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RESUMO  

 

SIQUEIRA, V.S. Vivências e memórias de um processo urbano de reintegração de posse- 

jovens do Pinheirinho. 2019. 87f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e 

Regional) - Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos. (Orientador Prof. Dr. 

Pedro Ribeiro Moreira Neto). 

 

Este trabalho objetivou lançar luz sobre a relação entre a cidade de São José dos Campos/SP, 

seus habitantes em situação de vulnerabilidade socioespacial  e suas memórias. Para tanto, 

buscou-se conhecer a perspectiva de jovens entre 15 e 17 anos, que vivenciaram, ainda 

crianças, um processo de ocupação, desocupação, habitação em moradias transitórias e 

alocação para a moradia atual. A ocupação foi iniciada em 2004, na periferia sul da cidade, no 

espaço denominado Pinheirinho, a violenta reintegração de posse ocorreu no ano de 2012, e, 

em 2016, as famílias receberam suas moradias por meio do Programa Minha Casa Minha 

Vida, na periferia leste da cidade.  A pesquisa foi apoiada nos referenciais teóricos de história 

e memória, de Maurice Halbwachs e Michael Pollak, com suporte de reflexões sobre a “alma 

da cidade”, como conceituada por James Hillman; bem como no conceito sociológico de 

comunidade, contando ainda com contribuições da área da Psicologia Ambiental.  A pesquisa, 

qualitativa, de caráter exploratório e investigativo, foi conduzida por meio de encontros 

temáticos com grupo focal de 16 jovens, e entrevistas com as mães. Os resultados revelam as 

contradições entre a vida desses jovens e a imagem da cidade próspera de médio porte, capital 

de região metropolitana paulista. Memórias e sentimentos diversos permeiam a trajetória 

desses jovens nos diferentes momentos e territórios percorridos, neles depositando seus 

afetos, dores e esperanças. Os sentimentos de comunidade foram expressos pelos jovens e 

suas mães, nas memórias evocadas dos dias vividos na antiga ocupação. Naquele lugar, as 

relações comunitárias deixaram marcas profundas de acolhimento, proteção e coletividade, 

características essas que os(as) moradores(as) ainda tentam manter, mas encontram-se menos 

fortalecidas, após o recebimento das casas e a mudança para o novo bairro. Ressalta-se que a 

comunidade do Pinheirinho esteve durante todo o percurso, organizada em torno do 

Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST), que foi percebido na pesquisa 

como um fator importante para a ordenação do grupo em direção aos seus objetivos e às 

conquistas alcançadas. 

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Cidades. Memórias. Periferização. Jovens 

reassentados. 

 

 



ABSTRACT  

 

SIQUEIRA, V.S. Experiences and memories of an urban owner repossession process: 

youngerts from Pinheirinho dos Palmares. 2019. 87f. Dissertação (Mestrado em Planejamento 

Urbano e Regioanl)-Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos. (Orientador 

Prof. Dr. Pedro Ribeiro Moreira Neto).  

 

The objective of this essay is to cast light on the relationship of S.Jose dos Campos (a city at 

Sao Paulo State), with its inhabitants, living in social spacial vulnerability, and their 

memories. To this end, it was very important to know the perspective of  youngsters of 15 to 

17 years old, who have experienced processes of occupation, removal to temporary housing, 

and further reallocation to their current homes, when they were still children. The occupation 

phase started in 2004, at the city's South suburb, at a place called Pinheirinho. The rather 

violent repossession took place in 2012. In 2016, the families were transferred their new 

houses in the East suburb, which were financed through the Government program called 

"Minha Case, Minha Vida" (My House, My life).  The research was based on theoretic 

references of history and memory from Maurice Halbwachs and Michael Pollak, supported by 

reflections on "city soul", as conceptualized by James Hillman. Also, on the community social 

concept, with Environmental Psychology's contributions. The qualitative and exploratory 

approach research was conducted through themed meetings with interviews at focus groups, 

comprehended of 16 year old youngsters and their mothers. The results revealed the 

contradictions between those kids and the image of a prosper, middle class town, a 

metropolitan center at Sao Paulo State. Their memories and feelings outline their journey on 

different moments and traveled territories, in which they have entrusted their affection, pain, 

and hopes. The youngsters and their mothers have expressed their community feelings 

through the memories lived at the previous occupied location. At that place,  the social 

relationships left deep imprints of care, protection, and community, which characteristics 

those residents still try to maintain in their new location, but which are weaker after the new 

homes were received and that population moved for the new neighborhood. It is important to 

highlight that the Pinheirinho community has been structured around the Organization called 

Homeless Worker Urban Movement (MUST, in Portuguese), during this entire ordeal. This 

aspect was perceived, by the research, as of great importance regarding the group ordering in 

search of their objectives and accomplishments.  

 

Keywords: Urban Planning. Cities. Memories. Peripheralization. Reallocated Youngsters. 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo  

CEU – Centro Educacional Unificado 

CRPPII – Condomínio Residencial Pinheirinho dos Palmares II 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano 

MUST – Movimento Urbano Sem Teto  

PM – Polícia Militar 

PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida 

PMSJC – Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

SDS – Secretaria de Desenvolvimento Social 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

USP – Universidade de São Paulo 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - DESOCUPAÇÃO DO PINHEIRINHO (2012). ................................................................. 15 

FIGURA 2 - MENINO PASSEIA POR ESCOMBRO DO ANTIGO PINHEIRINHO. ................................... 16 

FIGURA 3 - BOTOM "SOMOS TODOS PINHEIRO" (2012). ............................................................. 17 

FIGURA 4 - LOCAL DA ANTIGA OCUPAÇÃO PINHEIRINHO. .......................................................... 18 

FIGURA 5 - RESIDENCIAL PINHEIRO DOS PALMARES. ................................................................. 19 

FIGURA 6 - CEU JAMBEIRO GUAIANASES - 1º CEU DE SÃO PAULO INAUGURADO EM AGOSTO DE 

2003 .......................................................................................................................................... 31 

FIGURA 7 - 2º ENCONTRO COM JOVENS DO PINHEIRINHO DOS PALMARES. ................................. 48 

FIGURA 8 - 3º ENCONTRO COM JOVENS DO PINHEIRINHO DOS PALMARES. MAPA DE 

LOCALIZAÇÃO E MOBILIDADE .................................................................................................... 49 

FIGURA 9 - 3º ENCONTRO COM JOVENS DO PINHEIRINHO DOS PALMARES. JOVENS OBSERVANDO 

FOTOGRAFIAS, MAPAS ................................................................................................................ 49 

FIGURA 10 - 4º ENCONTRO COM JOVENS DO PINHEIRINHO DOS PALMARES –.............................. 50 

FIGURA 11 – EXPOSIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS FEITAS PELOS(AS) JOVENS DO PINHEIRINHO DOS 

PALMARES PARTICIPANTES PESQUISA. ....................................................................................... 51 

FIGURA 12 - DISTÂNCIA ENTRE ANTIGO PINHEIRINHO - REGIÃO SUL ATÉ O CENTRO DA CIDADE

 .................................................................................................................................................. 54 

FIGURA 13 - MAPA - DISTÂNCIA ENTRE RESIDENCIAL PINHEIRO DOS PALMARES - REGIÃO 

SUDESTE - E O CENTRO DA CIDADE ............................................................................................ 58 

FIGURA 14: MAPA – DISTÂNCIA ENTRE ANTIGO PINHEIRINHO (REGIÃO SUL) E O RESIDENCIAL 

PINHEIRINHO DOS PALMARES (REGIÃO SUDESTE). .................................................................... 61 

FIGURA 15 - DESOCUPAÇÃO DO PINHEIRINHO (2012) ................................................................ 67 

FIGURA 16 – DESENHO FEITO PELO JOVEM „W‟ INTEGRANTE DO GRUPO DE PESQUISA E 

VENCEDOR DO CONCURSO.......................................................................................................... 72 

FIGURA 17 - FOTO DO JOVEM “V” DO RESIDENCIAL  PINHEIRINHO DOS PALMARES (2018) ....... 73 

FIGURA 18 - '# VOLTA PINHEIRINHO‟ ........................................................................................ 73 

FIGURA 19 – JOGO DE FUTEBOL FEMININO DO BAIRRO PINHEIRINHO DOS PALMARES ................ 77 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

1.1 Pinheirinho ........................................................................................................................ 15 

1.2 A desocupação e o depois ................................................................................................. 16 

2 REVISÃO DA LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO ..................................... 23 

2.1 Políticas públicas habitacionais – as populações vulneráveis e o direito à cidade, um 

histórico brasileiro .................................................................................................................. 23 

2.1.1 “Por que ocupamos?” ..................................................................................................... 23 

2.1.2 Espaço urbano: o Brasil das desigualdades e a exclusão socioespacial ...................... 26 

2.2  Uma cidade não se conhece pelas  leis: tem alma e memória ...................................... 34 

2.2.1 Comunidade e suas diferentes representações .............................................................. 37 

2.2.2 Pessoas, comunidades e espaço de vida:  conceitos da psicologia ambiental .............. 39 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................ 42 

3.1Grupos focais: procedimentos técnicos ........................................................................... 42 

3.1.1 Primeiro encontro ........................................................................................................... 46 

3.1.2 Segundo encontro ........................................................................................................... 47 

3.1.3 Terceiro encontro ........................................................................................................... 48 

3.1.4 Quarto encontro .............................................................................................................. 50 

3.2 Localizando o estudo: a cidade de São José dos campos .............................................. 51 

3.2.1 A região sul: população e estrutura urbana .................................................................. 53 

3.2.2 A região sudeste: população e estrutura urbana ........................................................... 57 

4 RESULTADOS: TERRITÓRIOS E DERIVAS, NAVEGANDO NA CIDADE ........... 62 

4.1 A vida no Pinheirinho e o dia da desocupação ............................................................... 62 

4.2 Moradias transitórias : entre a solidariedade, a incerteza e o desamparo .................. 69 

4.3 A nova morada .................................................................................................................. 71 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 80 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 84 

APÊNDICE A – RELATOS DE CAMPO ............................................................................ 90 

APÊNDICE B – QUESTÕES PARA ENTREVISTAS ..................................................... 115 

ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS MÃES E ATIVISTA 

SOCIAL ................................................................................................................................. 117 

ANEXO B – EVENTOS RELACIONADOS NO QUADRO 1 ........................................ 173 

ANEXO C – MODELO DE LISTA DE PRESENÇA – GRUPO FOCAL ..................... 177 

ANEXO D – MODELO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

 ................................................................................................................................................ 178 

ANEXO E - MODELO TERMO DE ASSENTIMENTO ................................................. 180 
 



 13 

APRESENTAÇÃO 

 

A diversificação do nosso estar ao lado do Outro (que inclui esse Outro 

como lugar) é que permite transformar nossa vida como indivíduos e como 

sociedade (HAESBAERT, 2017). 

 

 Sou psicóloga, com especializações nas áreas de psicoterapia e combate à violência 

doméstica contra crianças e adolescentes. Após muitos anos fora das instituições acadêmicas, 

finalmente pude vislumbrar a possibilidade de realizar um desejo antigo de cursar o Mestrado. 

Enxerguei na universidade e no Planejamento Urbano e Regional mais um caminho 

importante na minha trajetória na área da defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 

trajetória esta motivada por questões profissionais, sociais, mas penso que também pessoais. 

 Sou de uma geração em que crianças e adolescentes “não tinham voz”, não ousavam 

se posicionar, reivindicar, denunciar, e guardavam para si, em si (no corpo, na alma e nas 

memórias), suas experiências mais importantes. A relação estabelecida entre adultos e 

crianças era de uma hierarquia engessada e de poder absoluto. A criança e o adolescente eram 

vistos aos olhos da sociedade e da lei como “menores”, termo erroneamente ainda muito 

usado nos dias de hoje (2019), e estava implícito nele a submissão perante o mundo adulto. 

Tinha-se que esperar „virar gente grande‟ para reivindicar vez e voz. A própria palavra 

infância vem de “infans, aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira 

pessoa, porque falada pelos adultos” (GONZALEZ, 2017, apud RIBEIRO, 2017, p. 9).  

 A partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, 

isso mudou, pelo menos em tese. O ECA reforça os direitos fundamentais à infância e 

preconiza, entre outros, o direito de as crianças e os adolescentes falarem e serem ouvidos. No 

entanto, como acontece com a maioria das leis, depois de serem sancionadas ainda trilham um 

longo caminho para sua efetivação, e com o ECA não foi diferente, esses direitos tem que ser 

conquistados diariamente. A escuta qualificada é algo difícil e pouco usual.  

