeto executivo? 

 

Pedro: Olha… sim. Eu acho que sim. O projeto executivo vai pelo menos pesquisar mais, 

aprofundar mais.  
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Juliana: A sondagem parece é essencial. Não é? 

 

Pedro: Exatamente. 

 

Juliana: Que é o que você estava falando… o que aconteceu ali é porque não se sabia que o 

solo era um aterro e não aguentaria o peso. 

 

Pedro: E a própria ocupação como se deu foi impressionante. Eles rasgaram o talude, ele foi 

seccionado, alguém veio, cavou, e o talude continuou. Na hora que você vai mexer, se você 

tirar as próprias construções que funcionam como se fosse o arrimo, segurando o talude.  Se 

você começa a demolir essas construções para alargar, você poderia desestabilizar todo o talude 

e tudo descer. Esse é o problema. 

 

Rosana: Então, eu queria fazer uma última rodada e aproveitar que é a última fala, e pedir para 

vocês falarem o nome, a formação, o período que trabalhou no Parque São Bernardo ou no 

município e vínculo, se era consultor, diretor, etc. Eu gostaria que vocês falassem mais ou 

menos assim, se você participou só de um período histórico, quais os desafios, aprendizados, 

como olha esse processo. E quem passou por mais de um período, como é que vê a 

transformação, tanto da ação governamental como do território nesse período maior.  

 

Sara: Meu nome é Sara, sou assistente social e eu entrei na prefeitura de SBC como estagiária 

na habitação em 2006 e fiquei lá até 2016. Trabalhei na administração do Dib, ainda como 

assistente social, em 2008, que fomos contratadas por uma empresa. Nessa época eu trabalhava 

com alojamentos e nas áreas do Silvina e Esmeralda, onde eu atuava principalmente. Em 2009 

quando houve a mudança de governo nós fomos contratadas para fazer o trabalho técnico-social 

e nesse período, já em 2009, eu e mais duas assistentes sociais ficamos com o Parque São 

Bernardo, com cargo de comissão, para trabalhar com o cadastramento. Na verdade, foi uma 

empresa contratada que fez o cadastramento do PAC e nós fizemos o acompanhamento e depois 

a Tássia colocou todo mundo para fazer o “cara-crachá”, de literalmente 3.000 famílias, para 

ver se o cadastro feito realmente falava o número de famílias na área. Mas foi bom, porque a 

partir dali nós conseguimos conhecer o território por completo, todas as vielas, casas, onde eram 

os pontos mais conflitantes...foi muito bom para a aproximação. 

 

Sara: Eu fiquei no Parque São Bernardo e foi bem na época dos estudos de caso. O frustrante 

de tudo isso, eu acho que é não ver o Parque São Bernardo sendo realmente urbanizado. Essa 

urbanização não acaba! Tem um monte de sapo enterrado ali dentro, as construtoras não 

conseguem terminar a obra, é uma coisa que não acontece, não anda e isso é frustrante porque 

quando a gente começa um projeto, a gente quer ver o fim dele. Nem que você não esteja lá, 

você quer ver aquelas famílias sendo atendidas… até hoje não sei se o pessoal do HBB já foi 

atendido no Parque São Bernardo. Isso é meio frustrante, não ver o fim da urbanização. Mas 

num todo, o aprendizado que eu tiro desse projeto é a participação como um todo, desde o 

conhecimento que nós do social tínhamos do projeto, até o conhecimento que os moradores 
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tinham por conta da transparência e da relação de confiança. E isso a gente deve muito pelo 

modelo de trabalho que a Tássia construiu, que facilitou muito a dinâmica entre o social e o 

físico, e os moradores. 

 

Ariana: Eu sou Ariana, antropóloga e exatamente quando eu entrei na prefeitura estávamos 

numa fase de montar um instrumental de avaliação pós-ocupação, então eu montei e elaborei o 

questionário, a gente sugeriu uma pesquisa qualitativa, fez grupos de discussão com moradores, 

etc. Então a gente tem hoje o total de 10 avaliações pós-ocupação totais ou parciais. No caso 

do Parque, parcial, porque ainda tem outra parte da obra né e você não pode deixar avaliação 

para o final de tudo porque tem o tempo da “fotografia” da avaliação. Aí vem o que a gente 

tira… em termos de infraestrutura e apartamento é muito bem avaliado. 82% das pessoas 

avaliaram como “muito bem” o conjunto, 75% de pessoas que acham o apartamento que elas 

vivem adequado. Voltando ao Parque São Bernardo, o que me preocupa muito hoje é o estado 

dos espaços coletivos, que é menos valorizado no momento que está construindo. Não só a 

inclusão desses espaços nos projetos, mas também na sua manutenção. Se você vê hoje fotos 

desses espaços coletivos no Parque São Bernardo, você vê espaços degradados, ocupados por 

