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1.PRINCÍPIOS DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL
A política habitacional como política de Estado.
É tradição no Brasil que políticas públicas sejam confundidas com planos de
governo, respondendo a demandas específicas e conjunturais. Entretanto, para
enfrentar um déficit como o de São Paulo, a política habitacional, além de mais
integrada à política urbana, deve ser uma política de Estado, tecendo as
estratégias para o enfrentamento, em longo prazo, da questão da moradia,
permitindo uma linha de ação que possa ser continuada em diferentes gestões.
Nesse sentido, o Município de São Paulo já possui, em processo de discussão que
parece congelado, um projeto de lei para um Plano Municipal de Habitação com
essas características, que aponta caminhos para o enfrentamento do déficit
habitacional com estratégias variadas, muitas das quais apontadas neste
documento. A sua retomada para continuidade, melhoria e aprovação é de
fundamental importância para a cidade.
Inserção da política habitacional no contexto urbano de modo a integrar políticas
setoriais.
A política habitacional deve ser pensada como parte da política urbana e não
como uma política setorial autônoma. Muitas das soluções necessárias, assim como
formas de financiamento, estão vinculadas ao Plano Diretor Estratégico e seus
instrumentos e à Lei de Uso e Ocupação do Solo, como o Fundurb -- que se alimenta
da Outorga Onerosa e permite a aquisição de terra para habitação -- ou as ZEIS
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(indicadas pela LUOS). Assim, as possíveis revisões do Plano Diretor Estratégico e da
Lei de Uso e Ocupação do Solo devem ser analisadas também pelo crivo da
questão habitacional.
As políticas de mobilidade, provisão de infraestrutura básica e oferta de serviços
estão diretamente associadas à qualidade de vida e condições do habitar e, por
isso, suas políticas devem também ser trabalhadas sempre de forma integrada à
habitacional, fortalecendo o papel do Estado e das políticas públicas nessas
funções, evitando a tendência à privatização dessas atividades. Para tanto, há
princípios fundamentais:
•
A proximidade entre local de moradia, local de trabalho e tempo de
deslocamento deve ser o principal critério para avaliar as condições de vida na
metrópole.
•
Provisão de Habitação de Interesse Social deve se dar nas proximidades dos
eixos de transporte.
•
Adequação da expansão urbana com moradias às regras de preservação
ambiental, às características hídricas e à capacidade de provisão de saneamento
ambiental.
•
Integração da política habitacional às dimensões de qualificação urbana e
ambiental da cidade, em especial nas regiões periféricas e ambientalmente frágeis
(beiras de córregos, Mananciais, Cantareira, etc.)
•
A política habitacional tem também ascendência sobre outras políticas, em
especial de atendimento a grupos sociais vulneráveis, como a População em
situação de Rua, ou Dependentes químicos, Idosos de baixa renda, etc. O Serviço
de Moradia Social, previsto no Plano Diretor e estruturado no Plano Municipal de
Habitação, atende essa dimensão que deve ser retomada.
Articulação metropolitana
O município de São Paulo não pode mais ser governado de forma não-integrada à
Região Metropolitana, nos aspectos urbanísticos e habitacionais. Assim como para
os transportes, as políticas hídricas, entre outras, a demanda habitacional não se
compartimenta nos limites administrativos municipais. Nesse sentido são princípios
fundamentais:
•
Continuidade dos trabalhos de elaboração do PDUI, inserindo políticas
fundiárias para aquisição de terras para HIS, definindo ZEIS intermunicipais,
conectando a oferta de moradia a políticas metropolitanas estruturantes de
mobilidade e de dinamização econômica.
•
Consórcio público interfederativo habitacional.
•
Articulação intermunicipal para ação em assentamentos e produção
habitacional.
•
Criação de uma autoridade metropolitana para habitação.
2. MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

.
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2.1.Orçamento público, controle social e gestão
•
Exigir que os governos federal e estadual apliquem recursos para atender a
necessidade habitacional das famílias que recebem até 3 salários mínimos.
•
Atualizar o cadastro de valores de outorga onerosa, de maneira a aumentar
os recursos para a política municipal de habitação.
•
Criar linhas de financiamento para autogestão com composição de recursos
estaduais, federais e municipais.
•
Destinação de recursos efetivos do Orçamento Municipal para a habitação,
assim como consolidação das demais ferramentas indiretas de financiamento
municipais: outorga onerosa e Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) com
30% para desapropriações, Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e
Infraestrutura( FMSAI), porcentagem mínima de 25% nas Operações Urbanas. O PMH
de 2016 mostrou que o Município de São Paulo não pode enfrentar a problemática
da moradia sem um orçamento mínimo de R$ 1,2 bilhão/ano (2% do orçamento
municipal).
•
Estabelecer o caráter deliberativo do conselho municipal de habitação.
•
Criar um plano de priorização dos investimentos, em consonância com o
Plano Municipal de Habitação e do Plano de Ação Quadrienal (previsto no PMH),
por meio do orçamento participativo.
•
Desenvolver “parcerias público-populares”, reconhecendo o papel social e
capacidade técnica de movimentos sociais organizados, para construção autogerida de moradias, recuperação e gestão de imóveis vazios, prestação de serviços
às populações vulneráveis.
•
Redefinir os papéis da Secretaria de Habitação e da COHAB, eliminando
sobreposições e definindo as funções e estratégias de cada uma no âmbito de uma
única política habitacional.
•
Redefinir os mecanismos de gestão e o papel das gerenciadoras na
administração e operação da política habitacional.
2.2.
Concretização da função social da terra: ações para a aquisição de terrenos
bem localizados para habitação de interesse social e política pública para os
imóveis vazios.
Aquisição de terrenos públicos bem localizados para HIS:
•
Ampliação da política de demarcação de ZEIS bem localizadas, incluindo
edifícios vazios;
•
Manutenção da destinação de 30% do Fundurb para desapropriações para
HIS;
•
Criação de lei para desapropriação abaixo do valor venal de terrenos
mantidos vazios há mais de 10 anos, para uso habitacional social;
•
Aperfeiçoamento da Cota de Solidariedade: válida para todo
empreendimento acima de 2000 m² de área construída, com pagamento em
dinheiro de 10% do valor comercial do terreno para o Fundurb. Pagamento na forma
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de parcela de terreno de 10% da área ou terreno equivalente em raio de 5 km, para
empreendimentos acima de 15 mil m²; aplicação automática da Cota em toda a
cidade, incluindo Projetos de Intervenção Urbana ( PIUs) e Operações Urbanas.
2.3.Combate à retenção de imóveis vazios:
•
Implementação da política do PMH para área central, com parcerias
efetivas com MP e Defensoria;
•
Reestabelecimento da Coordenadoria de Controle da Função Social da
Propriedade e retomada das notificações do PEUC a imóveis vazios
•
Negociação com proprietários notificados para isenção da notificação de
PEUC e do IPTU para uso dos imóveis pela política pública de habitação (locação
social, conforme proposta do PMH)
•
Transferência compulsória de terrenos e edifícios ociosos de propriedade da
União em São Paulo (incluindo os imóveis do INSS e da antiga RFFSA) para
destinação para habitação de interesse social.
•
Implementação de uma política de parceria com os movimentos sociais para
manutenção e uso de imóveis vazios há mais de dez anos, notificados por PEUC.
3. ESTRUTURAÇÃO DE UMA POLÍTICA ESPECÍFICA DE MORADIA PARA A ÁREA CENTRAL
•
•
•

•
•

Implementação da política de PEUC apresentada no item 2, com recorte
prioritário na área central;
Marcação de imóveis vazios como Zonas Especiais de Interesse Social
Estudo de viabilidade e proposição de regulamentação de uma política de
desapropriação para fins sociais de uso para moradia da totalidade dos
imóveis vazios da área central
Utilização do parque público de locação social (ver próximo item)
prioritariamente na área central (em um primeiro momento)
Articular a política habitacional de interesse social no centro com os projetos
de urbanização e os incentivos a empreendimentos privados para rendas
médias.

4.LOCAÇÃO SOCIAL COMO POLÍTICA AMPLA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL –
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO À POPULAÇÃO SOCIALMENTE VULNERÁVEL – SERVIÇO DE
MORADIA SOCIAL (CONFORME PMH 2016)

Locação social pública:
•
A construção de um parque de locação social público é paulatina e a
estruturação dos mecanismos de gestão desse parque construído é complexo.
Assim, propõe-se a implantação de uma política de locação que se inicie, em uma
primeira etapa, atendendo grupos de maior vulnerabilidade social, com a
produção de unidades a partir da obtenção de imóveis federais
e
desapropriações.
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•
Substituição paulatina -- conforme o Plano Municipal de Habitação de 2016
-- da concessão de auxílio-aluguel pela oferta de imóveis públicos em locação
social;
•
Atendimento, com locação social, a populações específicas, com gestão
compartilhada com as secretarias afins (Assistência Social, Direitos Humanos,
Políticas para as Mulheres – a ser implantada novamente –, Saúde, etc): população
em situação de rua, população idosa de baixa renda sem família, mulheres vítimas
de violência domésticas, participantes de programas de redução de danos da
dependência química, população imigrante de baixa renda, etc.
•
Recriação da Gerência de Locação Social na COHAB e estruturação da
Companhia como empresa gestora do parque de locação social da cidade.
Locação social de mercado:
•
Regulação dos valores de aluguel no mercado privado, a partir de uma
política de incentivos: isenção de IPTU e/ou ISS para imóveis alugados abaixo do
teto estabelecido e atendendo à demanda social indicada pelo município
•
Utilização dos imóveis notificados pelo PEUC -- Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios -- para locação social, com acordo com os proprietários
para oferta de preços tabelados e atendimento à demanda habitacional do
Município.
4. URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA COM MELHORIA HABITACIONAL COMO AÇÃO PRIORITÁRIA DA POLÍTICA
DE MORADIA.
A urbanização das áreas precárias, dando sequência às demarcações de ZEIS 1
pelo PDE e exigência de Planos de Urbanização para os mesmos, deve tornar-se
prioridade, acima até da produção de unidades novas. Para isso, além das
intervenções públicas de projetos de urbanização, faz-se necessária a
implementação da Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social como
parte da política de Estado, visando um processo amplo e maciço de melhoria da
moradia autoconstruída na cidade. Nesse sentido são necessárias:
•
Soluções estruturantes que intervenham em melhorias habitacionais –
garantindo salubridade e dignidade –, associadas ao provimento de infraestrutura
(água, esgoto drenagem), adequação de sistema viário, implantação de
equipamentos e espaços públicos de qualidade (sobretudo de educação e
cultura) de modo a integrar a comunidade no entorno, recuperação de cursos
d’água e, ainda, agir na geração de emprego e renda, fomentando associativismo
e cooperativismo.
•
implantação de programa de apoio à melhoria da segurança nas
ocupações (Em debate: não usar o parâmetro de “risco”, mas sim o de “melhoria
das condições de segurança”), em associação com a Defesa Civil do Município.
•
Criação de rede de proteção jurídica às populações vulneráveis em
associação com o Ministério Público e a Defensoria Pública.
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•
Ampliação das iniciativas de regularização fundiária dos assentamentos
informais na cidade, promovendo segurança jurídica da posse e regularização da
moradia como elemento fundamental para a cidadania.
•
Valorização da Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS
-- como instrumento principal para a realização de projetos de melhoria
habitacional e urbana nos assentamentos precários. Isto inclui: 1) Criar programa
municipal de assistência técnica, incluindo melhorias habitacionais e defesa contra
remoções; 2) Criar cadastro de equipes de ATHIS incluindo institutos, laboratórios, de
modo a criar escritórios regionais; 3) Fomentar a formação de equipes integradas
entre Assessoria técnica, jurídica e de permanência; 4) Fomentar a criação de um
Programa de Residência Universitária voltada ao tema.