 Optei, então, por dedicar parte da minha vida a essa causa, tentando possibilitar que 

crianças e adolescentes fossem ouvidos em seus medos e angústias, assim como em suas 

aspirações e seus sonhos, me engajando no trabalho pela efetividade dos seus direitos. Tanto 

por meio de movimentos sociais, quanto por minha experiência na qualidade de agente 

público, me foi oportunizado participar de muitas atividades e experiências envolvendo o 

tema e sujeito deste trabalho.  
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 Num país como o Brasil, com tanta desigualdade social e pobreza nos mais variados 

sentidos, ainda que o ECA preconize que crianças e adolescentes são „prioridade absoluta‟, 

essa é uma luta insana! Mas penso que não podemos desistir nunca, até porque não nos resta 

alternativa que não o bom combate.  

 Hoje uma expressão bastante usual é “lugar de fala”, na verdade é muito mais que 

uma expressão, é um conceito por meio do qual temos que nos perguntar: quem é que pode 

falar? em nome de quem se pode falar? Segundo Ribeiro (2017, p. 78) “o não ouvir é a 

tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável daquele que se intitula poder falar 

sobre os outros, enquanto esses outros permanecem silenciados”. 

  Isso posto, me vi instigada a realizar minha pesquisa trazendo para dentro da 

Universidade e do Planejamento Urbano e Regional, as vozes silenciadas dos jovens do 

Pinheirinho. Ouvir o que eles têm a dizer a respeito das trajetórias vivenciadas em tão tenra 

idade, desde o evento da desocupação em 2012, na cidade de São José dos Campos, SP, 

quando em torno de 1.700 famílias foram retiradas de suas moradias numa violenta ação de 

reintegração de posse, e de tudo que estava por vir a partir dali: por onde passaram e como 

viveram, até a mudança para o Residencial Pinheirinho dos Palmares, via programa Minha 

Casa Minha Vida, em 2016. Desejei chegar perto, conhecer o lugar onde moram, seus gostos, 

rotinas, famílias, memórias, e como eles percebem a cidade a partir das experiências vividas 

nesse processo; desejei olhar nos seus olhos e ouvi-los! Exercitando a reflexão combinada ao 

afeto como expresso por Haesbaert (2017, p. 11), “afeto se desdobra no deixar-se tocar pelos 

outros – humanos e/ou lugares”. Como numa pesquisa etnográfica, este trabalho me levou ao 

contato direto com os jovens, suas mães e pessoas relacionadas ao movimento por moradia. A 

interação e o desenvolvimento de conversas e trocas, o exercício da escuta e da observação, as 

anotações, no dizer de Cefai (2013, p. 104), essa “impregnação” no mundo dos pesquisados  

traz para o trabalho outras características de uma pesquisa etnográfica: a natureza 

corporificada e reflexiva do trabalho de campo.  E como essa reflexão sobre o que foi 

encontrado no campo se dá “em relação aos a priori [do pesquisador, nos campos] teóricos, 

ideológicos, espirituais, políticos, etc” (p. 117), compartilho meus pontos de partida. A escrita 

do trabalho em primeira pessoa procura trazer o envolvimento no campo, incluindo os afetos 

suscitados, mantendo o rigor científico e o distanciamento necessário na descrição dos dados 

e análise dos resultados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Pinheirinho 

 

o sentido vazio de nossas palavras seria reabastecido por imagens concretas 

(HILMAN, 1993). 

 

Figura 1 - Desocupação do Pinheirinho (2012). 

 
Fonte: Rosevelt Castro/Agência Reuters 

 

 Este estudo buscou conhecer as vivências e memórias de jovens, que ainda crianças 

viveram na ocupação denominada Pinheirinho, localizada na região sul do município de São 

José dos Campos, SP. Foram jovens que sofreram o processo de desocupação no ano de 2012, 

passaram, por quase cinco anos, pelas experiências que denominamos aqui como „moradias 

transitórias‟, até se estabelecerem no Residencial Pinheirinho dos Palmares, na periferia e 

fronteira municipal sudeste do município, em 2016.  

 A ocupação do bairro Pinheirinho se iniciou em 2004,  por famílias pobres advindas 

de diversas regiões  que, sem moradia, foram chegando e ali fincando pé e esperança lideradas 

pelo Movimento Urbano Sem Teto (MUST). Assim ela se consolidou, cresceu, e permaneceu 

durante oito anos até sua desocupação em 2012.  

 Durante os anos em que essa população permaneceu na ocupação, negociou-se com o 

poder público local, no sentido de adquirirem a posse legal do espaço, mas isso não ocorreu 

(SUAVE, 2016). A área em questão, compunha a massa falida da empresa Selecta Comércio 

Indústria S/A, pertencente ao empresário Naji Nahas, que possuía na ocasião uma dívida com 

o município referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de R$ 16,4 milhões, em 



 16 

um espaço territorial de aproximadamente 1,3 milhões de m²  (ROSA, 2012, p. 3). 

 

 1.2 A desocupação e o depois 

 

 Na madrugada de 22 de Janeiro de 2012, em torno de 1.700 famílias que viviam no 

Pinheirinho foram retiradas pela Polícia Militar (PM), em cumprimento a uma Ordem Judicial 

num processo de reintegração de posse, deferida pela juíza da 6ª Vara Cível de São José dos 

Campos, Márcia Faria Mathey Loureiro, em junho de 2011 (SUAVE, 2016).  

  A ação foi marcada por inúmeras violações de direitos e teve ampla repercussão na 

mídia, com abrangência nacional e internacional (NUNES, 2012; CRITICISM, 2012). 

Imagens veiculadas pela televisão e mídia digital, expunham a truculenta ação policial, onde 

se viam homens, mulheres, crianças e idosos abandonando de forma forçada suas casas e 

deixando para trás o que possuíam (Figura 1). Suas moradias foram derrubadas e queimadas 

(Figura 2), e a maioria dos habitantes não pode sequer levar seus pertences pessoais 

(PINHEIRINHO, 2012; SUAVE, 2016).  

 

Figura 2 - Menino passeia por escombro do antigo Pinheirinho. 

 
Fonte: Cruz, 2012. 

 

 O espaço compartilhado e as lembranças daquela comunidade passariam a ser, a 

partir daquela data, produto das memórias coletivas, não só de seus moradores, mas dos 

habitantes da cidade de São José dos Campos.  
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 Na ocasião da desocupação, aquelas famílias que possuíam parentes e amigos na 

cidade foram por eles acolhidas, mas, a maioria foi encaminhada para abrigos improvisados 

pela Prefeitura Municipal, no ginásio poliesportivo do Jardim Morumbi, escolas municipais 

Caic e Vale do Sol e na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro Jardim Colonial, 

todos localizados na região sul da cidade. As famílias passaram semanas nesses locais, 

desprovidas de infraestrutura que atendesse às suas necessidades básicas e de integridade 

(PINHEIRINHO, 2012; SUAVE, 2016). 

 Uma parcela da comunidade do próprio município e de outros lugares do Brasil, se 

mobilizou em ações de solidariedade e prestou ajuda aos(as) moradores(as), levando roupas, 

alimentos, materiais de higiene e limpeza, e oferecendo serviços profissionais em diversas 

áreas (SUAVE, 2016). Voluntários visitavam os abrigos, oferecendo suas contribuições e 

doando seu tempo e atenção, proporcionando atividades lúdicas e recreativas. Sob o slogan 

Somos todos Pinheirinho (Figura 3), tentavam minimamente abrandar o sofrimento daquelas 

pessoas. 

Figura 3 - Botom "Somos todos Pinheiro" (2012). 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Posteriormente, formalizou-se entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, 

um processo para o recebimento do aluguel social e, a partir de então, os moradores passariam  

a viver outros tortuosos percursos para alugar uma casa para morar com suas famílias.  

 Após quase cinco anos da reintegração de posse, a área da ocupação Pinheirinho, na 

região sul, permanece  cercada e aparentemente sem uso (Figura 4). 
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Figura 4 - Local da antiga ocupação Pinheirinho. 

  
Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

 Em 2014, sob outra gestão municipal, foi assinada parceria entre os governos 

municipal e federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com aporte 

financeiro do governo do estado, para a construção de unidades habitacionais para as famílias 

desabrigadas. Finalmente, em dezembro de 2016, um mês antes de completar cinco anos da 

desocupação, foram entregues as casas para 1.461 famílias advindas do antigo Pinheirinho, 

que se mudaram para o novo bairro denominado Condomínio Residencial Pinheirinho dos 

Palmares II, a que chamaremos neste trabalho de moradia atual. A área, distante e isolada das 

centralidades urbanas, se localiza na região sudeste do município de São José dos Campos.  

 Percorrer o caminho que leva ao novo bairro Pinheirinho dos Palmares (Figura 5),  

remete a descrição da fictícia cidade Pentesiléia,  na obra „Cidades Invisíveis‟ de Ítalo Calvino 

(1990). Nela as cidades são retratadas de maneira peculiar e simbólica, e a  forma como o 

autor descreve as paisagens urbanas nos provoca a repensar as cidades e  seus fenômenos e 

refletir sobre o que enxergamos ao nosso redor:    

 

Você avança por horas e não sabe com certeza se já está no meio da cidade 

ou se permanece do lado de fora. Como um lago de margens baixas que se 

perde em lodaçais, Pentesiléia expande-se por diversas milhas ao seu redor 

numa sopa de cidade diluída no planalto: edifícios pálidos que dão as costas 

para prados insípidos, entre paliçadas de varas e telhados de zinco. De vez 

em quando, às margens da estrada, uma concentração de construções de 
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fachadas áridas, altas ou baixas como um pente desdentado, parece indicar 

que a partir dali as malhas da cidade se restringem (CALVINO, 1990, p. 96). 
 

Figura 5 - Residencial Pinheiro dos Palmares. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

 Algumas inquietudes em relação às crianças e adolescentes que vivenciaram esse 

processo são inevitáveis se pensarmos na forma e nas condições em que foram retiradas com 

suas famílias do local onde habitavam e o que se sucedeu após esse episódio. Como 

igualmente é inquietante o desrespeito aos direitos sociais constitucionais, em especial o 

direito à moradia digna. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8069, promulgada em 

1990 (BRASIL, 2014), introduziu a doutrina da Proteção Integral e Prioridade Absoluta, dois 

conceitos norteadores dessa lei, que asseguram a todas as crianças e adolescentes, 

indistintamente, os direitos fundamentais e o exercício pleno da cidadania. Em seu Art. 4º 

(Livro 1, Título 1), o ECA estabelece que crianças e adolescentes devem ser protegidos pela 

família, comunidade, sociedade em geral e pelo Poder Público, sendo-lhes garantida a 

efetivação dos direitos, entre outros, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. Em seguida, o art. 5º rege que: 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais (BRASIL, 2014). 
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No entanto, tais direitos foram em grande medida desrespeitados no episódio de 

desocupação do Pinheirinho, como descreve a Assistente Social e escritora Zenilda Lua, em 

visita realizada aos moradores após a desocupação:    

 

Perguntei o seu nome e ela respondeu-me com outra pergunta: Vitória. Você 

vai me ajudar? 

Vitória, você chama-se Vitória? Refiz a pergunta hasteando uma alegria 

desconhecida. Foi a resposta mais completa que ganhei. Sim era ela, a 

Vitória que eu procurava. 

Nunca mais vou saber a hora de preparar minha emoção, pensei num estalo.  

Encarei aquele olharzinho demasiadamente sincero e adocicado, segurei suas 

mãos pequeninas e mal lavadas... – não deixei que visse meus olhos e a levei 

até o carro – emoldurando as ocorrências, entreguei-lhe a sacola com o 

material escolar que a Vanda mandara.  

Seguimos abraçadas de volta até o pé da amoreira onde a família se 

acomodava. 

O sol encaminhava-se sonolento para se por e, nós estávamos ali silenciosas. 

Minha escuridão já não era tão aguda. 

Fiquei alguns segundos olhando aquela menininha de sete anos em êxtase 

com suas “coisas de escola” enquanto os irmãos mais velhos seguiam 

risonhos, com dois pneus velhos e molhados, brincando de soldados ao redor 

do abrigo onde se encontravam. 

... Foi assim que aquela família entrou na minha vida o ano passado em meio 

a poeira e cacos, desesperanças e perdas irreparáveis.  

Sou uma raposa chorona e só lucrei por causa da cor da amora, ela vai 

sempre me trazer a lembrança dos olhos doces da Vitória.  

Hoje faz um ano! 

Botei meu coração na estrada e com minha filha e alguns amigos voltamos 

ao local, onde muitas vidas foram „tocadas‟... Literalmente. 