um certo segmento, parquinhos públicos depredados. Esses espaços coletivos são fundamentais 

para a sociabilidade e deveriam ser mais cuidadas depois do projeto. Outra questão que me 

preocupa é a gestão condominial, que vai implicar na permanência das pessoas no lugar e na 

resolução dos problemas administrativos futuros. Uma gestão condominial baseada em um 

modelo de classe média, onde diz como é que você tem que gerir esses recursos, em uma 

linguagem pouco adequada, isso vai gerar o que? Não entendimento dos fundos de reserva, 

dependência das figuras dos síndicos, necessidade de um maior entendimento da importância 

da gestão condominial que impacta a saída das pessoas dos conjuntos. Um dado que eu não 

tenho, mas que seria importante, é saber quantas pessoas continuam e quantas pessoas já saíram 

de lá.  

 

Sara: Uma coisa que eu percebi também, que me incomoda em certa medida é em relação às 

contratações de trabalho técnico social. O que a gente vê é que em conjuntos que o trabalho 

técnico social foi acompanhado mais próximo dos técnicos da prefeitura, o trabalho foi melhor 

gerido. Quando ele é contratado a impressão que a gente tem, por mais que a assistente social 

que acompanha a empresa esteja presente, é que o retorno da execução do trabalho não é o 

mesmo. Então eu não sei como que a gente conseguiria... as prefeituras poderiam avaliar melhor 

isso. De repente é melhor contratar técnicos direto para que fosse executado esse trabalho de 

uma forma mais próxima onde você conseguisse ter um resultado melhor... porque o trabalho 

técnico-social é quem vai dar o resultado final. Eu acho que é a grande cereja do bolo porque 

não adianta nada contratar o empreendimento lindo e daqui 4, 5 anos ele estará detonado. Isso 

é uma avaliação de que o trabalho técnico feito não foi bem executado... é o que eu examino 

disso e na maioria das vezes ele não é bem executado por que a empresa que foi contratada ela 

não está fazendo trabalho da maneira como deveria ter sido feita ou o técnico que ele contrata 

não estava não tem expertise para fazer aquilo. 
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Paulo: Sou o Paulo, engenheiro civíl de formação. De 1997 a 2007, depois de 2009 a 2016. 

Acho que a grande coisa aí é que a gente sempre olhou, na verdade, os territórios… quando eu 

assumi as áreas ocupadas não faziam parte do mapa oficial da cidade, eram vazios, não eram 

reconhecidos nem no mapa e já eram uma quantidade enorme. Então o trabalho da cidade de 

reconhecer e perceber que essas pessoas precisam estar incluídas e pensar no direito à cidade. 

No trabalho de urbanização sempre foi amadurecendo essa ideia, que as pessoas têm direito a 

cidade, ter seus direitos respeitados.  

Em termos técnicos tem crescido muito o esforço científico, das universidades de estarem 

fazendo esforços como o desse evento, que serve como aprendizado para as novas gerações, 

buscando maneiras de melhorar cada vez mais nossas práticas. Acho que todo esse período, do 

ABC, que é importante destacar que não foi algo isolado, a gente trocou muito com Santo 

André, Diadema, principalmente no âmbito do Consórcio… era muito bom para nós enquanto 

gestores. Havia um compromisso forte. 

Hoje pode estar paralisado, interrompido, como for, quando você constrói uma rede de 

confiança entre a equipe técnica e os moradores, você consegue retomar da onde parou. É um 

aprendizado por parte da população também… eles não aceitam qualquer coisa também, 

melhoraram suas reivindicações. É isso que nós queremos, cada vez maior consciência dos 

moradores em exigir seus direitos porque é isso que vai impedir que, mesmo que desacelere, 

não pare. Esse aprendizado serve para nós e para eles. O Parque um dia vai terminar, vai 

concluir… é um projeto grande, complexo, difícil pra caramba porque tem uma parte que 

precisa ser reconhecida, regularizada, a gente conseguiu em vários lugares, Três Marias, 

Lavínia… então isso é bom porque se lá conseguimos, aqui também vamos conseguir. 

E eu quero ilustrar também o seguinte… a importância do gestor. Porque no caso do PAC o 

gestor público blindou o setor da habitação, e eu quero registrar que é o Luis Marinho. Nós 

sabíamos que tínhamos respaldo. Essa é uma coisa importante também, de vez em quando 

precisamos colocar bons gestores para ajudar as coisas a se resolverem. Não adianta só uma 

boa equipe técnica. É importante a perspectiva de integrar os territórios. E nisso eu tive a 

oportunidade nesses 12 anos de tentar mostrar que é possível fazer projetos integrados e resgatar 

esses territórios apartados para dentro da cidade. É necessário um corpo técnico forte nas 

prefeituras, infelizmente tem a influência do discurso de quanto menor o Estado, melhor, o que 

enfraquece as estruturas da prefeitura. Daria mais estabilidade para o processo. Esse é meu 

depoimento, e com muito otimismo. 