5. PRODUÇÃO DE NOVAS HABITAÇÕES
Nossa orientação é a de atentar para a multiplicidade das necessidades
habitacionais, evitando recair no raciocínio simplista no qual o critério do “déficit”
serve como justificativa ao incentivo à produção habitacional. Estamos certos da
prioridade da política de melhoria urbanística e habitacional dos bairros precários.
Ainda assim, a provisão de moradias novas para aquisição, modelo dominante no
Brasil, não pode ser desprezada. Nesse sentido, algumas regras para essa
modalidade podem ser adotadas:
•
Alavancar financiamentos internacionais, federais e estaduais em apoio ao
Município, dada a dimensão do déficit em SP e na região metropolitana;
Independentizar os recursos para construção dos recursos para a aquisição de
terrenos, vinculando o quanto possível o manejo fundiário aos recursos do Fundurb
para desapropriação e aos terrenos municipais.
•
Priorizar as faixas de renda de 0 a 3 SM como público beneficiário da provisão
habitacional pública e, dentro dessa faixa, criar critérios de prioridade em função
da vulnerabilidade social. Destinar de forma compulsória a esse público em se
tratando de projetos em terrenos municipais.
•
Priorizar empreendimentos com menos unidades em terrenos inseridos na
mancha urbana (incluindo reformas de edifícios), com projetos específicos.
•
Investir na modalidade de produção por autogestão como uma das
modalidades da provisão habitacional, conforme proposto no PMH 2016.
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FÓRUM BRCIDADES NÚCLEO SÃO PAULO

ATHIS E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Fórum Regional de Assistência Técnica e Extensão Universitária em Habitação de
Interesse Social: Atuação Integrada no Espaço Urbano

Carta-Manifesto
RESISTÊNCIA, DESAFIOS E NOVAS PERSPECTIVAS
Durante o processo de redemocratização do país nos anos 1980, diversos profissionais,
sobretudo, Arquitetos, Arquitetas e Urbanistas organizados em entidades denominadas
Assessorias Técnicas, deram suporte para a elaboração de projetos de Habitação de
Interesse Social (HIS), sendo responsáveis por fazer a interlocução entre a população
carente de moradia e o poder público, fomentando, dessa maneira, a implementação
de programas e projetos habitacionais em regime de mutirão, por meio da autogestão
de Associações de Moradores e Movimentos Populares de Luta por Moradia.
Nos anos 2000 diversas entidades que lutavam por cidades mais justas e igualitárias,
conseguiram aprovar duas importantes Leis Federais: a 10.257/2001 (Estatuto da
Cidade) regulamentando os instrumentos de política urbana da Constituição Federal de
1988 e a 11.888/2008 (Assistência Técnica Pública e Gratuita), assegurando o direito das
famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para a elaboração de
projetos, a construção, a reforma e a ampliação das habitações, como parte integrante
do direito social à moradia. Apesar da relevância, tanto os instrumentos urbanísticos do
Estatuto da Cidade, quanto a Lei de ATHIS ainda não são aplicados efetivamente pelo
poder público nas cidades brasileiras.
O cenário atual mudou em alguns aspectos, porém, alguns desafios persistiram ao longo
dos anos. Ao dialogar com estes agentes que atuam no espaço das cidades, sejam eles
movimentos sociais, grupos técnicos profissionais, grupos de extensão universitária, a

leitura da realidade é convergente, bem como, a indicação dos caminhos possíveis para
avançar. Em termos de análise de conjuntura, algumas dificuldades se destacam: a
ausência de recursos para desenvolver política pública, projeto e viabilização; a
criminalização dos e estigmatização de movimentos sociais; o esvaziamento da função
social do estado em meio ao neoliberalismo acirrado; os entraves fundiários; o valor da
terra e a legislação incidente sobre a propriedade; o afastamento da atuação da
academia junto a população de baixa renda; a perseguição ideológica que tolhe debates
políticos, a livre expressão do pensamento, e da liberdade de cátedra; a criminalização
e estigmatização dos discursos; urgência de um trabalho inter e multidisciplinar,
envolvendo muito mais do que só arquitetura, mas urbanismo, engenharia, serviço
social, pedagogia, psicologia, sociologia, direito, dentre outros. São desafios a vencer
para a construção de alternativas conjuntamente, do mesmo modo como foram
propostas as discussões no eixo de ATHIS e Extensão Universitária do Núcleo São Paulo
do Projeto Brasil Cidades – BR Cidades.
É importante destacar que são mais de trinta anos de luta para a consolidação de ATHIS
como serviço público. E apesar das conquistas legislativas e inúmeros programas
implementados, ainda predominam no país condições precárias de moradia de grande
parte da população de baixa renda. Dessa maneira, ressalta-se que ainda existe um
distanciamento dos profissionais ligados à Arquitetura e ao Urbanismo desta realidade.
Além disso, este distanciamento é reconhecido como uma lacuna a ser preenchida na
formação de diferentes profissionais.
A Região Metropolitana de São Paulo com 21.571.281 de habitantes (dados da Emplasa,
2018) é importante polo econômico, porém, possuem sérios problemas de precariedade
urbana, de mobilidade e um déficit habitacional estimado em 2015 de 639 mil
domicílios. Segundo a Fundação João Pinheiro (FJP, 2000) são componentes do déficit
habitacional: o ônus excessivo com aluguel, a coabitação familiar, as habitações
precárias e o adensamento excessivo dos domicílios alugados. Portanto, não é suficiente
a produção em massa de unidades habitacionais em lugares distantes dos centros
urbanizados, mas sim, existe a necessidade de implementar um conjunto ações para
atender a essas inúmeras especificidades do déficit.
O atendimento das carências habitacionais por meio de ações no âmbito da Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) com profissionais de diferentes áreas
vem se consolidando nos últimos anos, seja na sistematização do conhecimento sobre
a precariedade das habitações, ou na atuação de arquitetos, sociólogos, advogados,
psicólogos, assistente social e outros técnicos em conjunto com a população, organizada
ou não em associações e movimentos sociais. A Assistência Técnica apresenta-se como
uma forma diferenciada de atuação profissional frente à precariedade habitacional, pois
envolve necessariamente a participação direta das comunidades locais no processo de
formulação, implementação e realização da obra.
Diante da importância e urgência do tema, o conjunto de entidades Entre:FAUs (Coletivo
de Entidades Estudantis das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da Região
Metropolitana de São Paulo), o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento São
Paulo (IAB/SP), a FAU Mackenzie e o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
(CGGDH) como proponente, por meio do fomento do CAU/SP (edital de chamamento

público nº 002/2018, processo administrativo nº 021/2018), organizaram o “Fórum de
Assistência Técnica (ATHIS) e Extensão Universitária em Habitação de Interesse Social:
Atuação Integrada o Espaço Urbano” que aconteceu entre os dias 16 e 19 de maio de
2019, na Universidade Presbiteriana Mackenzie e IAB/SP. O Fórum teve mesas
temáticas, relatos de experiências de ATHIS e Extensão Universitária, projeção de filme
com debate e oficinas práticas em cinco municípios da grande São Paulo (Carapicuíba,
Guarulhos, Osasco, Taboão da Serra e Cajamar/Santana de Parnaíba). Com essa
dinâmica, a organização quis aproximar os grupos de extensão universitária e as
entidades profissionais que trabalham com Assessoria Técnica em Habitação de
Interesse Social (ATHIS), além de construir uma base colaborativa de experiências,
estabelecer uma relação de troca entre alunos, professores, profissionais, poder
público, movimentos sociais de moradia e comunidade. Foram realizadas 128
apresentações em 24 instâncias de trocas (debates, mesas temáticas, exibição de filme,
relato de experiências e oficinas) com mais de 600 participantes.
Cabe ainda informar que o Fórum de Assistência Técnica (ATHIS) e Extensão
Universitária foi um dos eventos preparatórios, no eixo temático: Fragilidade e
Desigualdades ao 27º Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos –
UIA2020RIO, com o tema “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”, que será
realizado em 2020 entre 19 a 26 de julho na cidade do Rio de Janeiro.
Como conclusão e encaminhamentos futuros para a sociedade civil, o Fórum de
Assistência Técnica (ATHIS) e Extensão Universitária em Habitação de Interesse Social:
Atuação Integrada o Espaço Urbano iluminou contribuições necessárias a serem
realizadas por cada agente participante, a saber:
Profissionais
Engajamento, sensibilização e capacitação de profissionais, de diferentes áreas
do conhecimento para atuar com ATHIS em: projetos de urbanização com oferta de
habitação, infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos; mitigação de riscos
geológicos e ambientais; processos de regularização fundiária; promoção de melhorias
habitacionais e produção de moradia digna. Entende-se ATHIS como um campo
interdisciplinar, contemplando assessoria técnica, jurídica, com auxílios de profissionais
do Serviço Social, Pedagogia, Saúde, Cultura, Paisagismo.
Universidades (IES, MEC e ABEA)
Incorporar a capacitação em ATHIS e o envolvimento junto às comunidades em
situação de vulnerabilidade social nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior
Brasileira, nos componentes curriculares para os cursos, conforme preconiza a
Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 (a qual exige obrigatoriamente a dedicação
de 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação). Esse percentual
deverá fazer parte da matriz curricular;
Articular de forma permanente o ensino e a pesquisa de modo integrado às
comunidades a partir da garantia de direitos, vinculados ao art. 3º Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior Brasileira. A Extensão na Educação Superior Brasileira é

a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindose em processo interdisciplinar, política educacional, cultural, cientifica, tecnológica,
promovendo a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os
outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento;
Promover cursos, oficinas, seminários, palestras, fóruns, projetos de pesquisa e
extensão na graduação e pós-graduação, voltados à capacitação e integração às
comunidades locais para projetos de ATHIS em comunidade sem situação de
vulnerabilidade social;
Reorganizar o currículo da graduação em arquitetura e urbanismo para atuação
em ATHIS, promovendo parcerias com o poder público e a iniciativa privada na
elaboração dos projetos, na realização dos serviços e na execução das obras de interesse
social, como formação, de acordo com o papel social da universidade pública e privada,
além de estruturar uma proposta de legislação de Fundo Nacional de Extensão
Universitária Popular, ou o Fundo Nacional de ATHIS com direcionamento para Extensão
e fortalecimento de EMAUs. Com a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 do MEC
para Extensão Universitária, que destina 10% da grade curricular e recursos para
Extensão, a Curricularização da extensão precisa ser debatida em fóruns democráticos
e revisão de Plano Político Pedagógico, de maneira a ser distribuído de forma transversal
em cada disciplina;
Promover a Residência em ATHIS, em parceria com poder público, entidades
profissionais e movimentos sociais, para a capacitação em projetos de Assistência
Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) em áreas precárias com integração
com a comunidade local, de modo adicional ao curso, sem prejudicar o currículo
existente; e
Promover oficina composta por CAU/SP, entidades profissionais do CEAU
(IAB/SP, SASP, ABEA, ASBEA e ABAP), Instituições de Ensino Superior de Arquitetura e
Urbanismo, Movimentos de Moradia, Defensoria Pública e representantes do poder
público para elaborar as diretrizes, planejamento e viabilização técnica-financeira do
Programa Regional de Residência Profissional em ATHIS.
Entidades profissionais (IAB, Sindicatos, FNA, FNE)
Promover o contínuo fomento de ações, debates, seminários, cursos e
discussões em torno da reflexão, análises, engajamento e formação em ATHIS; e
Engajar de forma propositiva para implementação da Residência em ATHIS nas
universidades, em parceria com poder público, entidades profissionais e movimentos
sociais.
Realizar convênios entre entidades e universidades, grupos de extensão e
Assessorias Técnicas profissionais a fim de desenvolver projetos, fomentar debate e
construção de políticas públicas sobre ATHIS e Autogestão. Dialogar com o Conselho de
Arquitetura em todas as suas esferas, no intuito de fortalecer a prática e a relevância do
tema para a profissão.