Se algum de vocês encontrarem Vitória diga que mandei lembrança. Ela é 

filha de Ana Cristina, tem um irmão de 10 anos que se chama Jefferson e, 

que lamentava ter perdido todos os seus brinquedos. Além de Jefferson ela 

tem mais três irmãos que já não consigo lembrar dos seus nomes.
1
  

 

 Seguindo as diretrizes dos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs, garantidos 

pela lei maior que é a Constituição Federal de 1988, estabelecidos no ECA, alinhado às 

legislações específicas no que tange ao direito à cidade, ao uso social da terra e à moradia 

digna, conforme estabelecidos no “Estatuto da Cidade” (BRASIL, 2010) e no Plano Diretor 

do município vigente no período (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006), cabe aqui uma profunda 

reflexão sobre os fatos ocorridos e a lógica estabelecida nesse processo. Inúmeras violações 

foram impingidas aos(as) moradores(as) do Pinheirinho, incluindo crianças e jovens. Foram 

os próprios poderes constituídos para salvaguardar e proteger seus cidadãos e cidadãs, em 

especial àqueles(as) mais vulneráveis e com menos recursos próprios para se defenderem, que 

                                                 
1
 *Texto de Zenilda Lua, publicado no Facebook, em 22/01/2013, um ano após a desocupação. Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464798300235936&set=a.168196096562826&type=3&theater 
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neste caso do Pinheirinho, assim como em outros que vemos noticiados, determinaram as 

ações que levaram os(as) moradores(as) às situações de extrema violência e crueldade.  

 Bauman (2003, p. 102), questiona se onde o Estado fracassou, poderá a comunidade 

“corporificada num território habitado” fornecer tal lugar seguro que o “mundo mais extenso” 

conspira por destruir, sendo talvez a única forma de sobrevivência de uma população que vive 

à margem dos grandes poderes constituídos. Para esse autor, estaria nos bairros, na 

comunidade e no reforço dos laços comunitários, a possibilidade de “defesa do lugar” e a 

saída para tamanha insegurança. 

 Teriam planos os jovens que viveram a insegurança domiciliar e violação de direitos 

que a acompanhou nesse estado de “permanente precariedade”? Que memórias guardam em 

meio a esse complexo cenário de conflito de interesses, tensões entre a garantia de direitos e a 

lógica do capital, inseguranças diante de um Estado cuja função social não se estabelece 

plenamente, mas que se encontram apoiados na força comunitária organizada como porta voz 

de demandas coletivas? 

  Para Halbwachs as memórias se dividem em memória interior (pessoal) e exterior 

(social), intrinsecamente relacionadas. Desse modo, as memórias dos habitantes de um lugar 

estão ligadas às memórias do próprio lugar, às histórias, acontecimentos e paisagens a ele 

relacionadas. As imagens espaciais desempenham relevante papel na memória coletiva uma 

vez que “o lugar ocupado por um grupo não é como um quadro-negro no qual se escreve e 

depois se apaga números e figuras” (2012, p. 159). 

  A pesquisa foi orientada pelo conceito de direito social e, portanto, apoiada pelas  

legislações vigentes no Brasil no período do evento (Quadro 1). A vivência comunitária, a 

elaboração de memórias coletivas e a construção subjetiva da cidade foram o suporte teórico 

deste trabalho.  

   Para compreender comunidade nos apoiamos em Bauman (2003), autor que, a partir 

da etimologia do termo e da evolução social e histórica, reflete sobre o que ela suscita de 

sentimentos, sensações e imaginação nos indivíduos. A percepção da cidade subjetiva 

construída socialmente se fundamenta em Hilman (1993), autor que discorre sobre a „alma‟ de 

todas as coisas, e nelas inclui as cidades.  Para acessar esse universo subjetivo, nos 

amparamos nas memórias de jovens do Pinheirinho e suas mães e as analisamos tanto na 

dimensão individual como coletiva,  social e historicamente situadas, como proposto por  

Halbwachs (2012) e Pollak (1989). Finalmente, para compreender a relação entre o subjetivo 

e a materialidade do território, usamos conceitos da Psicologia Ambiental, área que estuda a 
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influência do espaço no comportamento do indivíduo e vice-versa, numa relação bidirecional. 

Esses temas são aprofundados na seção 2.   

  Sob esse olhar, coletamos observações de campo e analisamos as narrativas das 

vivências dos jovens e de suas mães no processo do Pinheirinho em todas as suas trajetórias, 

método detalhado na seção 3. Por fim, apresentamos os resultados na seção 4 e refletimos, nas 

considerações finais – seção 5 – sobre aspectos da intrínseca relação das pessoas com os 

espaços e lugares onde vivem, e das cidades com seus habitantes. 

  Compreendendo as circunstâncias a que foram expostas as crianças e adolescentes do 

Pinheirinho no decorrer desse processo: ocupação, desocupação, moradias transitórias e 

moradia atual, e levando em conta sua “condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”  -

ECA, Art.6º (BRASIL, 2014, p. 8), buscou-se nesta pesquisa: a) conhecer as memórias e 

experiências desses(as) jovens em relação aos fatos ocorridos, aos espaços percorridos e à 

cidade como um todo; b) investigar a sociabilidade territorial percebida por eles(as) na 

ocupação e rompida no processo da desocupação; c) investigar a sociabilidade territorial 

(re)construída no processo de realocação – moradias transitórias e atual no Pinheirinho dos 

Palmares; e, d) refletir sobre a íntima relação dos indivíduos com o ambiente onde estão 

inseridos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Políticas públicas habitacionais – as populações vulneráveis e o direito à cidade, um 

histórico brasileiro  

 

  As contradições colocadas e impostas à sociedade sangram nossas cidades e seus 

habitantes. Mesmo as camadas privilegiadas da população sofrem suas consequências, pois 

não se pode sair ileso da desigualdade de acesso às condições de cidadania em relação aos 

grupos de maior vulnerabilidade presentes na sociedade brasileira. 

 

2.1.1 “Por que ocupamos?”  

 

  Guilherme Boulos (2012), uma das lideranças do MTST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto), apresenta o cenário da falta de habitação no Brasil em termos 

quantitativos:  

São cerca de 22 milhões de pessoas que não tem casa, encontrando-se em 

situação de moradia de favor, barracos totalmente precários ou pagando 

aluguel que – pela baixa renda familiar – inviabiliza a sobrevivência. Além 

disso, existem mais ou menos 53 milhões de pessoas que vivem sem 

condições básicas de serviço público e infraestrutura em suas moradias. 

Assim mais de 1/3 do povo brasileiro sofre diretamente com o problema da 

moradia. Por isso reduzir os sem teto somente àqueles que estão em situação 

de rua é um grande erro. E não só um erro: é criar um mito de que os sem-

teto são uma exceção, um caso isolado e, dessa maneira, deixar de 

reconhecer a gravidade do problema de moradia em nosso país. (...) 

Por isso entendemos que os sem-teto são todos aqueles que são afetados pelo 

problema da moradia, seja pela falta dela ou por morarem nas condições 

mais precárias (p. 50). 

 

  Em seu livro sobre o MTST, Boulos (idem, p.51), apresenta um perfil desses(as) 

trabalhadores(as) brasileiros(as) que se veem na condição de ausência de moradia e chegam 

ao movimento: 

Um levantamento feito com mais de 5.200 famílias sem-teto que 

participaram de uma ocupação organizada pelo MTST na região sul de São 

Paulo, em 2007, nos ajuda a responder essa pergunta (Por que ocupamos?). 

A situação de emprego dessas famílias era a seguinte: 26% eram 

trabalhadores formais, com registro em carteira, outros 27% eram 

trabalhadores informais, sem registro e 47% estavam desempregados, 

sobrevivendo de bicos que apareciam de vez em quando. 

A renda mensal dessas famílias trabalhadores era a seguinte: 65% 

sobreviviam com até 1 salário mínimo; 32% recebiam entre 1 e 2 salários 
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mínimos; 2% recebiam entre 2 e 3 salários mínimos; e apenas 1% mais do 

que 3 salários mínimos.  

  Para o autor, as condições ocupacionais e econômicas dessas pessoas seriam uma 

chave explicativa de porque ocupam,  afirmando que “a ocupação é a única alternativa de 

moradia para milhões de trabalhadores brasileiros”(idem, p. 51): 

 

Ora, como pagar um aluguel ganhando 1 salário mínimo por mês? Ou pior 

ainda, ganhando algum só quando aparece a oportunidade de um bico? Estas 

questões não tem resposta e, por isso, muitos trabalhadores constroem sua 

própria resposta ao ocuparem os terrenos e prédios deixados vazios pela 

especulação imobiliária (idem, p.51). 

 

  Segundo o autor, a questão muitas vezes colocada pelos governos em relação às 

ocupações  é, “onde estavam essas pessoas antes?” 

 

Partem do princípio óbvio de que antes de ocupar, os sem tetos viviam em 

algum lugar; e daí retiram a conclusão de que não precisam de casa, porque 

podem voltar para o lugar de onde vieram. Simples o raciocínio não é? 

Simples e cínico. Os mesmos governos que não cumprem com o dever 

constitucional de garantir moradia digna a todos propõem aos trabalhadores 

que voltem aos seus buracos, quando estes se levantam após anos e anos 

numa condição miserável. Os mesmos governantes que, de modo hipócrita, 

lamentam pelas mortes num deslizamento em área de risco pedem aos 

trabalhadores que voltem às áreas de risco (idem, p.52). 

 

 E o próprio autor responde à essa pergunta:  

 

em barracos pendurados nas áreas de risco; num cômodo de 2 por 2 na casa 

de um parente; despejados após meses sem conseguir pagar o aluguel; sem 

esperança após esperar 20 ou 30 anos na fila de algum programa 

habitacional; entre outras situações de precariedade (idem, p. 52). 

 

  Goulart (2011, p. 13), descreve sobre o histórico do MTST e suas 24einterpreta24a, 

ressaltando que,  
 

elaborar um histórico de um movimento social é uma tarefa um tanto 

ardilosa. As informações não são precisas; e nem poderiam. Seu processo de 

constituição envolve avanços e recuos, histórias que se entrecruzam, 

expectativas projetadas nas ações, lembranças individuais e coletivas que 

formam diferentes enfoques. 

 

  A autora levanta algumas questões sobre a articulação entre os movimentos de 

trabalhadores sem terra (MST) e o MTST: seriam os trabalhadores do MST os mesmos do 
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MTST ? Que identificações teriam entre si? Estariam apartados somente pela espacialidade de 

suas lutas ou havia divergências no cerne das mesmas? Reflete:  

A unidade das lutas entre trabalhadores do campo e da cidade apareceu 

como um elemento importante para o MST, que tinha uma larga história nos 

debates das organizações de esquerda. Essa perspectiva de luta surgiu, a 

partir de um determinado momento de seu desenvolvimento, como estratégia 

para sua consolidação na conjuntura sociopolítica do final dos anos 90. A 

proximidade entre os dois movimentos, portanto, foi deliberada e trouxe uma 

história de relação estreita e de conflitos (idem, p. 13).  

 

  Ainda segundo a autora (IDEM), o MTST tem sua origem referenciada apenas em um 

documento, denominado a “Cartilha do Militante”, que confere ao MST o papel de co-autor 

em sua formação e justifica sua atuação na cidade a partir da origem no campo: 

 

O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é um movimento 

conhecido por todos nós por sua luta árdua por uma vida digna para quem 

mora no campo. É um movimento sério que sabe que a maioria do povo 

pobre vive na cidade e não nas áreas rurais. Com isto, percebeu a 

necessidade de ajudar os trabalhadores urbanos a se organizarem para lutar 

também por melhores condições de vida (GOULART, 2011, p. 72) 
2
.   

 

  Prossegue Goulart (2011, p. 53), descrevendo o avanço do Movimento (MTST) da 

cidade de São Paulo para os níveis estadual e nacional: 

 

Em São Paulo, o MTST cresceu em número de ocupações, organização e 

ganhou visibilidade. Em 2005, após um período de formação dos militantes 

para uma atuação mais adequada ao contexto urbano, o movimento iniciou 

uma atuação com um propósito territorial claro: atingir regiões do estado que 

teriam boas perspectivas de aglutinação de pessoas, de fortalecimento das 

instâncias internas, com a formação de militantes e a adesão de apoiadores.  

Foi o que o movimento chamou de “estadualização”. As ações do MTST 

intensificaram-se em determinadas regiões, formando núcleos de atuação, 

assim divididos: Guarulhos (com o acampamento Anita Garibaldi), sudoeste 

(acampamentos Carlos Lamarca e Rosa Luxemburgo, em Osasco; Chico 

Mendes, em Taboão da Serra; e João Cândido, em Itapecerica da Serra) e 

ABC (acampamento Santo Dias, em São Bernardo do Campo). Ao final de 

2007, o movimento já havia consolidado seu trabalho em diversas 

comunidades da Grande São Paulo, através da realização dos acampamentos 

e da manutenção, posterior, dos núcleos que mantiveram os ex-acampados 

organizados no interior do movimento. Houve ainda, os contatos com 

comunidades de diferentes bairros que se estabeleceram pela criação da 

Associação Periferia Ativa, com o trabalho da Brigada de Guerrilha Cultural  

                                                 
2
 *A Cartilha do Militante é um material elaborado para ser utilizado na formação política dos acampados nas ocupações e 

núcleos, por isso não tem o objetivo de aprofundar determinadas questões, tais como as que aqui apresentamos (GOULART, 

p. 72). 
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ou por meio do contato com associações para ajuda em ações localizadas em 

situação de emergência. 