 

Pedro: Pedro Israel. Trabalhei na prefeitura em vários períodos. Comecei em 1987 como 

estagiário, já tinha trabalhado quase um ano em Diadema, então minha escola começou em 

Diadema. Entrei em São Bernardo do Campo como estagiário, passei por outras que não fosse 

o Parque São Bernardo, outras áreas que colaboramos. Minha participação no Parque São 

Bernardo enquanto estagiário foi muito pequena, depois eu fui contratado como arquiteto, 

terminei a universidade e fui contratado como chefe de divisão na época, justamente nessa parte 

de urbanização de favelas e houve a mudança de governo, retirando a gente do time. Até o 

Maurício voltar a se eleger e nós chamar novamente. Fiquei por uns dois anos, e o secretário na 

ocasião que era o Fernando, não ficou na administração e com isso a gente também foi cortado. 

Até que surgisse a nova oportunidade quando o Marinho ganhou a eleição. Aí sim foi uma 
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ótima oportunidade, uma grande equipe muito competente, e tivemos a felicidade de ficar 

responsável pelo Parque São Bernardo. Eu acho que foi assim, um grande legado e aprendizado, 

e o melhor de tudo foi ter trabalhado no Parque São Bernardo. 

Alí eu aprendi muita coisa, com a própria Tássia, uma assistente social que assumiu uma postura 

que nem arquitetos nem engenheiros tinham assumido como ela. E acabou gerando as 

oportunidades para a gente. As meninas do social mudaram nossa visão em um monte de coisas. 

Foi muito bom. 

Agora… o triste realmente é não ver o Parque São Bernardo concluído ainda. E saber que o 

município tem muitas outras áreas equivalentes ao Parque São Bernardo e ainda não teve essa 

atenção e esse atendimento. E mais agora diante do que o próprio país está passando, isso 

também me deixa com grande pesar, que a gente não está vendo uma luz no fim do túnel… 

estamos vendo um período muito nebuloso, onde as coisas estão se invertendo. Quando a gente 

resolve o problema do Parque São Bernardo, quando resolvemos o problema lá na base, 

realmente estamos estruturando o país para o melhor. Mas quando você faz essa inversão, que 

realmente tira tudo das pessoas que são a base da nação fica triste até para nós que somos 

profissionais. Porque o arquiteto, quer queira, quer não, ele trabalha mais por prazer do que por 

recompensa. Ele vê as coisas acontecendo, a cidade se transformando, aumentando o acesso da 

população, isso é gratificante para o arquiteto. Agora, diante do que estamos vivendo o arquiteto 

fica triste, não está acontecendo nada, o país está travado. 

Lógico, esperança é a última que morre. Temos uma esperança que esse quadro político mude 

e que possamos voltar a despender nossos esforços para poder modificar. Eu disse lá atrás, 

quando eu estava na SEHAB que se eu morresse naquele dia eu morreria feliz, porque foi uma 

oportunidade única. Para quem é urbanista, aquilo era o ideal, agora…  

 

Juliana: Sou arquiteta, trabalhei em São Bernardo pouquinho tempo, no ano de 2016. Para mim 

foi uma super escola, é até difícil falar alguma coisa porque foi muito rápido a minha passagem 

por lá. E pelo Parque São Bernardo foi especificamente com o trabalho de pós-ocupação, eu, 

Ariana, Sara, as vezes o Pedro. Eu não cheguei a participar do processo de urbanização, em si, 

só de ficar ali de olho nas obras e muito das comparações dos projetos de pesquisa com as 

minhas experiências lá em Mauá, e Taboão, que aí era obra mesmo. Acho que ter trabalhado 

em São Bernardo do Campo e outras prefeituras dá para ver a diferença brutal, porque eu não 

sei se comparando com outra prefeitura com o mesmo compromisso, como Diadema, por 

exemplo, vocês sentem, mas para mim ter trabalhado em São Bernardo do Campo deu para ver 

o que que é técnico compromissado, projeto rolando, o que é conhecimento acumulado. Eu saí 

de lá querendo continuar fazendo isso na minha vida. Mal posso esperar a oportunidade de a 

gente voltar a ter financiamento/recursos, voltar a ter técnicos para podermos voltar a trabalhar 

com isso. E o Parque São Bernardo dava essa sensação… lá na pós-ocupação, sentir que os 

prédios estavam integrados a cidades, não era igual outros projetos que dava para sentir que o 

conjunto tinha uma coisa do microcosmos segregado. Lá no Parque São Bernardo dava para 

sentir uma integração com a cidade. Tinham alguns mais problemáticos, outros eram 

exemplares… e dava para ver a importância do trabalho social. Nós passávamos em tudo que 

era conjunto da cidade, e dava para fazer esse comparativo que a gente fazia, no caso eu com 

as assistentes sociais, com a ajuda do Edison quando precisava, mas era ajudar os moradores a 
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fazer a manutenção e também cobrar a construtora pelo que estava no escopo da manutenção 

que ela tinha que fazer. E nisso, o Parque São Bernardo mostrava uma maior integração com a 

cidade. Se bem que temos os Três Marias, que funciona bem pra caramba porque o trabalho 

social lá foi muito forte também. 