CAU (SP, BR e UF)
Instituir diretrizes junto às Comissões de Ensino e Formação voltadas à
sensibilização e capacitação em ATHIS;
Manter e ampliar a política de fomento à ATHIS, com destinação de no mínimo
2% do orçamento de cada CAU/UF, com a adequação necessária para permitir que esses
recursos possam ser utilizados diretamente em projetos em ATHIS – Resolução 10 (Carta
escrita pelo coletivo de 19 entidades denominada “Assistência Técnica em Habitação de
Interesse Social - ATHIS: Construção de um CAU/SP ativo” e direcionada aos
conselheiros eleitos para a gestão do CAU/SP 2018-2020);
Instituir uma Câmara Técnica ligada à Comissão de ATHIS do CAU/SP, com
participação de profissionais, estudantes, movimentos sociais. Essa Câmara terá como
uma das prerrogativas coordenar os diálogos para estabelecer um Programa Regional
de Residência em ATHIS, captando recursos de diferentes fontes, inclusive emendas
parlamentares, e que este recurso possa ser destinado a bolsas de Residentes;
Engajar-se de forma propositiva para implementação da residência em ATHIS,
em parceria com poder público, entidades profissionais e movimentos sociais;
Promover parcerias junto ao poder público e a iniciativa privada para o
diagnóstico estadual com o mapeamento nas regiões metropolitanas do panorama e do
campo de trabalho em ATHIS;
Desenvolver um estudo para a elaboração e implementação de políticas públicas
estaduais, metropolitanas e municipais para residência e atuação em ATHIS;
-

Fomentar debates para a isenção e a redução de taxas para projetos de HIS; e

-

Recursos Federais a partir de editais para os municípios e estados.

Poder Público Executivo (municipal, estadual e federal)
Regulamentar e aplicar, em nível municipal e estadual, a ATHIS e implementar
escritórios públicos voltados à ATHIS;
Desenvolver cartilha de como implementar ATHIS como uma política pública em
seu município, a partir de experiências bem-sucedidas (exemplos: Escritório Ah!
Arquitetura Humana Cartilha de ATHIS produzida para o CAU/SC, CODHAB, Conde, etc.);
Engajar-se, de maneira propositiva, para implementação da residência em
ATHIS, em parceria, com entidades profissionais e movimentos sociais;
Reorganizar a estrutura administrativa para incorporar dentro da composição
um organismo responsável pela atuação do município frente a ATHIS para a população;
Reservar e destinar recursos dentro do orçamento plurianual e do Fundo
Municipal de HIS ou FUNDURB;
-

Consolidar a atuação das Comissões ou Conselhos de ZEIS;

-

Fomentar a integração inter e intra institucional; e

-

Promover a avaliação da política pública habitacional.

Poder Público Legislativo (municipal, estadual e federal)
-

Elaborar projeto e instituir a política pública Nacional de ATHIS;

-

Elaborar projeto de lei para a criação do Fundo Nacional de ATHIS;

Regulamentar a Lei Federal 11.888/2008 (ATHIS) em nível municipal e estadual
a partir de um Decreto ou Lei Municipal;
Regulamentar a Residência em ATHIS/ possibilitar concessão de bolsas de estudo
com recursos públicos, municipais, estaduais; e
Formular legislação, critérios e parâmetros para a atuação profissional nas áreas
objeto de ATHIS nas cidades.
Ministério Público/Defensoria
Engajar-se, de maneira propositiva, para implementação da residência em
ATHIS, em parceria com poder público, entidades profissionais e movimentos sociais;
-

Estabelecer convênios para prestação de serviços em ATHIS; e

Estabelecer parcerias com movimentos sociais, IAB, etc., para abertura de ação
civil de responsabilidade para o município que não cumprir o direito a ATHIS.
A Defensoria Pública pode acionar a justiça para pleitear recursos públicos
municipais e apresentação de um programa municipal de ATHIS.
Conclui-se que é fundamental avançar para que a capacitação em ATHIS seja
incorporada como componente curricular nas universidades - tanto na graduação,
quanto na pós-graduação - bem como incluída na forma de políticas públicas e na
atuação dos diferentes órgãos que trabalham com as complexidades das dinâmicas
urbanas, sobretudo relacionadas à precariedade habitacional.
O intuito do “Fórum Regional de Assistência Técnica e Extensão Universitária em
Habitação de Interesse Social: Atuação Integrada no Espaço Urbano” foi contribuir para
futuras discussões e reflexões sobre ATHIS e Extensão Universitária. Espera-se que a
continuidade desta importante rede de agentes interessados em fortalecer a pauta da
ATHIS - entidades profissionais, Assessorias Técnicas, universidades, ONGs, movimentos
sociais, associações de moradores, órgãos e representantes do poder público, grupos de
pesquisa e extensão universitária, entidades estudantis, escritórios modelo, grupos e
coletivos - resulte na criação de uma Frente Regional de ATHIS e Extensão Universitária
reunindo todos os agentes destacados anteriormente. Pretende-se eleger um grupo de
coordenação com representantes de cada uma das 70 entidades que participaram do
Fórum Regional de ATHIS e Extensão Universitária, propondo a realização de reuniões
mensais para o avanço, na discussão, nos futuros encaminhamentos e para a informação
da sociedade civil e profissionais da área.

Não podemos deixar nenhuma pauta ser derrubada!
Construir o direito à cidade com inclusão social!
Criminalizar a perseguição, e não os que lutam!
Nossa Casa, nossa Cidade!

São Paulo, 29 de junho de 2019

Fórum Regional de Assistência Técnica e Extensão Universitária em Habitação de
Interesse Social: Atuação Integrada no Espaço Urbano
Acúmulo para o Fórum SP BrCidades

FÓRUM BRCIDADES NÚCLEO SÃO PAULO

MOBILIDADE
Contribuições do Eixo de mobilidade ativa, transporte público e tarifa para o
Fórum do Núcleo São Paulo do BR Cidades
O Eixo Mobilidade, para o Fórum do núcleo São Paulo do Br Cidades, a
partir da promoção de diálogos, que contaram com a participação de
estudantes, professores, técnicos e pesquisadores, elencou duas linhas centrais
para a confrontação do desafio da mobilidade em nossas cidades: mobilidade
como direito e não como serviço e uma nova mobilidade urbana para um novo
modelo de cidade. Ambas as linhas têm como horizonte a democratização e
universalização do acesso à mobilidade segura, sustentável e de qualidade,
bem como uma cidade mais equilibrada e sustentável, em que mobilidade e
uso do solo estão intrinsecamente relacionados e promovem a qualidade de
vida da população.
Por décadas, as políticas urbanas e o planejamento urbano e de
mobilidade, de âmbito municipal, estadual e federal, estimularam a
segregação socioespacial, aumentando a distância entre moradia e emprego,
induzindo o uso de modos motorizados individuais (carros e motos) para a
realização dos deslocamentos diários, sobretudo casa - trabalho, além do
estímulo direto à indústria automobilística. Dessa forma, em um curto intervalo
de tempo, a taxa de motorização de cidades de pequeno, médio e grande
porte aumentou ininterruptamente, impactando nas condições de operação
do transporte urbano, resultando no aumento dos tempos e dos custos
necessários para se deslocar.
Esse cenário contribuiu para a construção e perpetuação de um modelo
de cidade que distanciou a moradia dos equipamentos e serviços de interesse
público, de maneira proporcional ao grau de vulnerabilidade social, portanto,
quanto mais vulnerável, mais tempo e mais custo. A principal causa desse
cenário foi a sobreposição de lógicas econômicas e produtivas às lógicas
locais, ocasionando na redução das possibilidades da vida urbana. Isso,
fomentou rupturas e o desestímulo de relações de bairro, de novas
centralidades, das relações de vizinhança, portanto da autonomia dos
territórios, originando um modelo de cidade profundamente desigual.
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A mobilidade urbana adquiriu protagonismo nas discussões que
envolvem a temática cidades, resultado disso o tema apresenta cada vez mais
relevância. Dentre os desafios para que essa discussão contribua com
mudanças concretas, a exemplo na reorientação da formulação de políticas
públicas, planos e projetos, está a necessidade de romper com abordagens,
técnicas e teóricas, fundamentadas em princípios puramente técnicos ou
perpetuados por interesses difusos, portanto sem convergência com o interesse
público.
Por isso, a linha mobilidade como direito e não como serviço, ampara-se
na inclusão do direito ao transporte no artigo 6º, da Constituição Federal (CF),
por meio da Emenda Constitucional 90 (EC90/2015). Graças a essa inclusão, a
discussão sobre a prioridade dada ao transporte coletivo passou a ser tratada
de forma mais abrangente, pois tornou-se possível tratar do tema além dos
critérios de viabilidade técnica e operacional.
Tratar da mudança de pensamento da mobilidade como direito e não
apenas como serviço implica em estabelecer que tanto o planejamento do
transporte público e dos transportes ativos (a pé e por bicicleta) tenham como
diretrizes o atendimento de todas as demandas da população, para além do
trabalho. Fala-se aqui do acesso a equipamentos de cultura, educação, e
saúde e, acesso ao lazer, tornando a mobilidade um instrumento de garantia
do amplo direito à cidade.
Disso, surge naturalmente a linha uma nova mobilidade urbana para um
novo modelo de cidade, porque quando falamos sobre os impactos que a
organização do sistema de mobilidade ocasionou, também estamos falando
de modelo de cidade, isto é, da promoção de formas de apropriação do
território orientadas segundo determinadas lógicas. Portanto, é preciso
questionar: esse é o modelo de cidade que queremos?
Caso a resposta a essa questão não corresponda ao cenário atual, é
preciso repensar a forma como temos lidado com a mobilidade urbana em
nossas cidades, ou melhor, como os tomadores de decisão têm lidado com esse
tema. Isso porque, um modelo plural que possa abranger diversidade de renda,
raça e gênero, tão presente e negligenciada em nossas cidades, deve levar em
consideração diferentes formas de transporte - a pé, de bicicleta, ônibus, metrô
etc -, sem deixar de levar em conta as especificidades de cada uma delas.
Dessa maneira, é fundamental que se investiguem formas outras de se
pensar a mobilidade das cidades, colocando em “xeque” posturas, até então,
tão incorporadas às estratégias de planejamento e gestão do sistema de
mobilidade, tais como: tarifação dos serviços de transporte coletivo como única
forma de custeio da operação; permissão e concessão da exploração privada
do espaço público; fornecimento de estímulos, inclusive financeiros, ao uso de
carros e motos; não reconhecimento dos modos a pé e de bicicleta como
meios de transporte etc.
Experiências bem sucedidas, nacionais e internacionais, de cidades que
tentam caminhar no sentido contrário devem ser invocadas, a fim de inspirar
novas soluções que sejam capazes de reestruturar as lógicas que incidem sobre
esse processo, ampliando a dinâmica do território e reduzindo as distâncias;
entre lugares e pessoas. Entre elas, a cidade de Maricá/RJ,tem se destacado
com seu sistema gratuito de transporte público coletivo e o município de
Fortaleza/CE, que a cada ano amplia mais a cobertura de infraestrutura para
modos ativos.
Desta maneira foram levantados 6 tópicos para os quais o eixo de
mobilidade realizou diagnósticos e construiu propostas:
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1.