 

E esclarece que o processo de „estadualização‟ ocorreu paralelamente ao da 

„nacionalização‟, o que significa que, enquanto o movimento se ampliava em São Paulo, 

estabelecia contatos com movimentos de luta por moradia em outros estados (idem, p. 54).  

A Associação Periferia Ativa (atualmente Instituto Periferia Ativa*) é uma ONG 

criada e gerida pelo grupo de rapper Negredo que promove cultura e educação no Capão 

Redondo, sendo Ponto de Cultura em SP. Oferece cursos de audiovisual para adolescentes e 

espaços educativos e brincantes para crianças, e gere a Biblioteca Nego Du. 

Em 2005 o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) que atua no Estado de 

São Paulo, fundou um subgrupo chamado Brigada de Guerrilha Cultural**, pertencente ao 

Setor de Formação. A responsabilidade desse subgrupo era fomentar, por meio dos mais 

diversos tipos de atividade, uma cultura política própria do movimento que fosse capaz de 

funcionar ao mesmo tempo como propaganda, instrumento de agitação e expressão dos 

militantes. A iniciativa durou até o final de 2007. 

 

2.1.2 Espaço urbano: o Brasil das desigualdades e a exclusão socioespacial 

 

A exclusão é um todo: territorial, ambiental, econômica, racial, cultural, etc. 

O solo ilegal parece constituir a base para uma vida ilegal e esquecida pelos 

direitos e benefícios urbanos. Não há lei também para a resolução de 

conflitos. É nesse vazio de regras jurídica e socialmente definidas que novas 

regras são arbitradas e novas autoridades se instituem. É ali também, que os 

moradores estão mais sujeitos à violência (MARICATO, 2006). 

  

  A desigualdade socioespacial das cidades brasileiras é um processo histórico e se 

relaciona às dinâmicas políticas, econômicas e sociais instituídas nos diferentes períodos 

históricos, desde o colonial. Da obra de Sergio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil (1995), 

o trecho abaixo suscita a lógica que permeou nossa colonização, nesse caso, com enfoque na 

formação das primeiras cidades brasileiras:  
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A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental. 

Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, sempre esse 

significativo abandono que exprime a palavra „desleixo‟ (HOLANDA, 1995, 

p.115). 

 

O processo de urbanização no Brasil nos diversos períodos, do colonial ao capitalismo 

da globalização, vem se transformando, se adaptando aos avanços tecnológicos e de sistemas 

de produção. Da revolução industrial ao modelo técnico-científico-informacional (SANTOS, 

2002), esse processo incute consequências para as populações de baixa renda, que são, via de 

regra, lançadas para as periferias menos privilegiadas das cidades, imprimindo uma distinção 

espacial e perpetuando a lógica dos benefícios logrados pelas castas que se encontram e se 

mantém próximas aos poderes econômicos e políticos, em detrimento e distantes em variadas 

dimensões, das populações mais vulneráveis. A terra segue explorada e usada como moeda de 

troca para atender aos interesses da minoria que detém tais poderes.  

 A força da globalização vem ratificando uma cultura em que a relação entre espaço 

público e privado, o uso social da terra e a propriedade particular formam um amálgama, e o 

Estado vem sistematicamente negligenciando a sua função social, em especial no que tange às 

políticas públicas dirigidas aos grupos de maior vulnerabilidade social.  Sobre este assunto, 

Santos (1988) discorre que: 

 

Nós o vivemos [atual período histórico], e nada é mais difícil que definir o 

presente. Porém já sabemos que nossa época implicou numa revolução 

global não totalmente acabada, mas cujos efeitos são perceptíveis em todos 

os aspectos da vida.  

 

 Não raro assistimos a disputas de terras e espaços se transformando em palco de 

conflitos, envolvendo o embate entre o direito à moradia, a função social da propriedade e os 

interesses de grupos e sistemas que anseiam por apropriar-se dessas terras e espaços para fins 

econômicos, seja para exploração ou especulação imobiliária, como fica evidente no caso em 

estudo. A dinâmica de inclusão/exclusão social e espacial passa a ser uma consequência 

lógica desse processo, trazendo consigo implicações do ponto de vista social e se 

consolidando numa realidade desafiadora a ser debatida e enfrentada, especialmente no que 

tange ao planejamento de nossas cidades e aos direitos fundamentais. Para Bauman (2003, p. 

73), esses conflitos devem ser explicitados, pois: 
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a única estratégia disponível pra realizar o postulado da “sociedade justa” é a 

eliminação dos impedimentos à distribuição equitativa das oportunidades 

uma a uma, a medida que se revelam e são trazidas à atenção pública graças 

à articulação, manifestação e esforço das sucessivas demandas por 

reconhecimento. Nem todas as diferenças têm o mesmo valor, e alguns 

modos de vida e formas de união são eticamente superiores a outras; não há 

forma de definir qual é o que, a menos que seja dada a todas a oportunidade 

de defender e fundamentar seu pleito.   

 

O autor defende que o reconhecimento do direito do outro, do diferente, seja uma 

possibilidade de diálogo que se abre, de negociação, onde esses méritos poderão ser 

discutidos e avaliados. Salienta a importância das “queixas” aparecerem e se manifestarem de 

forma coletiva, para o não desaparecimento do que chama de “grupos de referência” (IDEM, 

IBID – p.79). O autor segue afirmando que a „modernidade‟, no entanto, norteia a 

manifestação individual das queixas, na medida em que as experiências de vida são 

conduzidas e percebidas de forma individualizada e não comunitária, aprofundando a 

distância entre as classes sociais, dos ricos, que se tornam cada vez mais ricos, e dos pobres, 

cada vez mais pobres, levando à perda da dignidade humana. Bauman complementa citando 

Pierre Bordieu, que “o estado de permanente precarité –  insegurança quanto à posição social, 

incerteza sobre o futuro da sobrevivência e a opressiva sensação de „não segurar o presente‟ – 

gera uma incapacidade de fazer planos e segui-los” (BAUMAN, 2003, p. 42).  

Refletir sobre a lógica do processo de urbanização no Brasil, nos leva ao lugar 

ocupado pelas populações vulneráveis nas cidades brasileiras, em variados momentos no 

tempo.  Os interesses das classes dominantes, desde o império português, foram os de 

explorar ao máximo as riquezas das terras e do povo brasileiro e privilegiar aqueles próximos 

ao poder, como explica Mota (2012): 

 

ao longo de três séculos da história da América portuguesa, as cartas de 

Sesmarias transformaram-se em documentos jurídicos de propriedade 

particular da terra (...) do que se poderia caracterizar como uma concessão 

política da terra (...) e visualizar o processo de institucionalização de uma 

mentalidade proprietária incipiente (p. 29, grifo nosso). 

 

 Decorridos mais de dois séculos, observa-se a perpetuação dessa lógica de privilégios 

concedidos àqueles que estão no poder, seja ele o econômico ou o político. A terra, 

transformada em produto de mais valia, permanece explorada e usada como moeda de troca 

para atender aos seus interesses, em detrimento daqueles que se encontram em alta 

vulnerabilidade  social, como acima exposto pelo breve histórico dos Movimentos dos 
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Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto. Conforme analisa Bauman (2003), para o cenário 

europeu: 

 a triste verdade é que a enorme maioria da população deixada órfã pelo 

Estado-nação quando este renunciou, uma a uma, às funções geradoras de 

segurança e confiança, pertence à categoria dos “frágeis e débeis...” 

(BAUMAN, 2003, p. 92). 

 

Todas essas análises e considerações aplicam-se ao episódio do Pinheirinho. Em  2012 

a desocupação militar deu visibilidade ao que ocorre no país em relação à polarização de 

interesses entre as classes dominantes e a população pobre, além de suscitar o questionamento 

do papel que o Estado tem desempenhado nesses frequentes episódios de violações de direitos 

constitucionais.  

Maricato (2013), em suas análises, reforça que a persistência do patrimonialismo nas 

relações sociais do país é um dos fatores explicativos para a “desigualdade social histórica, 

notável e persistente, que marca cada poro na vida do Brasil” (p. 144).  

A violenta reintegração de posse ocorrida no Pinheirinho foi analisada em diversas 

produções acadêmicas, com ênfase no tema do direito à cidade e na segregação imposta às 

populações pobres, recolocando em pauta a questão da terra e dos direitos humanos. Como 

ressalta Suave:   

A experiência do Movimento Pinheirinho demonstrou que a tomada de 

consciência dos trabalhadores em relação aos problemas urbanos, bem como 

os problemas de transporte, de moradia, de saúde, dentre outros, é um 

elemento importante para demonstrar as possibilidades de impulsionar lutas 

pelo direito à cidade (SUAVE, 2016, p. 201). 

 

 Em meio a essa disputa se encontravam pessoas de um segmento deixado à margem da 

maior parte desses estudos, que, acompanhando suas famílias nos processos de ocupação, 

remoção e reassentamento, experimentaram muitos sofrimentos, denunciando  inúmeras 

violações de tais direitos.   

 Maricato (2013), em “Cidades e luta de classes no Brasil”, aborda a questão de 

crianças e adolescentes das periferias das grandes cidades, e cita uma experiência positiva na 

cidade de São Paulo, implementada na gestão municipal de 2001 a 2004,  que diz respeito à 

garantia de direitos por meio de uma política pública na área de educação, cultura e lazer:  

 

uma das iniciativas mais bem-sucedidas que buscava dar mais qualidade 

para a vida de crianças e adolescentes nos bairros pobres foi a construção e 

operação dos Centros Educacionais Unificados (CEUs). Tratava-se de criar 

um edifício de destacada qualidade 29einterpreta29a, bem equipado, com 
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oferta de cursos regulares, cinema, ginástica, artes plásticas, programas 

teatrais e musicais, inéditos nos bairros pobres. Incluiu-se no centro dos 

bairros periféricos um pedaço de um universo discrepante em relação ao 

entorno precário (MARICATO, 2013, p. 147). 

 

 Quando as primeiras unidades dos CEUs foram implantadas, como o caso da região de 

Campo Limpo, era de fato algo que se destacava do entorno, pela arquitetura bem elaborada, 

pelo colorido apresentado, pela qualidade dos equipamentos, como as poltronas do espaço 

destinado ao teatro e cinema, enfim, tratava-se de um espaço que nos poderia fazer imaginar 

estar num grande centro cultural na zona nobre da cidade, mas se tratava mesmo do bairro 

Campo Limpo, uma região periférica da cidade de São Paulo. Outro aspecto que chamava a 

atenção era o treinamento dado aos profissionais do Centro, todos atenciosos e receptivos, no 

entanto, segundo relato dos mesmos, uma das dificuldades para o funcionamento do Centro 

foi a apropriação do espaço pela comunidade local, que exatamente por suas características de 

beleza e cuidados,  a população do entorno parecia não acreditar que era para seu próprio uso. 

O primeiro trabalho dos profissionais do Centro foi portanto a aproximação com os 

moradores para que eles tomassem para si aquele equipamento e passassem a usufruir das 

atividades culturais e esportivas lá oferecidas
3
. 

 

                                                 
3
 *A pesquisadora teve a oportunidade de visitar um dos CEUs recém inaugurados em 2013 e constatar as informações acima 

descritas . 
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Figura 6 - CEU Jambeiro Guaianases - 1º CEU de São Paulo Inaugurado em agosto de 2003 

  
Fonte: Google acesso em 29/01/2019 

 

 O ECA, neste sentido, ao propugnar o direito da crianças e do adolescentes de ir e 

vir, e de ter acesso serviços onde possam ser exercidos seus direitos à cultura, lazer, esporte, à 

vida comunitária, enfim, à cidadania, surge como um instrumento de ação revolucionária 

(RABINOVICH, 2014, p. 111).  No entanto, o que está preconizado nas leis e deveria ser a 

regra, é apresentado como exceção.   