Paulo: Agora, claro, o reassentamento olhando é bacana, mas a consolidação quando for 

possível é uma coisa que você mantém também os laços culturais. Quando você faz um 

reassentamento radical, você tem que trabalhar também na construção das novas relações. Eu 

acho que também aquele espaço dos comércios é um esforço de retomar essas redes.  

Sara: No reassentamento o desafio é outro. É o empoderamento da pessoa. E nunca teve sorteio 

também… foram estabelecidos critérios, por trecho de remoção, a gente removia um trecho, as 

famílias mais antigas tinham prioridade na escolha dos apartamentos. Era um trabalho de pós-

ocupação que eles já tinham decidido quem ficaria em qual andar, tudo organizado. Havia um 

sorteio do bloco, se não tinha consenso em relação a essa escolha.  

Paulo: Isso é muito bom. Bastante participativo.  

Juliana: Só para fechar, acho que vale o registro. O interessante de ter trabalhado em outras 

prefeituras é que assim, minha experiência é relativamente pequena, não tenho uma experiência 

profissional muito longa, me formei em 2010 e fui trabalhar em Taboão da Serra, enfim. Mas 

deu para ver várias coisas legais, por exemplo, a disponibilidade de recursos é fundamental. Por 

exemplo, dava para ver que Mauá e Taboão tinham uma situação crítica, de não conseguir 

aportar contrapartida, mas não é a única coisa… tem o respaldo do gestor, então é importante o 

corpo técnico ter o respaldo dos gestores e isso eu tive nos três casos. Mas em específico em 

São Bernardo do Campo acho que é muito interessante a organização institucional da Secretaria. 

Acho fantástico como funcionava os papéis bem definidos, quem fazia o quê com qual 

procedimento e como isso faz diferença na hora de você poder executar o seu trabalho ou não. 

Já sabe quem vai fazer o quê, como, e acho que isso em São Bernardo é muito diferente. 

Sara: Tinha uma questão também de comunicação entre departamentos. Não tinha dificuldade 

de contato entre os departamentos e setores, era um trabalho de equipe mesmo.  

Juliana: A história do papel do Edison transpassa a secretaria inteira.  

Paulo: Outra coisa que a Tássia institui também é o diagnóstico compartilhado. Haviam 

reivindicações boas. O diálogo com as outras áreas da prefeitura, da saúde, da educação. 

Permitia que as outras áreas estivessem sintonizadas.  

Sara: Sim, por exemplo no Três Marias teve uma explosão de demanda naquela região, tanto 

de saúde, transporte e educação. Antes do CEU ficar pronta, tivemos que atender uma demanda 

grande de transporte das crianças para as creches, escolas.  

Paulo: Sim. Isso construía um ambiente de maior sintonia entre as secretarias também. Existia 

um real compromisso, não eram mandados representantes, mas sim pessoas que estavam 

interessadas em fazer as discussões. E outra coisa, mesmo a questão de ter recurso ou não… 

claro, o Parque São Bernardo teve bastante recurso, fizemos um belo projeto mas veja só, ele 

nasceu em épocas bastante miseráveis, de gente que se juntou com a população e foi atrás ver 
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onde conseguia o mínimo, foi no DAE, foi no obras, todas as secretarias… o que eu quero dizer 

é que, uma estratégia bem direcionada mesmo que não se realizasse naquele momento, ela abre 

caminho de ser aprofundada mais à frente, que foi o caso do Parque São Bernardo.  

Rosana: Finalizando essa atividade, eu gostaria de agradecer muito a possibilidade de juntar 

todos vocês.  Nós vamos dar continuidade nesse projeto de Recuperação de Memória, acho que 

a próxima vai ser Diadema, claro que a gente não dá conta de tudo… a gente pega uma favela 

e pega um pouco a política, mas essa atividade de hoje, vamos transcrever e enviar a vocês.  

Um produto vai ser o relatório do Matheus para a Fapesp, mas a gente pretende dar continuidade 

e quem sabe contar com a ajuda de vocês novamente.  
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7.3. Anexo 3 – Histogramas de frequência de área de lote (Situação Inicial e 

Projeto) 
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7.4. Anexo 4 – Termo de Responsabilidade do Benefício Financeiro 
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