Financiamento do sistema
Diagnóstico:

O alto custo das passagens do transporte público de São Paulo
configura-se como uma das grandes barreiras de acesso ao serviço,
principalmente pela massa de trabalhadores que moram nas periferias e
dependem de integrações tarifárias e intermodais, o que aumenta ainda mais
o custo das viagens diárias, e contribuem com parcela do salário para custeio
do transporte (até 6%, no caso de trabalhadores com registro em carteira). A
operação do transporte público do município, por sua vez, depende quase
integralmente da arrecadação tarifária, contando com uma parcela reduzida
de recursos advindos da prefeitura. A ausência de outras fontes de
financiamento para subsidiar operação do sistema de transporte faz com que
o peso destes gastos recaia sobre os usuários.
Essa lógica de financiamento do sistema é incoerente, mas faz parte da
realidade de outros municípios brasileiros, inclusive de porte pequeno e médio,
principalmente quando colocamos como horizonte o pensamento da
mobilidade e do transporte público como direito, restringindo o acesso a demais
atividades na cidade.
Em paralelo, o aumento da quantidade de recursos direcionada para
investimento em mobilidade ativa esbarra em fatores culturais que invisibilizam
a importância dos modos de transporte a pé e por bicicleta para a estruturação
do sistema de mobilidade da cidade. Atualmente, 30% dos recursos do
FUNDURB devem ser destinados para investimento em transporte público
coletivo e mobilidade ativa, mas dados da Secretaria da Fazenda revela que
a execução orçamentária não condiz com o volume de recursos que deveria
ser destinado para a construção de calçadas, ciclovias, ciclofaixas etc.
Além disso, como diagnóstico, é importante ressaltar a necessidade de
se pensar a mobilidade na escala metropolitana e, dessa maneira, nas
articulações entre os transportes de alta capacidade, como os trens e metrôs.
Propostas:
1. Fomentar/criar experiências de estatização do transporte que sejam
adequadas à escala e ao tempo, pensando que o processo para que isso
ocorra é de longo prazo.
2. Buscar fontes de financiamento federal para aquisição de equipamentos
(ônibus) para os municípios.
3. Redução das tarifas com vistas a gratuidade de uso do transporte público,
apoiada no mapeamento e composição de fundos constituídos por diferentes
fontes.
4. Tornar o vale transporte uma fonte de financiamento da operação do
transporte público integralmente composta por recursos oriundos dos
empregadores e não dos empregados, realizando a cobrança de taxas,
utilizando valores excedentes para financiamento de infraestrutura de
mobilidade.
5. Pautar a ampliação dos investimentos em infraestrutura para o transporte
público coletivo e para a mobilidade ativa, ressaltando os impactos positivos
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desses modos para saúde humana, meio ambiente e ambiente urbano,
ressaltando o efeito desses investimentos na redução das despesas públicas.
2.

Gestão
Diagnóstico:
A concessão dos serviços do transporte coletivo às empresas e o controle
exercido por elas sobre a configuração do sistema, acaba por condicionar o
poder municipal, afetando a capacidade de gestão do mesmo, lembrando
aqui que a concessão de linhas de ônibus de São Paulo é uma das maiores do
país, custando 71 bilhões, conforme última licitação. (fonte: G1. 24/05/2019).
O controle exercido pelas empresas que, atualmente, operam o sistema
de ônibus municipal é favorecido e perpetuado pelo edital de licitação, que
tem função regulamentadora, cujo teor induz que as mesmas empresas se
mantenham na operação do sistema. Corrobora com isso, o enfraquecimento
das instâncias de participação social na gestão da mobilidade no município,
tanto em relação ao acesso à informação, a ausência do caráter deliberativo
dos conselhos responsáveis e a ausência de participação de determinados
setores da sociedade que dependem e reivindicam a mobilidade como direito.
Propostas:
1. Incentivar a posse das garagens pelas prefeituras, a fim de estas sejam
públicas e alugadas para as empresas, visando reduzir as disparidades na
concorrência de licitações por exemplo, além de ampliar o controle do Estado
sobre os processos.
2. Combater e desestimular o domínio por uma empresa de mais de um setor
da cadeia que envolve o setor de transportes, a exemplo: a empresa que opera
não pode ter também o controle da bilhetagem, seria interessante que uma
empresa tenha o controle do bilhete único e outra da operação do sistema
para que o controle e acesso à informação sejam mais transparentes.
3. Usar a implementação de novas tecnologias (a exemplo eletrificação) como
forma de desestruturar cadeias dominadas quase que por completo pelas
empresas operadoras, bem como estimular o uso de matrizes energéticas mais
sustentáveis.
4. Fortalecimento das instâncias de participação social e fiscalização através
do estabelecimento do caráter deliberativo para o CMTT (Conselho Municipal
de Trânsito e Transporte), bem como o fortalecimento de outras instâncias em
que a sociedade civil participe ativamente do debate, ampliando a
participação popular na construção das políticas de mobilidade.
5. Desenhar políticas públicas com o objetivo de promover inclusão social, com
enfoque de renda, gênero e raça nos sistemas de mobilidade da cidade, assim
como de pessoas com deficiência PCD e com restrição de mobilidade,
permanente ou temporária.
6. Incluir coletivos e ativistas nos processos de tomada de decisão que envolvem
o planejamento dos sistemas de mobilidade da cidade de São Paulo, sobretudo
através da difusão de conteúdos didáticos sobre o tema.
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7. Fazer o acompanhamento e o monitoramento da implementação do Plano
de Mobilidade Urbana de São Paulo (PlanMob/SP), a exemplo usando como
ferramenta o Programa de Metas.
3.

Infraestrutura
Diagnóstico:

A escassez de investimentos em infraestrutura urbana, aliada com a falta
de controle sobre o valor do solo pelo Estado, fazem com que quando estes
investimentos ocorrem de forma massiva em um único local, como os terminais
de ônibus e estações de trem e metrô, gerem a valorização da área do entorno
imediato, desencadeando, em alguns casos, externalidades negativas e/ou
expulsão da população local. Esse tema é de significativa importância por
associar a infraestrutura de mobilidade a processos de transformação da
cidade.
Recentemente, o desenvolvimento de novas tecnologias em
transporte, tais como patinetes e monociclos, e o surgimento de novos serviços
de compartilhamento têm fomentado o debate sobre o esgotamento da
infraestrutura para modos ativos, dada composição de novas demandas. Esse
contexto revela a emergência da necessidade maior comprometimento e
envolvimento do poder público com o tema, a fim de que se viabilize os
espaços necessários e adequados à introdução de novas modalidades,
atualmente designadas como micromobilidade, ao mesmo tempo em que se
qualifica a infraestrutura para modos ativos.
Além disso, é importante questionar a distribuição territorial desses
serviços de micromobilidade, que ocorre de forma bastante desigual,
concentradas nas regiões centrais, sendo totalmente ausentes nas periferias.
Isso também é reflexo da ausência de controle e regulação por parte do
município, bem como de incentivos para que estes serviços se ampliem em
localidades em que o uso deste tipo de mobilidade seria fundamental devido a
precariedade do serviço de transporte público e sua racionalização e
consequente perda de capilaridade.
Propostas:
1. Reunir recursos a serem destinados à operação do transporte coletivo e à
implementação, ampliação e modernização da infraestrutura para modos
ativos e modos motorizados coletivos, preferencialmente a partir da criação de
um fundo específico com recursos destinados ao financiamento da operação
do sistema e à qualificação da infraestrutura, com percentuais definidos.
2. Implementar soluções em infraestrutura que favoreçam a intermodalidade
física e funcional entre diferentes modos de transporte, tratando de forma
integrada o deslocamento do usuário (porta-a-porta), por exemplo
contemplando a revitalização de calçadas, disposição de paraciclos e
transporte de bicicleta etc.
3. Criar mecanismos de taxação do uso do espaço público viário para a
prestação de serviços de interesse público que ocasionam em ganhos
financeiros para financiar a infraestrutura.
4. Organizar e distribuir a disponibilidade territorial de serviços de
compartilhamento - micromobilidade ou mobilidade ativa -, levando bicicletas
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e patinetes para as periferias, lugares onde a demanda pela mobilidade ativa
é alta.
5. Fomentar modelos de compartilhamento, públicos e privados, adequados
aos diferentes perfis dos usuários, a exemplo disponibilizando bicicletas em
terminais de ponta que podem ser alugadas no final do dia e ser devolvidas no
dia seguinte.
6. Qualificar a infraestrutura para a mobilidade ativa em periferias como
instrumento de combate à violência pública, principalmente pensando em
viagens no período da noite e de grupos mais vulneráveis em decorrência das
desigualdades de gênero e raça.
7. Promover o entendimento da mobilidade como sistema, incorporando
dispositivos e equipamentos que contribuam para a qualificação do
deslocamentos das pessoas, tais como: iluminação pública, bancos, canelas
para transporte de bicicletas em escadarias, arborização urbana etc.
8. A democratização do acesso aos sistemas de transportes deve ser
equacionada junto com a provisão de acessibilidade aos equipamentos e
infraestruturas públicas (por exemplo, os espaços de lazer e cultura nas
periferias).
9. Garantir que o usuário dos sistemas de mobilidade urbana tenha acesso às
informações necessárias para fazer a escolha do melhor caminho, meio de
transporte mais adequado e dentre outras informações que podem qualificar e
deslocamento do cidadão e, por consequência, sua experiência urbana.
4.

Gestão ambiental
Diagnóstico:

A demanda histórica em relação ao transporte rodoviário em nossas
cidades aumenta o consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases
poluentes. Neste contexto, o transporte motorizado individual, em comparação
com o transporte público, emite cerca de 15 vezes mais poluentes locais e duas
vezes mais a quantidade de CO² (IPEA, 2011). Nesta mesma linha, o incentivo
dado ao uso do transporte individual pelo Estado através de reduções de
impostos sobre os veículos e sobre o combustível contribui para aprofundar os
impactos ambientais.
O transporte individual ocupa maior espaço nas vias e contribui para o
aumento dos congestionamentos e consequentemente o tempo de viagem.
Além disso este modelo de transporte aumenta a demanda pela manutenção
da infraestrutura de vias, orientada majoritariamente para o transporte
individual, comprometendo parte significativa dos recursos que poderiam ser
investidos em infraestrutura para outros modos de transporte mais sustentáveis.
Propostas:
1. Fomentar formas de mobilidade mais sustentáveis, que utilizam matrizes
energéticas alternativas e sejam compatíveis com a democratização e acesso
a mobilidade como direito.
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2. Necessidade de redução da poluição atmosférica e de gases efeito estufa
(GEE) através do desestímulo dos modos motorizados individuais, causadores
de grande impacto ambiental, bem como fomentar a mudança na matriz
energética.
3. Estimular o uso de combustíveis biodegradáveis oriundos de fontes renováveis,
sobretudo para realização do transporte de cargas.
4. Ampliar o sistema de transporte de cargas por meio dos sistemas hidroviário e
ferroviário, a fim de constituir alternativas ao transporte rodoviário de cargas.
5. Reorientar os investimentos públicos de infraestrutura para dar suporte às
formas de mobilidade sustentáveis.
6. Tratar as mortes no trânsito como um problema de saúde pública a ser
combatido, a partir da formulação de ações integradas que visem disciplinar o
comportamento dos motoristas e a indução de condutas no trânsito seguras.
7. Humanizar dados de ocorrência de trânsito, a fim de estimular a empatia da
sociedade em relação ao tema.
8. Pautar a diminuição da velocidade viária, a fim de que a cidade expanda as
áreas de trânsito calmo, inclusive adotando soluções construtivas, temporária e
perenes, que induzam a diminuição da velocidade veicular.
9. Cobrar a aplicação da Política Municipal de Mudança do Clima, a fim de
respaldar ações de redução do impacto ambiental do sistema de transporte.
5.

Uso e ocupação do solo
Diagnóstico:

O desenvolvimento urbano na metrópole de São Paulo foi historicamente
pautado pela ausência da orientação do crescimento, gerando um
espraiamento e ocupação de áreas distantes e sem infraestrutura. A
precariedade da infraestrutura de mobilidade em diversas regiões cria barreiras
para o acesso à equipamentos, cultura, lazer, bem como aumenta as distâncias
de deslocamento. Por outro lado, as áreas mais bem dotadas de infraestrutura
são ocupadas, quase homogeneamente, pelas classes mais ricas. É necessário
portanto pensar em um reordenamento do uso do solo tendo em vista a
diversificação da ocupação de áreas com infraestrutura bem como seu
adensamento.
Propostas:
1. Estimular a associação do desenvolvimento urbano regional em função da
democratização e do desenvolvimento do transporte.
2. Pensar em outras formas de acesso à terra para orientar o desenvolvimento
urbano associado com a localização, tendo em vista também formas de
diminuir distâncias.
3. Reordenamento da oferta de emprego e serviços para áreas de
centralidades locais consolidadas, sendo esta uma forma de reduzir as
7

distâncias entre casa e trabalho, serviços, equipamentos, lazer, cultura, etc,
além de consolidar essas centralidades como polos locais e ampliar as
dinâmicas.
4. Propor formas de quebra da lógica da mobilidade de “casa - trabalho”. Para
isso é necessário trabalhar em diversas escalas, utilizando os instrumentos
adequados como planos de bairro, planos regionais, entre outros.
6.