Diferente do exemplo acima citado, dos CEUs, na cidade de São Paulo, as 

experiências dos jovens do Pinheirinho dos Palmares em São José dos Campos, como as da 

maioria dos jovens pobres das periferias dos grandes centros, nos revela uma realidade 

bastante diferente. Um estudo realizado em 1992, por Rabinovich (2014, p. 61), com crianças 

do bairro Barra Funda na cidade de São Paulo, abordou a relação entre o  desenvolvimento 

infantil dessas crianças com os espaços habitados por elas. Por serem esses espaços muito 

reduzidos como por exemplo quartos em cortiços, com impossibilidade de usufruir de áreas 

abertas por serem densamente povoadas,  por ausência de espaços públicos, ou por sua 

inacessibilidade em função das questões de segurança, não era proporcionado a elas as 

condições de explorar o ambiente.  O estudo vai apontar algumas das implicações no 

desenvolvimento infantil por consequência dessa impossibilidade observada, e trata logo de 

início, do enfoque sobre a cidade e o uso dos espaços urbanos pela criança, uma vez que 

“aspectos evolutivos do desenvolvimento humano apontam para a locomoção em espaço livre 

como uma das principais alavancas para que o ser humano se constitua como tal” (p.62). 

Nessa mesma linha de pensamento, sobre indivíduos e espaços, Tuan (1983), conforme cita 

Rabinovich (2014), concebe o espaço em torno de duas forças que chamou de “lugar” e 
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“espaçamento” ou “espaciosidade”, uma correspondendo aos valores básicos de afeto e a 

outra à liberdade e ao uso livre do espaço (p. 65).  

 A Constituição Federal, que no seu artigo 6º, define o direito à moradia digna como 

direito social (BRASIL, 2010), e o Estatuto da Cidade, que ordena o pleno desenvolvimento 

das funções sociais das cidades e da propriedade urbana (BRASIL, 2010), são alguns dos 

marcos legais que alicerçam o direito à cidade  e à gestão pública e democrática. Partindo 

desses referenciais, compreende-se que o direito à cidade prevê o direito à moradia digna, que 

engloba acesso ao trabalho e renda, educação, saúde, transporte e mobilidade urbana, direito 

ao lazer e à cultura, à preservação do patrimônio e do meio-ambiente, à participação e ao 

controle social (BRASIL, 2010). Entende-se dessa forma que as moradias populares devem ir 

além da mera solução do espaço físico para o habitar, e atender às demais necessidades 

básicas e direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs. 

A trajetória das políticas habitacionais para as populações de baixa renda tem 

mostrado que, via de regra, as famílias realocadas não são chamadas a participarem dos 

processos de discussão e decisões, sendo, em geral, destinadas aos espaços periféricos das 

cidades e desrespeitadas em suas singularidades e necessidades reais quando da execução 

dessas políticas (MARICATO, 2001). Políticas essas que deveriam proteger os cidadãos, 

convertem-se em práticas excludentes e segregadoras.  Segundo Maricato (2013): 

 

Os capitais, em cada momento histórico, buscam moldar as cidades aos seus 

interesses, ou melhor, aos interesses de um conjunto articulado de diferentes 

forças que compõem uma aliança. Mas esse molde ou paisagem, ou 

ambiente construído, não resulta sem contradições (p. 139). 

 

Conforme descreve Harvey (1982 apud MARICATO, 2013, p. 142), “entre o valor de 

troca da cidade mercadoria e o valor de uso da cidade, condição necessária de vida para a 

classe trabalhadora, há uma profunda oposição que gera um conflito básico”. As citações 

acima podem ser relacionadas ao caso do Pinheirinho, exemplo emblemático dessa luta de 

classes e conflitos de interesses, opondo o capital imobiliário e as famílias que ocuparam o 

terreno, em uma disputa mediada pelo poder público. Este se orientou pelo direito de 

propriedade e não pela função social (ANDRADE, 2013), numa disputa que carregava 

significativa dimensão simbólica. A hipótese do autor, confirmada no estudo antropológico, 

era de que:  

as moralidades em jogo sobre a posse do terreno, diversificadas ainda mais 

dentro da arena formal, fragmentam o que se entende por Estado ou Justiça, 

e o simples descolamento das leis e normas de um contexto específico pode 

causar uma incomunicabilidade entre os diversos atores envolvidos, 
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ajudando alguns setores de interesse a contornar acordos prévios e justificar 

uma ação ilegal dentro de uma Constituição formalizada (ANDRADE, 2013, 

p. 48). 

 

Bordieu (1989, p. 210), aborda essa questão da ciência jurídica dizendo que “quando 

se toma a direção da ideologia profissional do corpo de doutores constituída, é para se ver no 

direito e na jurisprudência um reflexo direto das relações de força existentes, em que se 

exprimem as determinações econômicas e em particular, os interesses dos dominantes.” 

Desde a ocupação daquele espaço em 2004 até o episódio da desocupação em 2012, 

além da falta de moradia, os(as) moradores(as) do Pinheirinho passaram por diversas 

violações dos direitos fundamentais, inclusive pela criação de mecanismos legais como a Lei 

Municipal nº 6539, de 26 de março de 2004, também conhecida pelos moradores como “Lei 

da Fome”.  Tal lei impedia o acesso de integrantes de áreas “invadidas” aos programas sociais 

de São José dos Campos (SUAVE, 2016, p. 22), tendo sido posteriormente considerada 

inconstitucional e derrubada pelo Tribunal de Justiça do Estado em 2005. As violações 

culminaram, por fim, no desfecho da violenta expulsão dos(as) moradores(as), que como 

ressalta Andrade (2013, p. 70), numa ação 

 

coberta de legitimidade por meio de uma interpretação calcada em 

estereótipos da Constituição brasileira feita por grupos de interesses (…) 

capaz de mobilizar aparatos institucionais do Estado de Direito, colocando-

se entre a empresa, o Estado, a moral e o direito. 

  

Ainda segundo Andrade (2013), enquanto o movimento social atuava por meio das 

arenas políticas, tendo obtido uma liminar que lhes concedia 15 dias de prazo para a decisão 

de desocupação, outros setores da sociedade se articularam em outras esferas e contaram com 

expedientes como o uso de estereótipos que desqualificavam os moradores, associados pelas 

mídias sociais a setores não produtivos e marginais da sociedade. O poder judiciário, por trás 

da letra da lei, foi indiferente aos direitos constitucionais dos sem teto, e provavelmente “sem 

rosto” aos seus olhos, que estavam na outra ponta de sua decisão, determinando a reintegração 

de posse. A liminar foi descumprida, e sem aviso prévio da ação, o bairro foi invadido e 

desocupado (SUAVE, 2016). 

A forma como se deu a reintegração de posse do Pinheirinho lança vários 

questionamentos acerca dos direitos sociais de proteção das pessoas no que diz respeito à 

moradia, à cidade, ao uso social do solo e dos espaços urbanos, fundamentados no Estatuto da 

Cidade, assim como do direito ao respeito e à dignidade humana garantidos na Constituição 
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Brasileira. Tais processos de reintegração de posse têm sistematicamente violado esses 

direitos, conforme denunciado pelas pesquisas de Rolnik: 

 

O grande pano de fundo é que não se remove pessoas de suas casas sem que 

uma alternativa de moradia adequada seja previamente equacionada, 

discutida em comum acordo com a comunidade envolvida. Não pode haver 

remoção sem que haja essa alternativa (ROLNIK, 2012). 

 

Rolnik (2012) salienta ainda que além desse acordo com a comunidade envolvida, 

incluindo  informação antecipada de todo o processo, com dia, hora e forma que a remoção 

será feita, para onde as pessoas serão encaminhadas, etc., nenhuma remoção pode deixar a 

pessoa sem teto, ou impor a ela uma condição pior do que a que se encontrava. A despeito de 

sua singularidade, há muito em comum entre o  processo específico do Pinheirinho em São 

José dos Campos, e outros ocorridos em metrópoles brasileiras, como por exemplo as 

remoções feitas para execução de obras nos eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas no 

Rio de Janeiro, nos anos de 2014 e 2016 respectivamente, e quando da retirada de moradores 

de rua e dependentes químicos da região que ficou conhecida como “cracolândia” na cidade 

de  São Paulo (ROLNIK, 2012). Ou ainda como o ocorrido na ação de reintegração de posse 

contra 700 famílias da Ocupação Colonial, na região de São Mateus, zona leste de São Paulo, 

em 2017 (G1 SÃO PAULO, 2017). 

 O déficit habitacional para as populações mais pobres, apesar do avanço das políticas 

públicas a partir do PMCMV, ainda é um grave problema a ser resolvido no país (ROLNIK, 

2012). E a forma como a política pública habitacional vem sendo operada, acarreta a 

objetivação de violações de direitos humanos que incluem o deslocamento de homens, 

mulheres, crianças e idosos para lugares distantes daqueles onde habitavam anteriormente, 

onde haviam construído suas vidas, trabalhos, relações, e se encontravam inseridos numa 

rede, ainda que precária, de proteção social. O deslocamento os aparta dos territórios e das 

relações estabelecidas e a vida tem que ser reinventada em outra parte, em geral desprovidos 

dos aparatos públicos, dificultando ainda mais o acesso dessa população.  

 

2.2  Uma cidade não se conhece pelas  leis: tem alma e memória 

 

A cidade, então, é uma história que se conta para nós à medida que 

caminhamos por ela (HILLMAN, 1993). 

 

Aí teve a desocupação, que foi muito cruel, a maneira como eles trataram a 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/01/policia-volta-usar-violencia-em-reintegracao-de-posse-na-zona-leste-de-sp
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/01/policia-volta-usar-violencia-em-reintegracao-de-posse-na-zona-leste-de-sp
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gente (Entrevistada mãe nº 4) 

 

As vivências individuais e coletivas dão vida à cidade. Nesse sentido, a pesquisa 

convida a pousar o olhar nas cidades no sentido descrito por Hillman (1993, p. 28), “respeitar 

é simplesmente olhar de novo, respectare, esse segundo olhar com o olho do coração”, e 

tentar compreender essa dinâmica entre a cidade viva que se transforma constantemente e 

seus habitantes, buscando enxergar a alma de todas as coisas. Como nos incita o autor, 

“restauramos a alma quando restauramos a cidade em nossos corações individuais, a coragem, 

a imaginação e o amor que trazemos para a civilização” (1993, p. 38). 

As trajetórias de vida individuais e coletivas se materializam, são modificadas e 

modificam o espaço em que ocorrem, a cidade, configurando, para o psicólogo James Hilman, 

a „alma da cidade‟ (1993). O autor observa que a psicologia não está, ou pelo menos não 

deveria estar, descolada da vida cotidiana: 

 

Parece presunçoso para um psicólogo, um analista que trabalha com a alma, 

abordar o tema da cidade (...) Ainda assim, é precisamente a rua aquilo que 

adentra o consultório (...) nosso trabalho é com pessoas da cidade, e a cidade 

está na alma de nossos clientes (HILLMAN, 1993, p. 37). 

 

Discorre sobre a memória emocional das pessoas,  como  aquelas que guardamos de 

vivências importantes, pessoais ou comunitárias, e da memória das cidades construída por 

meio de suas paisagens: 

 

Experiências emocionais: coisas que importaram para você em sua própria 

vida, coisas importantes para a comunidade, sua história. Temos memórias 

emotivas em nossas cidades através de parques históricos, estátuas de 

personalidades, memórias de guerra, a tradição dos fundadores. (...) A 

cidade, então, é uma história que se conta para nós à medida que 

caminhamos por ela (HILLMAN, 1993, p. 39). 

 

E reflete sobre os impactos das tensões urbanas nas doenças psíquicas, alertando que é 

preciso cuidar da cidade em seus aspectos subjetivos, uma vez que uma alma não cuidada, 

 

quer seja na vida pessoal, quer na vida da comunidade, torna-se uma criança 

raivosa (...) O bárbaro é aquela parte em nós com a qual a cidade não fala, 

aquela alma em nós que não encontrou um lar em seu meio (HILLMAN, 

1993, p. 42). 

 



 36 

Seguindo a mesma lógica, para Halbwachs (2012), a aventura pessoal da memória está 

ligada à sucessão de acontecimentos individuais, resultantes de mudanças que ocorrem nas 

nossas relações com os grupos aos quais pertencemos e nas relações que se estabelecem 

nesses grupos. Assim, “a consciência jamais está encerrada em si mesma” (p. 13). 

 

Somos arrastados em inúmeras direções, como se a lembrança fosse uma 

baliza que permitisse nos situarmos em meio da variação constante dos 

contextos sociais e da experiência coletiva histórica. Isso talvez explique 

porque razão, nos períodos de calma ou de momentânea imutabilidade das 

“estruturas” sociais, a lembrança coletiva tem menos importância do que em 

períodos de tensão ou de crise (HALBWACHS, 2012, p. 13). 

 

Pode-se portanto,  abordar a questão das „memórias‟ sob diversas perspectivas: 

memórias individuais, coletivas, históricas e sociais, podendo um mesmo fato suscitá-las de 

formas diferentes. Uma das vias de acesso às memórias é a oralidade, enfatizada por Pollak 

(1989), como fonte de pesquisa sobretudo para dar voz àqueles que, segundo o autor, não 

escrevem a história oficial: os excluídos, marginalizados e as minorias. A história oral, 

segundo ele, “ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante 

das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à “memória oficial” (1989, p. 4). 

Com base nesse pressuposto, os conceitos de memória pessoal e coletiva foram a 

perspectiva escolhida para analisar a desocupação militar e retirada das famílias do 

Pinheirinho, e fundamentar uma reflexão acerca das contradições entre a imagem construída 

da cidade e as memórias daqueles que viveram o episódio. A partir do ocorrido no 

Pinheirinho, cabe refletirmos sobre que cidade portam em si e constroem, por meio de suas 

memórias, os jovens que vivenciaram esse processo de desenraizamento, ou 

desterritorialização, na acepção do geógrafo Haesbaert (2010), experenciando a perda de um 

território por um determinado grupo. 

Sobre a influência dos deslocamentos na memória coletiva, Halbwachs afirma (2012): 

 

até fora dos casos patológicos, quando algum acontecimento também obriga 

a que nos transportemos a um novo ambiente material, antes que a ele 

tenhamos nos adaptado, atravessamos um período de incerteza, como se 

houvéssemos deixado para trás toda a nossa personalidade (HALBWACHS, 

2012, p. 157). 

 

Pode-se refletir sobre essa relação da memória com os espaços vividos e percebidos, 

por meio das narrativas dos(as) jovens que vivenciaram  quando crianças, as experiências de 

verem suas famílias e sua comunidade expulsa do espaço que conheciam como lar. Conhecer 
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suas memórias construídas e silenciadas no percurso vivido da desocupação e de seus 

desdobramentos, poderá revelar outras dimensões da urbanidade e sociabilidade de jovens em 

situação de insegurança habitacional. 

As cidades são alimentadas por seus habitantes, que todos os dias saem de suas casas e 

reforçam a cadeia produtiva essencial à sua manutenção, mantendo-as vivas e formando redes 

que seguem o ritmo cada vez mais frenético impostos pelas cidades modernas. Essas relações 

estabelecidas com os espaços urbanos onde circulam e compartilham experiências, guardam 

suportes de memórias. Sendo assim, a desocupação do Pinheirinho está presente na memória 

coletiva da cidade e estará, certamente, em sua memória histórica, porém, poderá ser contada 

de formas e aspectos diferentes, de acordo com seu narrador. A história oral é fundamental 

porque evita o apagamento das vivências dos sujeitos que sofreram as consequências de um 

episódio trágico e não tiveram a oportunidade de escrever sua própria história. Segundo 

Pollak (1989), a história pode sofrer abalos, mas 

 

o longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a 

resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos 

oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças 

dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando a hora da verdade 

e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas (POLLAK, 1989, p. 5). 

 

Como salienta o autor, uma escuta qualificada permite às pessoas relatarem seus 

sofrimentos e compartilharem suas lembranças, e essa enunciação faz com que se propague a 

resistência. É essa oportunidade de voz que a pesquisa almeja propiciar aos jovens da 

comunidade do Pinheirinho dos Palmares, possibilitando o resgate e a construção de 

memórias individuais e coletivas mostrando sua trajetória socioespacial pelo tecido 

urbanorural do município de São José dos Campos. 

 

2.2.1 Comunidade e suas diferentes representações  

     
que nos faça olhar para um Outro que não só está fora por se 37einterpre de 

nós, mas que também participa da nossa construção identitária, tanto pelo 

constraste que nos propõe quanto pelos laços comuns inerentes à nossa 

condição humana (HAESBAERT, 2017) 

  
Eu fui abraçada pelo pessoal do Pinheirinho (Entrevistada mãe nº 4). 

 

O termo comunidade tem sido usado de forma indiscriminada, perdendo seu sentido 

etimológico para, no senso comum, associar-se a populações que vivem em situações de 

precariedade. Adotado por moradores de áreas vulneráveis e com representação social 
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negativa, em especial nas favelas, bem como pelo poder público, o termo potencialmente 

substituiria o estigma da favela, reforçando o vínculo que une os moradores, entre outros 

aspectos positivos da vida comunitária (FREIRE, 2008).  O termo “comunidade”, no caso 

estudado pela pesquisadora, em uma favela do Rio de Janeiro, objeto de um programa público 

de melhoria urbana denominado Favela-bairro, não se manifesta de forma exclusivamente 

positiva ou negativa, mas é dinâmico o seu significado, se transformando no cotidiano das 

relações sociais (FREIRE, 2008).  

Em seu sentido tradicional, como aponta Bauman, a palavra comunidade nos remete a 

algo positivo, acolhedor, protetor, um lugar que gostaríamos de pertencer, “como um teto sob 

o qual nos abrigamos da chuva pesada” ou “uma lareira diante da qual esquentamos as mãos 

num dia gelado” (2003, p. 7).  Um lugar que, se é que existiu em algum tempo, foi abolido 

pela vida moderna, restando a ideia de um “paraíso perdido”, ou o “paraíso ainda esperado”, 

algo que almejamos mas que não está ao nosso alcance e, complementa Bauman, “em tempos 

de competição e desprezo pelos mais fracos... a palavra „comunidade‟ soa como música aos 

nossos ouvidos” (2003, p. 8 e 9). Na comunidade está o verdadeiro entendimento, 

compreendido como um “sentimento recíproco e vinculante” e “graças a esse entendimento, 

as pessoas permaneceriam essencialmente unidas a despeito de todos os fatores que as 

separam” (idem,p.16). 

Na contemporaneidade, citando Hobsbawm, (1996 p. 40 apud BAUMAN, 2003, p. 20) 

compreende que a ideia da „identidade‟ substitui a ideia de „comunidade‟. A identidade 

implicaria na singularidade e, portanto, na separação e solidão. O autor ressalta que essas 

identidades solitárias buscariam uma compensação, unindo-se a outras, para juntas 

suportarem seus medos e ansiedades. Nesse arranjo comunitário, denominado pelo autor 

„comunidade cabide‟, ao contrário da „comunidade natural‟, os membros devem estar em 

alerta constante para sua manutenção, o que, por si só, seria um acalanto contra os medos e as 

ansiedades das identidades solitárias. 

Na “nova ordem mundial” do individualismo e da meritocracia, de vínculos frágeis e 

isentos de responsabilidades, o “princípio comunitário do compartilhamento” está em desuso 

e chega a ser repudiado (BAUMAN, 2003, p. 68).  Isso é o que o autor chama de 

„comunidade estética‟, ou ainda usando uma expressão mais impactante, „comunidade 

carnavalesca‟, que se contrapõe à idealizada, „natural‟, definida como „comunidade ética‟. As 

comunidades éticas seriam tecidas de compromissos a longo prazo, de direitos inalienáveis e 

obrigações inabaláveis, possibilitando às pessoas o sentimento de pertencimento e 

acolhimento tão desejados (BAUMAN, 2003).  
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Teriam os ocupantes do Pinheirinho se relacionado de modo a se tornarem uma 

comunidade? Qual tipo de comunidade? O evento da desocupação é, potencialmente, 

evocador de um sentimento de reciprocidade e vínculo. O espaço material e a vida 

compartilhados, bem como as lembranças daquela comunidade, passariam a ser a partir da 

desocupação, memórias individuais e coletivas daquela população e a fazer parte da memória 

histórica da cidade. A população foi retirada deixando para trás o que construíra, suas casas, 

seus pertences, seus animais de estimação e  saíram sem saberem para onde iriam com suas 

famílias. Com a ação repressiva e o despejo efetivado, na mesma noite suas casas foram 

demolidas (SUAVE, 2016).  A memória do lugar passaria a ser produto da abstração. 

 

Quando [a comunidade] começa a versar sobre seu valor singular, a 

derramar-se lírica sobre sua beleza original e a afixar nos muros próximos 

loquazes manifestos conclamando seus membros a apreciarem suas virtudes 

e os outros a admirá-los ou calar-se – podemos estar certos de que ela não 

existe mais (BAUMAN, 2003, p. 17). 

 

2.2.2 Pessoas, comunidades e espaço de vida:  conceitos da psicologia ambiental  

 

A Psicologia Ambiental (GUNTHER; PINHEIRO; GUZZO, 2014) é recente área de 

conhecimento acadêmico. Pode ser compreendida como uma resposta à necessidade de 

melhor compreensão do contexto „espaço e indivíduo‟, para atender a uma demanda eminente 

dos novos tempos. Estuda o homem em seu contexto físico e social, buscando entender suas 

inter-relações com o ambiente e as interferências que as condições desse espaço provocam no 

indivíduo e/ou na comunidade e vice versa,  entendendo que a pessoa não apenas habita o 

ambiente mas é parte dele.  

Esse sentimento de vinculação estabelecido entre o indivíduo e o lugar é conceituado 

pela Psicologia Ambiental, entre outras áreas de conhecimento, como „enraizamento‟. Entre 

os sentidos atribuídos ao enraizamento (MASSOLA; SVARTMAN, 2018,  p. 75 e 76), estão: 

a) habitação por um longo período de tempo em um mesmo lugar: sendo essa  

permanência uma característica definidora do conceito de enraizamento; 

b) entimento de “estar em casa” em um lugar:  sendo que a casa ou o lar 

constituem termos centrais na obra de autores como Bachelard (2008, p. 

26), que afirma:  “A casa é uma das maiores (forças) de integração para os 

pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem”; 

c) familiaridade que provém da frequência recorrente a um lugar: em que Tuan 

(1983, p.158 apud RABINOVICH, 2014), descreve:  
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Ao final do dia, o escriturário veste seu paletó e se prepara para regressar à 

casa. Agora a casa está em seu futuro no sentido de que leva tempo para 

chegar lá, mas é provável que ele não sinta que a viagem de regresso é um 

movimento para frente no tempo. Ele regressa procurando o caminho feito 

anteriormente no espaço e no tempo – para o paraíso familiar da casa. A 

familiaridade é uma característica do passado. O lar fornece uma imagem do 

passado. 

 

d) forma não consciente de vínculo com um lugar que é sentido como a “casa” 

ou o “lar”: essa caracterização de enraizamento se tornou, segundo Massola 

e Svartman, (2018), um dos pontos mais importantes e polêmicos nas 

discussões sobre o assunto em Psicologia Ambiental. Foi proposto por Tuan 

(1980, p. 6) que o define como: enraizamento é um estado de existência 

irrefletido no qual a personalidade humana funde-se com seu meio”; e 

e)  relação com o passado e com a tradição do grupo ou com o povo que 

fundamenta o sentido de identidade pessoal. Para os autores:  

 

considera-se a história ou a tradição como um aspecto da vida de um grupo 

ou de um povo que permite sustentar uma identidade coletiva e, por 

consequência, uma identidade pessoal que dê sentido à existência do povo 

ou do indivíduo (MASSOLA; SVARTMAN, 2018, p. 82). 

 

 Na mesma medida da ideia do enraizamento, diversos teóricos discorrem sobre o 

conceito do seu oposto, o desenraizamento. Para Massola e Svartman (2018, p. 84), “Por 

constraste, a palavra desenraizamento costuma indicar uma situação indesejável e perniciosa, 

frequentemente violenta, que deve ser combatida.”   

O tema cada vez mais atual, do desenraizamento, parece suscitar diversas 

compreensões e opiniões, sendo tratado por alguns autores, como Weil (2001, p. 44 e 46), 

como “a doença do desenraizamento” e considerada a “doença mais perigosa das sociedades 

humanas”. Para outros, como Ianni (1997) e Haesbaert (2010), pode ser esta uma 

possibilidade nova e criativa para as populações, e uma “necessidade de conceituação ampla 

de território que supere o viés geográfico-espacial e envolva formas diversas de apropriação 

simbólica do mundo por grupos e indivíduos”.  

Trazendo tais conceitos e reflexões para o ocorrido com os(as) moradores(as) do 

Pinheirinho, podemos pensar a respeito de que forma vivenciaram o processo de 

desterritorialização do espaço habitado por oito anos na ocupação, e de como se deu, ou está 
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se dando, esse processo de reterrirritorialização, ou reapropriação do novo ambiente no 

Pinheirinho dos Palmares (moradia atual). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1Grupos focais: procedimentos técnicos  

  

 O método utilizado neste trabalho foi a pesquisa qualitativa e exploratória realizada 

por meio de grupo focal, com a participação voluntária de 16 jovens, entre 15 e 17 anos, 

sendo 12 meninos e quatro meninas, residentes do Condomínio Pinheirinho dos Palmares II 

(região Sudeste), e originários do antigo Pinheirinho (região Sul), em São José dos Campos, 

SP. A pesquisa foi complementada por entrevistas semiestruturadas realizadas com as mães 

dos(as) jovens. 