Intermodalidade
Diagnóstico:

Apesar de os municípios da região metropolitana de São Paulo estarem
inseridos na mesma mancha urbana e nas mesmas dinâmicas de fluxos
intermunicipais, não há integração entre os sistemas de transportes dos diversos
municípios. As únicas formas de transporte intermunicipais se dão através dos
trens da CPTM e dos ônibus da EMTU, mesmo assim, no caso dos ônibus há um
sistema de cobrança específico para este tipo de transporte, o Bilhete de
Ônibus Metropolitano (BOM). Pensando nos maiores fluxos de viagens na região
metropolitana que saem dos municípios vizinhos em direção ao município de
São Paulo, em muitos casos é necessário que o usuário tenha até três bilhetes
distintos (um da cidade de origem, um metropolitano e outro do município de
São Paulo). Acima de tudo esta falta de integração entre os sistemas
impossibilita a integração tarifária e aumenta os custos das viagens da
população que vive mais distante em relação ao seu local de destino.
Em outro aspecto, o da intermodalidade física e funcional, ainda é
pequena a infraestrutura que permita com que o usuário realize uma mesma
viagem utilizando modos diferentes, como por exemplo a possibilidade de
realizar um trecho da viagem de bicicleta, deixá-la em um bicicletário em
terminais de ônibus ou metrô e trem e seguir viagem utilizando outro modo,
tendo possibilidade de adequação às diversas demandas sobre mobilidade e
incentivando usos mais sustentáveis e menos poluentes.
Propostas:
1. Criação de sistemas de gestão e operação metropolitanos, possibilitando a
integração tarifária e também a ampliação e diversificação de linhas de ônibus
que atendam às diversas demandas dos usuários e não apenas os fluxos em
direção ao município de São Paulo.
2. Fortalecer os instrumentos de gestão metropolitana como o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) na área da mobilidade, visando a
melhoria da mobilidade nesta escala.
3. Incentivar a oferta de infraestrutura intermodal em terminais de ônibus, metrô
e trem, corredores de ônibus e locais públicos, sendo capaz de abranger os
diversos tipos de mobilidade bem como incentivar o uso da mobilidade ativa.
4. Melhoria das condições de transporte de bicicletas no transporte público de
média e alta capacidade, como forma de possibilitar a transição de modos na
mesma viagem e o incentivo à mobilidade ativa.
PROPOSTAS SÍNTESE PARA DINÂMICA
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1.

Estatização/municipalização do transporte

2.

Novas fontes de recursos para operação e infraestrutura

3.

Redução da tarifa/gratuidade do transporte público

4.
Implementação de novas tecnologias para quebrar paradigmas e
fomentar investimentos.
5.

Fortalecimento das instâncias de participação social

6.
Implementação de políticas públicas com enfoque de renda, gênero e
raça
7.

Intermodalidade física e funcional entre diferentes modos de transporte.

8.

Taxação do uso do espaço público viário

9.
Distribuição territorial equilibrada de serviços de compartilhamento micromobilidade ou mobilidade ativa
10.
Universalização do acesso aos sistemas de mobilidade pautado na
garantia do direito à cidade.
11.
Fomentar formas de mobilidade mais sustentáveis, que utilizam matrizes
energéticas alternativas.
12.
Ampliar o sistema de transporte de cargas por meio dos sistemas
hidroviário e ferroviário.
13.
Tratar as mortes no trânsito como um problema de saúde pública a ser
combatido.
14.
Associação do desenvolvimento urbano regional em função da
democratização e desenvolvimento da mobilidade urbana.
15.
Novas formas de acesso à terra para um desenvolvimento urbano
associado à localização e ao sistema de mobilidade.
16.
Criação de sistemas de gestão e operação metropolitanos, possibilitando
a integração tarifária.
17.
Cobrar e pautar a implementação do PlanMob/ SP e da Política Municipal
de Mudança Clima
18.

Qualificação da infraestrutura de mobilidade ativa

19.
Fortalecimento das centralidades locais e redução das distâncias à
equipamentos, lazer e trabalho.
20.
Incentivo à oferta de infraestrutura intermodal em terminais de ônibus,
metrô, trem e locais públicos
9
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FÓRUM BRCIDADES NÚCLEO SÃO PAULO

DESIGUALDADE E SEGREGAÇÃO

Desigualdade e Segregação na cidade consolidada.
Este texto foi escrito a várias mãos. É resultado de um conjunto de discussões
realizadas no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, na Frente de Luta por
Moradia (FLM) e na Unificadora das Lutas de Cortiços e Moradia (ULCM), num
total de sete (7) encontros. Foram momentos ricos para reflexão,
compartilhamento de experiências e formação mútua de todas/os
participantes.
Desses encontros participaram lideranças e mulheres coordenadoras de grupos
de base, profissionais apoiadores das lutas populares, estudantes e
pesquisadores/as. Como resultado, procuramos estruturar um texto que
refletisse a dinâmica das discussões, com algumas propostas para superação
da segregação na cidade de São Paulo.
O que significa segregação?
Percebemos durante nossas discussões que o significado da palavra
segregação não é claro para todo mundo; mas numa cidade tão desigual
como a nossa, a segregação faz parte do nosso dia a dia.
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Se fizermos um pequeno esforço, todas e todos nós facilmente conseguimos dar
exemplos de situações onde a desigualdade é visível; ou exemplos de
condições desiguais de oportunidades; ou de situações desiguais na qualidade
de vida, seja em relação a pessoas ou a lugares.

Se procuramos no dicionário, a palavra segregação significa: apartar, separar,
colocar de lado. Se pararmos para refletir se já nos sentimos "apartados", se já
passamos por uma situação em que fomos "deixados de lado" ou "colocados
de lado", impedidos/as de estar em determinado espaço ou lugar, é enorme a
quantidade de relatos. Geralmente, são experiências onde está presente o
preconceito e a discriminação.
Preconceito é uma opinião formada sem que se conheça de fato aquilo de que
se está falando.
Geralmente é uma opinião carregada de um sentimento de superioridade de
quem fala. O preconceito gera a discriminação, ou seja, a discriminação é uma
atitude, uma forma de agir baseada no preconceito, que tem como efeito
separar as pessoas.
•

•

•
•
•
•
•

•

No ponto de ônibus, quando um trabalhador que está morando numa
ocupação e ouve comentários maldosos: “são desocupados”, "são
bandidos"; "deveriam trabalhar e não invadir".
A vizinhança, os comerciantes, muitas vezes tem medo e tratam com
desprezo a pessoa que está numa ocupação. Ouvir da vizinhança
comentários como "vocês não pagam pela limpeza pública, não
deveriam colocar o lixo para o caminhão carregar"; ou acusar jovens
crianças da ocupação por furtos ocorridos no entorno são exemplos
desses preconceitos.
Ser mal atendida ou ter o atendimento dificultado no posto de saúde
próximo, pelo fato de estar na ocupação.
Mercados grandes ou empresas não contratarem pessoas que moram
em ocupação.
Escolas dificultarem a matrícula pela falta do comprovante de endereço.
Policiais desconfiarem e tratarem com desrespeito jovens e demais
pessoas que estão na ocupação.
Mulheres agredidas gratuitamente na rua, nas praças - não podem vestir
o que querem, não podem descer em frente à ocupação para tomar ar
numa noite quente. São desrespeitadas por homens passantes, pela
vizinhança, comerciantes ou policiais.
Fazer piadas em relação a identidade de gênero; desfazer da pessoa
por ser mulher, ser gay ou ser negra; por exemplo

2

Já a segregação é o que acontece quando se junta na mesma "cumbuca" a
desigualdade, o preconceito e a discriminação. Existem várias formas de
separar ou segregar: pela cor da pele ou etnia; pela condição econômica; pelo
gênero ou orientação sexual; pelas crenças religiosas; pelas convicções
políticas; ou quando a própria pessoa acaba internalizando o preconceito e a
discriminação.
Podemos concluir então que a segregação é múltipla: é econômica, cultural,
racial, de gênero e orientação sexual.
E mais: quando observamos a cidade e como ela se desenvolve e se
transforma, como os espaços foram sendo ocupados (o padrão de ocupação,
com regiões de alto padrão e outras em condição de abandono) e como os
serviços públicos foram sendo implantados nas várias regiões da cidade
(principalmente transporte, saúde, educação, mas também as moradias
populares) fica muito clara a junção de todos esses tipos de segregação.
Quando a segregação se reflete e concretiza na forma de ocupação da
cidade, ela é chamada de segregação socioespacial: separa e mantêm
separadas, de acordo com a condição socioeconômica as pessoas que
moram em determinado território; também concentra em determinados lugares
a maior oferta de empregos, de lazer e cultura e dificulta a chegada dos
trabalhadores mais pobres.
Oferece de forma desigual bens e serviços públicos (como educação pública,
saneamento básico, saúde de qualidade e moradias).
Os muito ricos não querem conviver com os mais pobres; ou então, quando essa
convivência é necessária, há limites, fronteiras construídas para não serem
atravessadas.
Essas fronteiras podem ser físicas (muros altos, condomínios fechados com
segurança, transportes públicos limitados que não permitem ou dificultam ao
trabalhador ou trabalhadora andar livremente por todos "os cantos" da cidade)
e simbólicas (quando os lugares intimidam e não nos sentimos no direito de
frequentá-los).
Exemplos de segregação simbólica
• Morar perto do Teatro Municipal e mesmo tendo espetáculos gratuitos
não nos sentimos confortáveis para frequentar o local.
• Não conseguir emprego por não ter comprovante de endereço
Segregações socioespaciais
• Os processos de "revitalização" em regiões consolidadas se tornam uma
violenta "higienização urbana", que atinge fortemente os trabalhadores
e trabalhadoras ambulantes e população em situação de rua, seguidos
pelos demais segmentos mais vulneráveis econômica e socialmente.
• Os alugueis abusivos e o comércio caro jogam os trabalhadores e
trabalhadoras mais pobres para lugares mais distantes do emprego
• A população em situação de rua não é priorizada no atendimento das
politicas habitacionais, ainda que sem moradia a pessoa não consegue
nem proteger o próprio corpo; sem moradia, não consegue emprego,
muitas vezes nem mesmo o trabalho informal, nem a reconstrução de
vínculos familiares.
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•

Não implantação de linhas de metrô nas áreas mais afastadas do centro,
o que dificulta a mobilidade
Valor alto de alugueis e preço da terra expulsa a população mais pobre para
áreas distantes de onde há mais oferta de trabalho, de lazer e cultura.
Se pensarmos sobre nosso dia a dia, percebemos que segregar é também uma
forma de reforçar as diferenças e impedir a convivência plural. A forma como
os diversos grupos sociais ocupam a cidade não é algo natural e, na maioria
das vezes, não decorrente de escolhas ou preferências pessoais.
A segregação é produzida pela sociedade: de um lado, grupos econômicos
(grandes construtoras, grandes empresas, banqueiros, mercado imobiliário)
consideram a cidade uma mercadoria, algo que se vende para ter lucro.
O preço da terra fica muito alto e impede muitas pessoas de viver dignamente.
Se juntarmos isso com poucas políticas públicas temos os ingredientes para uma
cidade muito desigual. Enfrentar todos os tipos de desigualdades é nosso
principal combate.
As lutas sociais
Nas nossas discussões, foi importante destacar que estamos firmes na luta para
combater as várias formas de segregação.
Na luta, há um processo emancipatório: as pessoas começam a frequentar
espaços que antes não frequentavam; participam de discussões e refletem
sobre questões que antes não paravam para pensar.
Nas ocupações, o exercício de tomar conta do espaço que é comum, de
construir vínculos de apoio mútuo, torna o lugar também um espaço de
proteção e oferece nova
identidade ao morador: o de cidadão/ trabalhador/trabalhadora que luta pelos
seus direitos.
A identidade constrói a resistência.
•

•
•
•

•

Nas ocupações, se organizam atividades culturais, biblioteca, música,
brinquedoteca; há organização para retirada do lixo, limpeza;
construção de regras que organizam a ocupação internamente.
Se concretizam redes de apoio também com o entorno: reforço escolar
para as crianças em convênio com escola próxima; aulas de inglês
Nas áreas de favelas, pela luta se conseguiu regularizar a água, a
energia, o saneamento
As coordenações fazem trabalho de formação; promovem atividades
coletivas, sejam passeios para áreas verdes, festas comunitárias,
comemorações,
manifestações
culturais,
mobilização
para
manifestações em defesa das políticas públicas; organizam a recepção
de alunos, pesquisadores e repórteres interessados em conhecer o
trabalho de organização popular , já que divulgar a luta também é
fundamental.
Expulsos do aluguel abusivo, as famílias que ocupam os imóveis
abandonados e áreas livres puderam melhorar a qualidade de vida;
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Discutindo o tema da desigualdade e segregação, percebemos que a nossa
luta tem sido
•

•
•
•

pelo direito a acessar a cidade consolidada - entendida como aquela
parte da cidade que oferece uma boa qualidade de vida para quem
nela mora; possui moradias dignas, espaços públicos bem cuidados,
equipamentos públicos estruturados e ofertas de educação, saúde, lazer
e cultura, nas mais variadas expressões, e que podem ser acessados por
todos e todas; mobilidade urbana, ou seja, rede de transportes públicos
que permitam a todos e todas se locomoverem quando quiserem, por
todos os cantos da cidade; com comércio variado e acesso a alimentos
frescos e de qualidade
A luta é também para transformar as áreas precárias e as periferias em
áreas com a mesma qualidade de vida das áreas consolidadas.
Para garantir trabalho decente ao trabalhador ambulante
Para que o morador em situação de rua e todos os trabalhadores e
trabalhadoras possam acessar a moradia e construir vínculos sociais de
cooperação e solidariedade.