 Optamos pela pesquisa qualitativa por sua natureza interativa, buscando conhecer e 

descrever os fenômenos sociais decorrentes no próprio ambiente natural dos(as) 

pesquisados(as).   

 Utilizamos o grupo focal como instrumento para o trabalho, lançando mão de  

múltiplas técnicas, buscando a interação entre os(as) jovens participantes e o envolvimento 

com as atividades propostas nos encontros. 

 A amostragem foi não probabilística, pois a entrada no campo foi intermediada por 

uma moradora e ativista social, integrante do Projeto Sementes do Pinheirinho do MUST.  A 

partir deste contato, nas atividades organizadas pelo Projeto, jovens com idade entre 15 e 17 

anos foram convidados(as) a participar da pesquisa.  

 Antes do início do trabalho de campo, a pesquisadora conversou com as lideranças 

do Movimento Urbano Sem Teto (MUST) do próprio bairro Pinheirinho dos Palmares, 

moradia atual, esclarecendo a pesquisa e seus objetivos, e essas lideranças colocaram em 

pauta em reunião da Associação. Só após a aprovação, a pesquisadora iniciou os trabalhos 

com os(as) jovens. 

 Esta aproximação facilitou a entrada de campo, mas introduziu na pesquisa um viés 

de seleção, uma vez que houve maior probabilidade de que os(as) jovens participantes e as 

mães entrevistadas tivessem maior proximidade com os movimentos sociais atuantes no 

bairro,  o MUST e o Projeto Sementes do Pinheirinho, uma associação de moradores(as) 

voltada para proporcionar eventos culturais e esportivos para jovens e crianças do bairro. Essa 

questão foi considerada na análise dos dados.  

 Inicialmente elaboramos um convite impresso, com o seguinte texto: “Gostaríamos 

de bater um papo com você, jovem (menino e menina), morador do Condomínio Pinheirinho 

dos Palmares, que tenha entre 15 e 17 anos. Somos pesquisadoras da Univap e queremos 
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saber o que pensa da cidade e do seu bairro. Informações com (nome da intermediadora). 

Contamos com sua presença!”.   Os convites foram distribuídos aos(as) moradores(as) pela 

intermediadora, que conversava com os(as) jovens e com suas mães.  

 A pesquisadora,  juntamente com a intermediadora, participou de diversas atividades 

no Residencial Pinheirinho dos Palmares (Quadro 1), como observadora ou colaboradora, 

com o objetivo de reforçar o convite aos(as) jovens e suas mães para a participação na 

pesquisa, e fazer a aproximação com a comunidade. Essa participação contribuiu para a 

imersão no campo, para melhor conhecer e interagir com a comunidade, e também 

complementou o conhecimento sobre as políticas sociais e movimentos da própria 

comunidade dirigidos à melhoria das condições de vida dos habitantes do bairro.  

 

Quadro 1- Atividades em que a pesquisadora participou na comunidade, agentes promotores, ano e breve 

descrição  

Fonte: Autora. 

Nome Promovido por Ano Descrição 

Caminhada pela paz Sementes do Pinheirinho 2017 Caminhada e brincadeiras para as crianças 

com o tema da PAZ 

Conexão Juventude PMSJC 2018 Evento recreativo: atividades lúdicas, 

esportivas e musicais 

Conferência Livre dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente (Figura 11) 

Professores da escola 

municipal do Pinheirinho 

dos Palmares e parceiros 

2018 Evento de  43einterpre e conscientização 

sobre os direitos da Criança e do 

Adolescente  

Campanha Faça Bonito Escola municipal do 

Pinheirinho dos Palmares 

e parceiros 

2018 evento de prevenção à exploração sexual 

de crianças e adolescentes 

Evento político em prol 

da democracia 

MUST 2018 Ato público em defesa da democracia e das 

lutas por melhores condições de vida da 

população 

Café com Boulos MUST 2018 Roda de conversa com o candidato a 

presidente  e militante do Movimento Sem 

Teto  

Libercanto canta Rita A pesquisadora e coral 

Libercanto 

2018 Apresentação do coral Libercanto no bairro 

em agradecimento ao acolhimento recebido 

pela  comunidade para a realização da 

pesquisa 
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Os encontros foram marcados para os sábados de tarde. O dia da semana e o horário 

foram definidos entre a pesquisadora e os(as) participantes, de acordo com a disponibilidade 

de todos(as). No total foram 16 jovens, porém nem todos(as) estiveram presentes nos 4 

encontros, sendo a participação flutuante.  

  Embora não previstas inicialmente, foram realizadas entrevistas individuais com 

cinco mães dos(as) jovens participantes do grupo focal, escolhidas pela pesquisadora e com 

contato intermediado pela mesma moradora e ativista social. As entrevistas foram realizadas 

em função das narrativas dos(as) jovens, para complementar, com informações mais precisas, 

relatos de situações por eles(as) vivenciadas em crianças. Foi realizada uma entrevista 

também com a própria ativista e moradora que fez a intermediação, com o objetivo de se ter 

uma visão por parte de alguém de dentro da liderança do „Movimento‟ que contribuiu para 

transformar o grupo em comunidade, como conceituada por Bauman (2003). 

 Além das atividades em grupo com os(as) jovens e as entrevistas individuais com as 

mães e com a ativista social, os procedimentos metodológicos combinaram pesquisa 

documental e bibliográfica, observação participante e registro fotográfico. 

 Todos os(as) participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Paraíba. 

Essa pesquisa recebeu o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o N. 46505115.5.0000.5503. Para 

preservar a identidade, os(as) jovens foram identificados(as) por iniciais e as mães 

entrevistadas foram identificadas por números, conforme a ordem de coleta das entrevistas.  

 Foram propostos quatro encontros temáticos com os(as) jovens do grupo focal, em 

rodas de conversa, evocando os diferentes períodos do processo, qual sejam:  

ocupação/desocupação – moradias transitórias – moradia atual. Para cada encontro, um 

objetivo e um produto eram esperados, e diferentes técnicas foram usadas para evocar 

memórias e estimular o compartilhamento das vivências territoriais nos espaços e tempos que 

conformam o objeto desta pesquisa, com o apoio em materiais gráficos (mapas e fotografias), 

produção escrita e composição de cordel, de acordo com o objetivo de cada encontro.  

 A fotografia, assim como outras técnicas da linguagem visual, tem sido usada com 

frequência nas pesquisas qualitativas, no campo das ciências sociais. O seu uso é 

compreendido, nesse campo de pesquisa, não apenas como técnica mas também como o 

próprio objeto da investigação, que representa mais do que a “realidade objetiva” mas traz em 

si significados pelas imagens, as formas de produção e mediação de sentido (RIOS; COSTA; 
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MENDES, 2016). No caso desta pesquisa, além de alguns registros feitos pela pesquisadora, o 

uso da técnica foi aplicado tendo como “autores”, ou “fotógrafos”, os(as) próprios(as) jovens 

pesquisados(as). Assim, como discorre Ribeiro-Moreira  (2002)  

 

“uma questão se apresenta, portanto, no limite incerto do manuseio sutil de 

elementos subjetivos, tomados como forma substitutiva das reduções, 

bastante drásticas, que sofre o ambiente fotografado ao ser transposto para 

sua materialização, e que essa postura traz para o centro de evidência a 

figura do autor...”(p. 16-17).  

 

Sendo os(as) jovens partes inerentes do próprio „objeto‟ fotografado,  nos interessava 

com o uso da fotografia nesta pesquisa, “enxergar com seus  olhos” o espaço habitado na nova 

morada,  compreender os recortes feitos por eles na medida que fotografavam o seu bairro,  e 

que significados traziam.  

 Outras produções artísticas, além do registro fotográfico, mobilizam os(as) jovens a 

participar ativamente de pesquisas qualitativas. A produção de material literário é um desses 

recursos, que apresenta a vantagem adicional da autoria e de um resultado material que fica 

em posse dos participantes ao final da pesquisa. Marteleto e Stotz (2009) em pesquisa sobre  

saúde e violência com jovens da favela da Maré, no Rio de Janeiro, produziu fanzines sobre o 

tema. O cordel tem sido recurso usado na educação com jovens como forma de 

simultaneamente exercitar a criatividade e a reflexão crítica e aproximar os jovens dessa  

expressão cultural significativa da formação brasileira, em especial das regiões norte e 

nordeste do país (SILVA, 2013). Conforme Barja e Lemes (2016, p. 99),  

 

vinculado à tradição oral (frequentemente apresentado na forma cantada, por 

exemplo), o cordel trata dos mais diversos assuntos, sendo acessível a 

pessoas de todas as camadas sociais: do estrato considerado culto (que 

geralmente possui frequentes oportunidades de contato com a diversidade 

cultural) até a camada mais popular, que tem contato mais direto com esse 

tipo de literatura rica em narrativas, forma privilegiada de comunicação e 

transmissão de conhecimento.  

 Acrescentam os autores, que a criação coletiva de cordéis tem sido um instrumento 

valioso nos trabalhos com jovens, no sentido de possibilitar “dar voz” a eles, para que 

expressem sua visão de mundo, seus medos, constradições e seus anseios. E nos versos do 

cordelista, educador e pesquisador Barja, uma descrição do que venha ser tal produção: 
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O que é o cordel? 

 

O cordel é uma poesia 

altamente popular. 

No Brasil chegou faz tempo; 

no Nordeste foi morar. 

Tem muita sonoridade 

e dá na gente a vontade 

de em voz alta declamar. 

 

Sendo curtinho e barato, 

dá pra ler e pra guardar; 

A leitura nos diverte 

e põe a gente a pensar. 

Fala de tudo que é tema:  

vida, notícia, dilema 

5 e tudo se pode contar. 

                  (BARJA, 2013) 

Em anexo se encontram o diário de campo e as transcrições das entrevistas. Nas 

transcrições a concordância verbal e gramatical foram mantidas na íntegra, porém no texto 

foram corrigidas, preservando-se todos os demais aspectos da fala.                

Os registros de campo dos encontros com os jovens e as entrevistas individuais com as 

mães, foram analisados com apoio de técnicas de representação social amparados por Spink 

(2013). As entrevistas foram lidas de forma transversal pelos pesquisadores, com 

identificação de núcleos temáticos significativos para cada um dos três momentos em análise 

(ocupação e evento de desocupação; moradias transitórias; moradia atual) e remetidos ao 

referencial apresentado – comunidade, memória coletiva, subjetividades.  

A finalidade e técnicas usadas nos quatro encontros com os(as) jovens participantes da 

pesquisa, estão detalhadas a seguir.  

 

3.1.1 Primeiro encontro  

 

Objetivos:  

a) apresentação da pesquisa e das pesquisadoras, incluindo os termos de ética.  
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b) integrar o grupo, partindo do conhecimento mútuo e da relação interpessoal; “quebrar o 

gelo” e desfazer tensões; demonstrar que nenhum membro do grupo pode passar 

despercebido; ter uma primeira ideia dos valores pessoais dos membros participantes.   

c) introduzir o tema central, moradia e memórias evocadas pelas vivências territoriais. 

 

Técnicas:  

a) apresentação dos jovens por meio da dinâmica “Apresentação a dois” (FRITZEN, 1997, p. 

12). Em duplas, os jovens se entrevistam mutuamente; voltando ao grupo, cada um apresenta 

ao grupo geral o colega que acaba de „conhecer‟. Cada participante permanece atento à 

apresentação que o colega faz e, posteriormente, pode corrigi-las e/ou complementá-las. 

Todos são apresentados por um colega do grupo e o apresentam também, com informações 

complementadas pela própria pessoa e pelos demais membros do grupo.  

b)  conversa livre: impressões e sentimentos sobre o bairro onde residem, o Pinheirinho dos 

Palmares, e lembranças e sentimento evocados por episódios anteriores, relacionados à vida e 

à desocupação do Pinheirinho.  

c)  reflexão e preparo para o encontro seguinte: aqueles que quisessem foram convidados a 

trazer algum desenho ou relato, uma redação, sobre os assuntos que tínhamos abordado 

naquela tarde. 

 

3.1.2 Segundo encontro  

 

Objetivos:  

a) despertar nos jovens memórias e motivar a reflexão sobre os diferentes territórios 

percorridos por eles(as). 

b) identificar outros territórios que compõem a cidade e observar essa relação entre eles. 

c)  ampliar a consciência sobre questões relacionadas aos territórios onde vivem/não 

vivem, circulam/não circulam e que constituem a cidade. 