Estamos disputando a cidade, pelo direito a usufruir de todos os benefícios de
morar no meio urbano.
As crianças que vêm de outras regiões da cidade para tomar banho no lago
da Praça da República é um retrato espontâneo dessa disputa pela cidade; as
ocupações de áreas livres, imóveis abandonados e também das calçadas e
praças pelos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes, são uma forma de
disputar os espaços da cidade, de onde os mais pobres não continuamente
segregados.
Nossas propostas
Para combater os vários tipos de
desigualdades e segregações

Para
combater
socioespaciais

Financiamento para atividades culturais.

Dias gratuitos em museus, teatros,
cinemas, Sala São Paulo , com ampla
campanha de divulgação
Construção de habitação de interesse
social na área central, produzida unindo
recursos estaduais e municipais

Trabalho social nas ocupações

a

segregação

Melhoria no SUS e na política de saúde:
mais serviços de saúde da família,
médicos
da
família;
atendimento
humanizado;
hospitais
com
ação
regional e mais postos e remédios.

Aprovação do PL 078/2014, que amplia o
TPU para ambulantes poderem trabalhar
– portanto, ampliação da regularidade
do trabalho ambulante.

Ampliação do ensino técnico e
ampliação do ENEM para possibilitar
acesso ao ensino superior, como forma
de ampliar o conhecimento e a
qualificação
dos
trabalhadoras
e

Uso social dos imóveis por tempo
determinado, para ajudar a família a
estruturar a vida
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trabalhadores e, consequentemente sua
autonomia
Segurança pública: Reformular a polícia,
exército e GCM para de fato “servir e
proteger” a população. Policiamento
mais justo, que não agrida ou mate. Mais
seguranças nas escolas, nas creches, nos
hospitais e postos de saúde
Desenvolver projetos públicos de lazer,
com segurança para jovens, crianças e
adultos.

Locação social em prédios novos

Capacitação para o primeiro emprego,
estágios e orientação.

Instalação de lixeiras pública, inclusive
para recicláveis; oferecer programas de
formação para crianças em relação a
reciclagem, a partir de parceria entre
escolas e cooperativas de reciclagem

Ampliar o atendimento aos idosos; pensar
calçadas, ruas, iluminação pública,
parques e praças a partir das
necessidades dos idosos.

Fechar avenidas principais da cidade
para lazer e cultura, como a Paulista
fecha aos domingos

Ampliar a oferta de orientação jurídica
gratuita e de qualidade

Estruturar
novos
programas
de
acolhimento,
ampliar
abrigos
e
programas de assistência a população
em situação de rua

Governo democrático

Instalar placas educativas para que os
cidadãos não joguem lixos na rua

Encontros multirraciais e multiculturais;
encontros ecumênicos

Retomadas dos espaços de participação
popular e respeito as decisões tomadas
nesses espaços

Educação em direitos humanos nas
escolas, pois é da base que se constrói o
respeito; mais professores, infraestrutura
adequada nas EMEIS, mais aulas públicas
- abrir os espaços de conhecimento para
todos e todas.

Parceria Público Popular e não Público
Privada

Regularização das Ocupações

Investimento público para acabar com o
feminicídio.
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FÓRUM BRCIDADES NÚCLEO SÃO PAULO

CULTURA/VIDA URBANA E ESPAÇO PÚBLICO
Esse texto foi construído a partir da valiosa contribuição de Tiaraju Pablo D´Andrea
(professor da UNIFESP); Rossella Rossetto (chefe da assessoria Técnica da SMC 201516), Ricardo Scardoelli (ex-diretor do CCJ Cachoeirinha), Renato Almeida( excoordenador do Programa VAI da SMC e movimento de cultura de Guaianazes),
Caio Franzolin e Gabriel Küster (grupo de teatro A Próxima Companhia), além de
uma rápida aproximação ao Plano Municipal de Cultura, elaborado entre Outubro
de 2015 e Junho de 2016.
QUESTÕES:
Outras maneiras de vida na cidade passam pela dimensão da cultura. Não
estamos nos reportando apenas à produção artística, mas ao modo de vida e às
condições do cotidiano urbano, condições que nos colocam como vivenciadores
da cultura das cidades. O Plano Nacional de Cultura (2010) baseia-se em 03
dimensões de cultura que se complementam: cultura como expressão simbólica;
cultura como direito de cidadania; cultura como potencial para o
desenvolvimento econômico. A convenção da UNESCO, no início do século XXI,
sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais propôs a
ampliação desse escopo das políticas culturais para além das artes e do
patrimônio, entendendo a cultura a partir de múltiplas formas de expressão e
comportamento, a serem reconhecidas pelo Estado. in PMC, 2016,p.48.
As manifestações culturais voltadas à produção artística - tais como hip hop,
grafite, pixo, break, arte transgressora – dão visibilidade aos grupos que estão sob
as lógicas hegemônicas e à condição territorial que ocupam: as periferias.
Numa cidade caracterizada pela baixa cultura de vida urbana e cidadã, de
respeito ao outro, de entendimento das diferenças, dos espaços públicos e
coletivos, a construção do sujeito enfrenta diferenças de narrativas que vão da
cultura oficial, classista, racista e excludente ao surgimento dos “narradores” de si
mesmos e da realidade urbana vivida.
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Esse texto estrutura-se a partir do que chamamos de diagnóstico, em que tentamos
caracterizar algumas das possíveis dimensões da cultura e dos espaços públicos na
cidade de São Paulo e, na sequência, propostas, como uma primeira aproximação
do núcleo São Paulo para promover o debate e constituir um grupo permanente,
que se proponha a aprofundar a discussão e construir uma AGENDA de diretrizes
para as cidades brasileiras.

DIAGNÓSTICO:
1.
A produção cultural das periferias é invisibilizada. Entretanto, nos últimos 30
anos muitos movimentos – e eventos - se fizeram presentes na cidade: saraus, slams,
hip hop, cineclubes, feminismo, dança, teatro, negros.
“Na década de 1990, as periferias de São Paulo sofriam os desdobramentos do
neoliberalismo e um alto índice de homicídios. O texto aponta algumas mudanças
ocorridas nas últimas duas décadas nessas periferias. Algumas delas são o aumento
do número de coletivos artísticos nesses bairros (...). (...) o texto conceitua a obra
do grupo de rap Racionais MC´s como sendo a narrativa legitimada por essa
população para contar sua história e discorre sobre uma nova subjetividade
surgida na periferia e centrada no orgulho dessa condição. O indivíduo que passa
a agir politicamente a partir desse orgulho é denominado neste trabalho como
sujeito periférico”. (in D’ Andrea, Tiarajú Pablo. A formação dos sujeitos periféricos:
cultura e política na periferia de São Paulo. Tese de doutorado defendida na FFLCH
em 2013)
2.
O VAI (o programa para a valorização de iniciativas culturais - VAI, foi criado
pela lei 13.540/2003 e regulamentado pelo decreto 43.823/2003- projeto de Nabil
Bonduki na gestão de Marta Suplicy, com a finalidade de apoiar financeiramente,
por meio de subsídio, atividades artístico-culturais, principalmente de jovens de
baixa renda e de regiões do município desprovidas de recursos e equipamentos
culturais) fomentou grupos de arte que colocaram outras perspectivas frente ao
poder paralelo, ao crime e ao trabalho subalterno. (in D’ Andrea, Tiarajú Pablo. A
formação dos sujeitos periféricos: cultura e política na periferia de São Paulo. Tese
de doutorado defendida na FFLCH em 2013).
Faz-se necessário observar que esta política pública estruturante continua em
execução, o que possibilita, até o momento, grande potencial de criação,
pesquisa e difusão de iniciativas culturais na cidade de São Paulo.
3. Pontos de Cultura: “Os Pontos de Cultura são o eixo principal do Programa
Cultura Viva, implementado pelo Ministério da Cultura entre 2004 e 2005 até 2016.
A ideia do programa é valorizar e apoiar as iniciativas culturais da comunidade,
reconhecendo o protagonismo dos cidadãos e cidadãs que produzem cultura em
suas regiões. Os Pontos de Cultura são parceiros na relação entre o poder público
e a sociedade, atuando em áreas e territórios da cidade em que a oferta de
equipamentos e programas de inclusão cultural são insuficientes ou inexistentes,
fortalecendo a ação cultural dos grupos atuantes nas comunidades, ampliando o
acesso aos meios de produção, circulação e fruição de bens e serviços culturais. A
PMSP
implementa
esse
Programa
em
2014”
(Fonte:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=14003 ).
Atualmente os parâmetros de apoio do Governo Federal, bem como os das esferas
Estadual e Municipal, adotados na cidade de São Paulo, sofreram mudanças, não
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existindo mais o apoio à continuidade dos espaços, de seu financiamento de
programação e nem de locação.
4.
O Movimento Cultural das Periferias, em diálogo com a Câmara e a
Secretaria Municipal de Cultura (SMC), elaborou a Lei 16.496/16, tendo sido
lançado o primeiro edital do Programa de Fomento à Cultura da Periferia de São
Paulo em agosto de 2016.
Esse projeto, pela primeira vez, reconhece a dimensão territorial da cultura e a
desigualdade na distribuição de recursos públicos e, por isso, propõe:
• 70% dos recursos para área com renda per capita média até R$440,00
• 23% para área com 10 a 20% de renda per capita média de R$440,00
• 7% para os bolsões de pobreza da região central.
• sem previsão orçamentária para área onde menos de 10% da população
tem renda abaixo de R$440,00
referência: http://observatoriodadiversidade.org.br/site/lei-de-fomento-aperiferia-de-sp-inova-ao-reconhecer-a-dimensao-territorial-da-cultura/

5.
O 1º Plano Municipal de Cultura (o “Plano Municipal de Cultura consiste em
um documento de planejamento para orientar a execução das políticas culturais
na cidade de São Paulo pelo período de dez anos, sendo um dos compromissos
gerados pela adesão do município ao Sistema Nacional de Cultura (SNC).”),
ressaltando o olhar sobre o território, tratou da identificação de Distritos sem
nenhum equipamento cultural.
Destacou 11 diretrizes e 20 metas, 96 ações, destacando a necessidade de estar
vinculado ao orçamento público municipal. Cinco foram os eixos temáticos:
•
•
•
•
•

do estado e da participação social
da infraestrutura cultural
do patrimônio cultural e da memória
da diversidade cultural
da economia da cultura (p.22)

6.
Os coletivos culturais da periferia têm opinião clara sobre o direito de acesso
aos recursos públicos, dada a consciência de que a produção de riqueza é feita
pelos trabalhadores. E os recursos potencializam a “quebrada”. Enquadra-se nas
lógicas vigentes do Estado, dos editais, mas se faz mais, se produz mais.
7.
O território é sempre um espaço de referência simbólica porque as pessoas
são do bairro ou porque se deslocam e veem sentido nisso. Cine campinho, por
exemplo: grupo teve VAI (2007/2008) e FOMENTO À PERIFERIA- projeção de cinema
num campo de futebol (equipamento comprado com recursos do VAI). Todos os
membros do campinho eram do entorno. O vínculo já existia.
8.Cada grupo vai ter uma relação com o território diferente: “ Ônibus da Trupe

Sinhá Zózima- Terminal Parque D.Pedro; Grupo XIX- Vila Maria Zélia; Pombas
urbanas – Cidade Tiradentes; Humbalada- Interlagos, Zona Sul; Brava Cia –
Jdim Ângela, M´Boi Mirim. O espaço público pode estar diretamente associado
aos coletivos de cultura das periferias. Mas não só.
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9. Para os grupos de cultura periféricos é fundamental o espaço/sede, lugar de
referência destinado, ocupado. Os grupos apropriavam-se de espaços públicos
inusitados (lixões, por exemplo). Os slams acontecem nos espaços externos ao
metrô, em bares. Os espaços são “tomados”.
10.
A ação cultural tem muita relevância para os grupos de periferia. As pessoas
se reconhecem - as minorias de direito, a população que é invisibilizada.
11.
O espaço da rua: Nos 90, o discurso era o de que o/a jovem tinha que sair
das ruas ... o envolvimento com atividades culturais “tiraria o/a garota/a das ruas
...” mas por que? A rua é um bom espaço (nos anos 90 aumentam os muros e as
grades. Em Guaianazes nos anos 90 é que aumentou a violência. Lajeado, um dos
lugares mais violentos, junto com Jardim Ângela. A rua, espaço público por
princípio, aparece como o espaço do perigo, do controle por agentes do tráfico).
12.
Os espaços e equipamentos públicos: Na maior parte da cidade, os espaços
públicos não utilitários são residuais. Na cidade consolidada e central, esses
espaços têm um desenho mínimo, com alguns equipamentos significativos. À
medida que se afasta dos bairros centrais, os espaços públicos são as sobras dos
lotes, são um negativo mesquinho daquilo que não é propriedade privada. Mesmo
as ruas, espaços públicos por definição, longe de serem espaços da integração,
da fluidez e dos acontecimentos por excelência da vida urbana, são,
primordialmente, marcados pelo utilitarismo da circulação de pessoas e
mercadorias. Impera o urbanismo das necessidades básicas / demandas mínimas:
o abrigo, a manutenção da saúde do corpo, o acesso ao trabalho, conforme
conceitos apresentados no texto “O direito a habitar a cidade: o reconhecimento
da poética cotidiana como direito à cidade – Prof. Catharina P. C. S. Lima”.
Atualmente, muitos desses espaços têm sido apresentados como ônus e problemas
para o Estado, justificando os discursos de privatização e concessão.
13.
Equipamentos Culturais públicos importantes: as Casas de Cultura e os CEUs.
No CEU Jambeiro surgiu a ideia da gestão compartilhada (SMC e de SME). Depois,
com Serra, passou a ser a EDUCAÇÃO que coordenava (25% ficava para
educação, 6% para o CEU). A gestão passou a ser centralizada. Os CEUs foram
virando um “escolão” e os grupos culturais (que usavam o equipamento quando
da gestão Marta) foram se afastando. Os CEUs eram de excelência e foram se
transformando no pior lugar para se apresentar.
14.
Nos anos 2000 (gestão Marta) as subprefeituras tinham força (o poder local).
Tinham coordenadorias e assessorias temáticas, com gestão e ação locais. Isso se
perdeu com a eleição de Serra. O poder volta a ser centralizado. Deixam de existir
as 31 coordenadorias de saúde, educação etc
15. Importância do reconhecimento das manifestações culturais dos grupos
invisibilizados envolve também a cultura indígena (“O Programa Aldeias é um dos
programas vinculados ao núcleo Fomentos/Cidadania Cultural. Tem por objetivo o
fortalecimento e promoção das expressões culturais tradicionais do povo Guarani
Mbya nas aldeias (tekoa) localizadas na Zona Sul (Parelheiros) e Zona Noroeste
(Jaraguá) e nos espaços e equipamentos públicos da cidade de São Paulo”. Fonte:
Programa Aldeias, 2016. http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/688/)
16. A Virada Cultural representou (e representa) uma importante relação entre
produção cultural e espaço público, mas que também sofre mudanças de
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perspectiva no sentido das gestões públicas que ora concentram as ações apenas
no centro da cidade e ora ampliam a difusão da programação incluindo as regiões
periféricas. É importante destacar que a virada apresenta uma programação
artística que muitas vezes invisibiliza/ não inclui fazedores e fazedoras de cultura
das periferias, da cultura tradicional e outros aspectos contra hegemônicos
17. Para além da valoração da cultura nas periferias da cidade (ou que vêm delas)
há a gestão, manutenção e implemento dos equipamentos institucionais, oficiais
da cidade: Museu da Cidade, Teatro Municipal, Casas de Culltura, Bibliotecas
Públicas, Teatros Distritais, Centro Cultural São Paulo, patrimônio histórico e cultural,
no caso de São Paulo, por exemplo.
18. Como administrar os recursos (prioridades)?: Na SMC da PMSP, por exemplo,
em 2015/2016, o recurso era de 460 milhões de reais, assim distribuídos: 120 milhões
para o Teatro Municipal, 110 para manutenção, limpeza, segurança do
equipamentos, 100 para a folha de pagamento dos funcionários (1000) e 150
milhões para todos os projetos, eventos e programas de fomento.
19. Vale destacar que, até 2001, não havia programas de fomento na PMSP,
somente Lei de Incentivo Fiscal.

PROPOSTAS (para discussão):
•

Cidadania Cultural (Marilena Chauí) x cultura de mercado.

•

Dessacralizar a cultura erudita (Mario de Andrade).

•

Valorar a qualidade cultural e a autonomia dos agentes (várias culturas,
sujeito agente, trocas entre agentes).

•

Reconhecimento dos agentes locais e dos trabalhadores e trabalhadoras
da cultura que são dos territórios periféricos e dos e das que vêm “de fora”.

•

A cultura compreendida numa perspectiva ampliada como política
pública, estratégia política e orçamento público. Cultura como investimento
público significativo e como parte de um projeto para a cidade, para a vida
urbana.

•

Cultura como ferramenta de reversão de desigualdades historicamente
constituídas e de garantia de direitos. Cultura como direito, como acesso,
como possibilidade de reflexão e pensamento. Ampliação das
possibilidades de pensar e construir elementos comuns de cidade, de
sociedade, de vida coletiva.

•

Cultura que nos modifique/construa como cidadãos, ou seja, que gere
cidade para todos e cidadania. Cultura da convivência, valorizar a própria
vida e aprender a viver/conviver com o outro. Cultura impulsionadora da
participação cidadã.

•

Articulação sociedade e Estado, parcerias público-comunitárias.
Fortalecimento dos espaços comunitários, do sentido do comum, a partir
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das organizações sociais. Reconhecer e potencializar o que já existe e a
partir disso gerar novas possibilidades.
•

Educação patrimonial

Território, espaços e equipamentos públicos
•

Alinhamento do PMC a outros instrumentos de planejamento municipal:
Integrar os equipamentos culturais às políticas de mobilidade e infraestrutura
urbana em conexão com as redes de transporte, incluindo iluminação
pública, sinalização e rotas acessíveis. (PMC, p.85). Cultura como pauta
transversal

•

Implantação dos territórios de cultura e da paisagem como uma rede
estruturadora da relação entre cidade, patrimônio, cultura e ocupação do
espaço público

•

Organização de um inventário das áreas de interesse cultural para
enquadramento na ZEPEC-APC

•

Apropriação de espaços públicos para atividades de cultura, “tomando
posse” de áreas como praças e espaços livres subutilizados. Os espaços
públicos como importantes locais para trocas simbólicas e trocas materiais
solidárias. Espaço urbano como espaço de produção e difusão da cultura
na cidade.

•

Rede de equipamentos culturais e espaços independentes, reapropriação
de espaços públicos, territorialização das políticas culturais e ampliação do
acesso à cultura (PMC, p.50).

•

Urbanismo colaborativo para região periférica. Uma outra maneira de
reconhecer e valorar o território e os espaços de uso público e comunitário,
repensando o território da periferia com outros pontos de partida e com
construção coletiva, em diálogo.

•

Articulação do território por capilaridade e dos temas por agente.
Constituição das redes de cultura com grupos, coletivos, indivíduos,
unidades escolares, unidades de saúde, entre outras.

•

Política de segurança que reconheça como experiência legítima estar no
espaço público, entenda a rua como espaço possível e privilegiado das
vivências urbanas: calçadas, ciclovias, ruas para pedestres (Paulista
Aberta), centro aberto, rede de espaços públicos nas periferias.
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•

Cultura urbana que promova um novo conceito de cidadania em que a
relação da população com o território seja pautada pela responsabilidade
ambiental.

•

Garantia das SEDES dos grupos. Conformou-se o BLOCO das OCUPAÇÕES
(coletivos com espaços ameaçados que lutam por manter e ter acesso a
mais outros). Uma Casa de Cultura não dá conta da quantidade/demanda
dos bairros. Garantia da permanência dos grupos/coletivos nos espaços que
ocupam (Sacolão das Artes, Quilombaque - Perus, Pombas Urbanas).
Regularização dos espaços já apropriados pelos coletivos de cultura

•

Espaços escolares como importantes espaços públicos articuladores da vida
e cultura urbana, para o desenvolvimento da convivência, da
sociabilidade. Aproximação da cultura e educação

•

Ampliação e melhorias dos espaços públicos de lazer e esportes, com
intensificação do controle social dos parques e áreas verdes. Ocupação dos
prédios e espaços públicos; gestão própria dos espaços públicos, gestão de
equipamentos como modalidade da política. Ampliação da política
pública das Ruas de Lazer, por exemplo, trazendo a perspectiva da
ocupação do espaço público pela população a partir de ações culturais.

•

Recuperação das Casas de Cultura e uma Casa de Cultura por
Subprefeitura e de escolas/bibliotecas por bairro/distrito (PMC, p.93)

•

Modernizar ou criar novos equipamentos culturais multiuso (PMC,p.87)

•

Manutenção de uma rede pública de salas de cinema (PMC, p.87): pelo
menos uma sala de primeira linha em cada Subprefeitura. A existente rede
SPCine, prioriza a produção nacional e independente (sem excluir filmes de
entretenimento)

•

Festival de cinema para temas urbanos (proposta encaminhada ao
BrCidades núcleo São Paulo)

Orçamento e financiamento
•

Redução da desigualdade por meio de políticas públicas que representem
a melhor distribuição dos recursos pelo território urbano e pelos agentes

•

A Cultura com dotação orçamentária mínima (2%), garantida como política
de Estado e não de governo (como Saúde e Educação); espaços
democráticos para discussão do orçamento e descentralização territorial.

•

Ampliação por recursos (VAI 1, VAI 2, pontos de fomento, ponto de cultura).

•

Modelos de financiamento para apoio e incentivo a programas, projetos e
ações culturais realizadas pela Sociedade.
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•

Possibilidade de geração de renda a partir da Cultura – iniciativas culturais
para grupos iniciantes, a partir de editais não complexos (os fazedores da
cultura popular às vezes não conseguem acessar por conta da
burocratização do sistema que não dialoga com o perfil dos mestres
populares). Descentralização dos recursos. (O fomento permitiu a livre
expressão e o registro da história dos grupos de teatro, por exemplo, fora da
lógica de mercado. O fomento é muito importante, mas também é
importante que tenha diversidade de formatos. E que permita AUTONOMIA
do grupo.)

•

A Lei 8.666/1993 de Licitação e Contratos coloca condições semelhantes
aos pequenos e grandes contratos, inviabilizando os pequenos. Deveriam
ser considerados porte e característica das atividades para que as
condicionantes sejam ajustadas

•

Garantir investimentos na pluralidade/diversidade das atividades artísticas e
para os grupos de direitos minoritários (PMC).

•

Fortalecer a “economia da cultura” - diversidade de cadeias e arranjos
produtivos, interação com os mercados e instituições culturais que atuam na
cidade (PMC, p.51)

•

Considerar o evento (a excepcionalidade) e o cotidiano da experiência da
cultura urbana

•

Possibilitar a articulação de orçamentos públicos: Saúde, Esporte, Cultura e
Lazer, destacando-se a Educação como um dos setores mais importantes à
integração das políticas setoriais

Gestão
• Fazer junto nas diferentes escalas (de governo, com a sociedade, nas
parcerias)
• Ampliar, diversificar e potencializar a rede de equipamentos culturais em
parceria com a sociedade civil por meio de novos modelos de gestão e
cessão de espaços. (PMC, p.95) Gestão compartilhada dos CEUs (PMC,
p.88)
•

Fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura, com realização das
Conferências de Cultura.

•

Sistemas de informações e indicadores culturais: conjunto de instrumentos
de coleta, organização, análise e armazenamento de dados – cadastros,
diagnósticos, mapeamentos, censos.

•

Descentralização do poder e das atividades culturais pelas subprefeituras
(Poder local. Gestão e ação locais).
8

•

Viabilizar possibilidades - quando desejadas - de integração entre teatros e
grupos independentes com Sistema S, promotores privados, Estado e
município

•

Gestão participativa das praças (centrais e de bairro), parques e espaços
públicos como arenas culturais compatibilizando com lazer, esportes e
proteção ambiental

São Paulo, 28 de Julho de 2019
Organizaram esse texto a partir do GT CULTURA/VIDA URBANA E ESPAÇO
PÚBLICO do Núcleo BrCidades São Paulo:
Caio Franzolin
Lizete Rubano
Nabil Bonduki
Patryck Carvalho
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FÓRUM BRCIDADES NÚCLEO SÃO PAULO

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

PROCESSO DE DISCUSSÃO:
O Grupo se reuniu em 21 de maio de 2018, totalizando 21 pessoas. Após
apresentação de Celso Carvalho sobre a estratégia proposta pelo BrCidades
para o debate, a Erminia Maricato fez uma breve fala sobre conjuntura e ações
do BrCidades visando a construção de propostas para 2020, de modo a incidir
nas eleições municipais.
Em seguida, o grupo elaborou propostas para os seguintes temas: água e
esgoto, poluição dos cursos d´água, gestão, resíduos sólidos, manejo de águas
pluviais, zona rural, parques públicos, riscos e desastres naturais (havia também o
tema de poluição do ar, mas não foi debatido como os demais, por isso,
optamos em retirá-lo desta apresentação).
Considerando que o grupo tratou de diversas temáticas, que se organizam em
distintas políticas setoriais, foi elaborado um grande número de propostas. A
relatoria procurou agrupá-las em subtemas conforme relatado a seguir.

PROPOSTAS:
1.QUESTÕES GERAIS (OU TRANSVERSAIS) SOBRE PLANEJAMENTO INTEGRADO e
GESTÂO DOS COMPONENTES DO SANEAMENTO E DA POLÍTICA AMBIENTAL
•

•

Desenvolver e implementar projetos integrados em microbacias hidrográficas
prioritárias, ou seja, as mais vulneráveis do ponto de vista social e suscetíveis
ambientalmente, de forma a trabalhar de forma integrada água, esgoto,
drenagem, áreas verdes, riscos e habitação, saúde e assistência social;
Promover educação ambiental, formação e cidadania: inclusão do tema
ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável) no ensino fundamental;
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•
•

Proteger e garantir a demarcação de terras indígenas, reconhecendo que os
índios são agentes ativos na preservação ambiental;
Desenvolver políticas voltadas à pauta da adaptação às mudanças
climáticas no meio urbano.

2.ÁGUA E ESGOTO – universalização
•

•
•
•
•
•
•

Gestão e governança:
Hierarquizar níveis de planejamento e avançar em propostas de governança
interfederativa e consórcios de gestão compartilhada da prestação de
serviços de saneamento básico;
Propor governança entre as três esferas federativas (município, estado,
nação) > garantindo autonomia para os municípios;
Discutir (re)municipalização dos serviços em São Paulo, atento à escala
metropolitana;
Implementar os instrumentos existentes: cobrança pelo uso da água,
outorga, retirada, lançamento, com valores realistas;
Aplicar o controle social possível nos espaços de regulação e mecanismos
de contrato;
Comitês de bacia podem ter um papel e importância no planejamento de
bacias, pois permite a integração de políticas.
Alinhamento aos ODSs: abrigar-se na agenda internacional; disputar a
agenda ÁGUA;
Prioridades, ações e programas:

•
•

•

•
•

Priorizar investimentos em infraestrutura nos assentamentos precários, por
meio de urbanização integrada;
Garantir a prestação de serviços de saneamento (água e esgoto) com
subsídios para a população de baixa renda (utilizar como referência
CADÚnico);
Formular programas para ampliar tarifa social e rever tarifas, de forma que
um certo patamar mínimo de serviço possa ser oferecido mesmo para quem
não pode pagar;
Elaborar programa para ampliar ligações domiciliares de esgoto e identificar
e solucionar ligações irregulares de drenagem/esgoto;
Política de preservação de nascentes, áreas produtoras de água;
Recursos e financiamento:

•

•

Reinvestimento total (exceto parcela obrigatória distribuição de dividendos –
lei da S/A) dos lucros das empresas prestadoras na universalização água e
esgoto;
(Re)organização econômica das atividades.
o A forma como é feita a cobrança pelos serviços de saneamento
desestimula economia de água e tratamento de esgotos
o Rever a forma de cobrar pelos serviços de saneamento (exemplofundo para remunerar quem consegue reduzir perda de água; quem
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•

consegue universalizar os serviços. Também quanto ao tratamento
esgotos- não tratou, não recebe. Rio ficou limpo-maiores receitas.
Saúde pública melhorou- idem...)
o Cobrar juros maiores para concessionária que não articula os diversos
componentes (exemplo, punição para casos em que a rede ficou
pronta e a ETE não) e vice-versa – premiação quando o serviço se
completa, quando cumpre sua função social.
Recursos federais para ação intermunicipal (consórcios).

3.POLUIÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA
•

•

Gestão, governança e legislação:
Participar ativamente do processo de regulamentação da lei de segurança
hídrica municipal de São Paulo que estabelece 120 dias para criar instância
municipal;
Debater e difundir “Segurança Hídrica e o papel dos municípios”.
Programas, ações, desenvolvimento de tecnologias:

•
•
•
•
•

Formular política de aumento da PERMEABILIDADE do solo, onde for possível;
Coletar “vazão de tempo seco” dos córregos e conduzir para tratamento;
Desenvolver tecnologias para tratamento da poluição difusa;
Adotar a melhoria da qualidade de água dos rios como indicador prioritário
do tratamento de esgoto;
Ampliar a coleta e, principalmente, o tratamento de esgotos e efluentes para
gerar a melhoria da qualidade da água nos rios urbanos.

4.RESÍDUOS SÓLIDOS
•
•
•

Gestão e governança:
Qualificação da gestão pública com prioridade à gestão associada por
consórcios intermunicipais públicos;
Garantir transparência e gestão da sociedade nos contratos;
Condicionar o repasse de recursos ICMS (discricionários) à qualificação da
gestão de resíduos e limpeza urbana;
Programas, ações, desenvolvimento de tecnologias:

•
•
•

•
•

Implementar políticas públicas para assistência a catadores de resíduos;
Municípios: congregar arranjos produtivos locais ou regionais visando a
gestão dos resíduos (5 Rs);
Alavancar cadeias produtivas locais (geração de emprego, renda, tributos)
a partir do manejo sustentável de resíduos (orgânicos, madeiras,
embalagens, constr. Civil);
Implementar práticas de compostagem no município de São Paulo;
Induzir a transição para o encerramento de lixões e a restrição à aterros
sanitários;
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•
•

Melhorar as soluções de coleta nos assentamentos precários (gestão,
equipamentos que considerem as características da ocupação);
Promover campanhas educacionais dos resíduos sólidos.

5.MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Programas, ações, desenvolvimento de tecnologias:
•
•

•
•

Trabalhar com a existência e permanência das inundações;
Pensar em estratégias de manejo vinculadas a TOPOGRAFIA existente na
cidade e TÉCNICAS DE ABSORÇÃO das águas. Nesse sentido, setorizar
trechos da cidade de acordo com o nível do solo e declividade é essencial
para propor estratégias específicas (com maior e menor grau de absorção)
para que esses setores atuem como uma rede. Isso deve ser pensado em
maior e menor escala, de forma contínua (ex.: permeabilidade nas calçadas
e nos lotes) e com pontos estratégicos como PARQUES para absorção do
excedente das águas;
Aplicação e aperfeiçoamento da legislação já existente (Quota
ambiental/Reservatórios de contenção);
Articular soluções não convencionais (infraestruturas verdes) às
convencionais: programa, incentivos, legislação.

6.MANANCIAIS, ZONA RURAL e interfaces
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Implantar instância de gestão e fiscalização das Áreas de Proteção aos
Mananciais (APMs) mais efetiva e colaborativa entre estado e municípios;
Promover formas de recuperação socioambiental paulatina das ocupações
nas margens das represas Guarapiranga e Billings;
Avançar na qualificação urbana das áreas consolidadas de mananciais;
Tratar a “questão” dos mananciais fora de mananciais (alternativas para
habitação de interesse social em bairros consolidados e centrais);
Planejar e controlar a expansão urbana sobre os mananciais em termos de
uso e ocupação do solo.
Elaborar políticas de desenvolvimento econômico que incentivem a
manutenção da paisagem rural/serviços ecossistêmicos mantendo os
agricultores na terra, com melhoria das condições de vida;
o Infraestrutura rural para desenvolvimento socioeconômico;
o Instrumentos de incentivo ao produtor rural;
Necessidades de serem pensados e propostos instrumentos para a gestão
territorial do rural > instrumentos do Estatuto da Cidade não dão conta;
Articulação metropolitana para a melhoria da gestão territorial do rural;
Transição agroecológica: assistência técnica, incentivos econômicos (como
PSA) e regulação para que os produtores façam a transição da agricultura
convencional para a agricultura de base ecológica.
Alimentação sem veneno/local: merenda; espaços nos mercados (nesse
caso c/ políticas públicas);
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7.PARQUES PÚBLICOS E ÁREAS VERDES
•
•
•
•

Criação do Fundo de Parques previsto no Plano Diretor Estratégico de São
Paulo (2014);
Necessidade urgente de um Plano de Áreas Verdes que articule Parques
Públicos + praças + áreas particulares incentivadas (TDC);
Aplicação do instrumento Transferência do Direito de Construir (TDC) para a
criação e manutenção de áreas verdes;
Regulamentação de artigos da Lei do SNUC, que obrigam a compensação
aos municípios pelas empresas de H2O e saneamento que utilizam água de
reservatórios;

8.RISCOS/DESASTRES “NATURAIS”
•
•
•

•
•
•
•

Implementar ações de resiliência às mudanças climáticas;
Governança interfederativa > ampliação do escopo/riscos > alinhamento
aos ODSs;
Integrar as ações em gestão de riscos que estão incluídas no plano de
gestão de riscos da RMSP (resultados dos trabalhos desenvolvidos no âmbito
do PDUI);
Gestão de riscos que deve estar integrada às outras políticas intersetoriais –
governança municipal – bacias e regiões metropolitanas;
Corpo técnico qualificado e permanente e em cidades menores: consórcio;
Incorporação da gestão de risco na política e legislação de ordenamento
territorial;
Diferenciar risco das situações que podem ser qualificadas por meio de
medidas de ampliação de segurança.

5