 

Técnicas: 

a) retomar o encontro anterior, a partir da produção dos jovens e apresentação de novos 

membros, se houver. 

b) localização espacial. Em um mapa físico com dimensões de  89 cm X 117 cm (FIGURA 

7), os jovens apontaram a localização da ocupação Pinheirinho, o bairro atual e locais 

da cidade em que habitaram entre as duas moradias, falando sobre memórias, 
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lembranças e afetos que esses endereços suscitavam. Conteúdos abordados: percepção 

dos territórios: contradições e hibridismos (centro/periferia; vazios/plenitude; 

proximidades/distâncias, etc.); trajetos e fluxos – como o movimento se dá no espaço, 

seus motrizes e significados; percepção de si e do outro nesses espaços (Figura 7)  

 

Figura 7 - 2º encontro com Jovens do Pinheirinho dos Palmares. 

 
Acervo pessoal (2018) 

 

c) aguçar o olhar pelo registro fotográfico. Convite a fotografarem o bairro onde moram, 

Pinheirinho dos Palmares, como se fossem 48einterpr-lo a alguém que nunca tivesse 

estado lá. Observando o que eles gostariam de mostrar, quais paisagens. Envio da 

fotografia por meio digital antes do próximo encontro, para impressão e 

compartilhamento no grupo. 

 

3.1.3 Terceiro encontro 

 

Objetivos:  

a) ampliar o olhar sobre o bairro, provocado pelo compartilhamento e troca de impressões a 

partir do registro fotográfico.  

b) ampliar elementos sobre as vivências e percepções dos(as) jovens em relação aos territórios 

habitados. 
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Técnicas:  

a) apresentação das fotografias impressas, com ênfase no porquê da escolha do objeto, o 

que quiseram mostrar, e discussão em grupo. (Figuras 8 e 9)  

b) memórias e percepções dos espaços percorridos: antigo Pinheirinho, moradias 

transitórias e Pinheirinho dos Palmares: Reflexão individual e escrita de uma palavra 

ou frase que representasse os três momentos vivenciados em suas trajetórias: o „antigo 

Pinheirinho‟, as moradias transitórias, e o Pinheirinho dos Palmares. Leitura 

(voluntária) e discussão em grupo. 

 

Figura 8 - 3º encontro com jovens do Pinheirinho dos Palmares. Mapa de localização e mobilidade 

e registros fotográficos. Efeito vidro fosco para preservar privacidade. 

 
Fonte: Prof. José Eduardo (2018) 

 

Figura 9 - 3º encontro com Jovens do Pinheirinho dos Palmares. Jovens observando fotografias, mapas  

e registrando palavras ou frases que remetem aos endereços habitados.  

 
Fonte: Acervo pessoal (2018). 
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3.1.4 Quarto encontro 

 

Objetivo:  

Realizar uma síntese das atividades dos encontros anteriores e uma produção coletiva 

tendo como tema a vivência no bairro atual. 

 

Técnica: Produção de um cordel (Figura 10) 

 

 

Figura 10 - 4º encontro com jovens do Pinheirinho dos Palmares –  

construção  coletiva do cordel.  

 
Fonte: Acervo pessoal (2018). 
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Figura 11 – Exposição das fotografias feitas pelos(as) jovens do Pinheirinho dos Palmares participantes pesquisa. 

Conferência Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente. Escola Municipal Profª Maria Antonieta Ferreira Payar 

 
Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

3.2 Localizando o estudo: a cidade de São José dos campos 

 

O Plano Diretor do município entrou em vigor em 2006 por meio da Lei 

Complementar Nº 306, de 17 de novembro daquele ano, tendo sido revisado em 2018 (Lei 

Complementar Nº 612, de 30 de novembro) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2018). Neste 

trabalho, referenciaremos, portanto, o Plano Diretor de 2006, já que sua vigência se iniciou 

dois anos após a ocupação do Pinheirinho (região Sul),  em 2004, e estava em vigência no 

episódio da desocupação em 2012, assim permanecendo até a alocação dos moradores para o 

novo bairro, Pinheirinho dos Palmares (região Sudeste) em 2016.  

O município de São José dos Campos é um município paulista de grande porte. Seu 

território abrange uma área de 1.099,6 km² e é constituído oficialmente por três distritos: São 

José dos Campos (sede), Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. 

Conforme Censo de 2010, sua população era de 629.921 habitantes, com uma 

estimativa para o ano de 2018 de 695.163 habitantes, sendo 97,66 % urbana, e o município se 

posicionava entre os 10 municípios que mais contribuem para o PIB do Estado de São Paulo 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2019). 

O município, com sua localização estratégica, no eixo Rio-São Paulo, a 100 km da 

capital, se desenvolveu com a implantação de políticas de desenvolvimento industrial que se 

deram a partir das décadas de 1960 e 1770. Segundo dados da Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos (2006), um crescimento populacional significativo que já havia se iniciado 

na década de 50. (taxa anual média de 5,64%), acelerou-se nas duas décadas seguintes, 

atingindo o pico de 6,84% ao ano durante a década de 70, taxa superior à registrada no Estado 
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de São Paulo no mesmo período. O documento destaca ainda que “o intenso crescimento 

demográfico naquele momento deveu-se fundamentalmente a dois fatores: o grande número 

de migrantes atraídos pela industrialização e a alta taxa de natalidade presente na cidade 

nestas décadas” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

A implantação do Centro Técnico Aeroespacial-CTA e do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE nas décadas de 1950 e 1960, são fatores que explicam a existência de um 

moderno parque industrial no município, e  refletiram no crescimento das atividades de 

comércio e de prestação de serviços, conferindo a São José dos Campos uma condição de 

destaque em relação aos demais núcleos urbanos da região” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2006). A indústria tecnológica e da aviação favoreceram o desenvolvimento urbano e 

52einterpreta para a representação social de polo tecnológico, reforçada e reiterada nos 

monumentos, vias expressas e slogans institucionais, como “a capital do Vale”.    

Conforme Zanetti (2010), nessa cidade foram cunhadas, de acordo com a época e com 

os interesses políticos hegemônicos, memórias possíveis que sobrepostas a outras – sobretudo 

às que se contrapunham à imagem da cidade que se queria projetar – promoveram o 

apagamento de paisagens antigas, construindo, como camadas, novas paisagens e histórias. 

Sobre paisagens e espaço, Santos discorre,  

 

Todos os espaços são geográficos porque são determinados pelo movimento 

da sociedade, da produção. Mas tanto a paisagem quanto o espaço resultam 

de movimentos superficiais e de fundo da sociedade, uma realidade de 

funcionamento unitário, um mosaico de relações, de formas, funções e 

sentidos (SANTOS, 1988, p. 61). 

 

O Plano Diretor segue as normativas nacionais, previstas no Estatuto da Cidade, Lei 

Federal n° 10.257 de 2001 (BRASIL, 2002) que regulamentam os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal (BRASIL, 2016), e fixa as diretrizes de política urbana, utilizando-se, 

sobretudo, do princípio das funções sociais da propriedade e da cidade, de forma a garantir o 

acesso à terra urbanizada e regularizada, o direito à moradia, ao saneamento básico, aos 

serviços urbanos a todos os cidadãos e a implementação de uma gestão democrática e 

participativa. Dentre os princípios preconizados no mesmo, em consonância com as diretrizes 

das demais leis  acima citadas, estão o “Direito à Cidade” para todos, e detalhados nos 

parágrafos III, IV e V, respectivamente, estão: “Respeito às funções sociais da Cidade e da 

Propriedade; Participação da população nos processos de decisão e de planejamento; e, 

Priorização do bem estar coletivo em relação ao indivíduo. 
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Conforme o Plano Diretor, artigo 1.2, parágrafos I, II e IV, as diretrizes acima 

visavam,  

Elevar a qualidade de vida da população, particularmente no que se refere à 

saúde, à educação, à cultura, às condições habitacionais, à infra-estrutura e 

aos serviços públicos, de forma a promover a inclusão social e a redução das 

desigualdades que atingem diferentes camadas da população e regiões da 

Cidade; Promover o desenvolvimento sustentável e a equidade social no 

Município; Democratizar o acesso à terra e à habitação, estimulando os 

mercados acessíveis às faixas de menor renda (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2006). 

 

Dentre as informações constantes no Plano Diretor (2006), faremos um aqui um 

recorte com alguns dados específicos das regiões Sul, localização da antiga ocupação do 

Pinheirinho, e Sudeste, localização do Condomínio Residencial Pinheirinho dos Palmares, 

moradia atual,  para uma melhor compreensão das características de cada região (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2006). 

 

3.2.1 A região sul: população e estrutura urbana  

 

 Compreendida pela Rodovia Federal Presidente Dutra, Rodovias Estaduais dos 

Tamoios e Carvalho Pinto, e pelo Rio Comprido na divisa intermunicipal com Jacareí, a 

Região Sul apresentava cinco setores distintos no que se refere à configuração da ocupação do 

solo, sendo eles Chácaras Reunidas, Parque Industrial/Morumbi, Campo dos Alemães/Pq. 

Dom Pedro I e II, Jd. Satélite/Bosque dos Eucalíptos e Torrão de Ouro. 

 O mapa a seguir mostra uma parte da região sul e a seta indica o local da antiga 

ocupação do Pinheirinho, no bairro Campo dos Alemães. Percebe-se o grande adensamento 

no entorno, e a indicação do trajeto, e tempo gasto por meio de transporte particular  até o 

centro urbano de São José dos Campos (Figura 12). 
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Figura 12 - Distância entre antigo Pinheirinho - Região Sul até o centro da cidade 

 
Fonte: Google (extraída em 01/10/2018). 

 

 Dados do Censo Demográfico (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006), apontavam a Região 

Sul com maior volume populacional, correspondendo a 37,55% da população total, seguida 

das regiões Leste (25,58%), Centro (13,31%) e Norte (11,55%). Menos populosas estavam as 

Regiões Sudeste, com 7,28% da população total e a Oeste, com 4,73% do total.  A Região 

Sul, segundo o Plano Diretor de São José dos Campos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006), 

apresentou um crescimento superior à média do município, e um aumento significativo no 

número total de habitantes.   

Descrevia ainda que quatro “núcleos” (moradias irregulares) apresentavam condições 

inadmissíveis de moradia (galpão da Campoy e creche invadida, Antonio Aleixo, Interlagos), 

ou estavam em área de proteção ambiental (Avenida Salinas) com ordem judicial para 

desocupação. Para essas áreas, havia sido desenvolvido o “Programa Nosso Teto”, em 

parceria com o Governo do Estado, em regime de mutirão, que entregou 458 unidades 

habitacionais. Essas unidades foram construídas em áreas próximas aos antigos “núcleos”, em 

locais providos de infra-estrutura (água, luz, esgoto, asfalto, saúde e transporte), visando 

integrar as famílias à comunidade onde estavam sendo inseridas. Na continuação do chamado 

“programa de desfavelização”, o Município estaria construindo, em parceria com o Estado, na 
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Região Sul, no Campo dos Alemães, mais 121 unidades destinadas às famílias que ainda 

permaneciam na favela Miracema e deveriam ocupar as casas até o final de 2006.  Constava 

ainda no Plano, em tópico intitulado como “projetos em andamento”, a construção de 342 

unidades habitacionais, no Bairro D.Pedro I, destinadas às famílias da região Sul, cadastradas 

no Programa Habitacional e com renda inferior a três salários mínimos. A entrega dessas 

unidades estava prevista no documento, para agosto daquele ano (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2006).   

O déficit habitacional apontado em 2006, de acordo com pesquisa elaborada pela 

Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com Universidade Estadual de Campinas, 

através do Núcleo de Estudos de População NEPO/UNICAMP, no ano de 2004, na ordem de 

2.560 unidades habitacionais.  

Cabe salientar que foi neste ano de 2004 que aconteceu a ocupação do Pinheirinho, 

na região sul, que conforme os dados, era a região mais populosa do município.  

Dentre as diretrizes da Proteção Social Básica contidas no plano, estão como 

objetivos 

prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidade e 

aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 

aos serviços públicos, dentre outros) e, ou fragilização de vínculos afetivos-

relacionais e de pertencimento social (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006, 

item 1.6).  

 O item contempla o desenvolvimento de serviços, programas e projetos de 

acolhimento, convivência e socialização das famílias e de indivíduos, conforme identificação 

da situação de vulnerabilidade apresentada. 

 Cada setor que compõe a Região Sul é descrito em termos de variáveis demográficas, 

socioeconômicas, habitacionais, de circulação e percepção de problemas pela população. 

 O Campo dos Alemães, região em que se localizava o antigo Pinheirinho, é apontado 

como o setor que abriga a maior população da cidade, com crescimento acima da média 

naquela década e elevado percentual de crianças e jovens. Quanto aos índices de trabalho, 

instrução e renda, a taxa de desemprego situava-se acima da média da cidade, o nível de 

escolaridade, abaixo e o predomínio era das classes de consumo C e D, havendo presença de 

E em percentual acima da média do município. Cerca de 62% dos domicílios não possuíam 

automóvel, e a acessibilidade ao transporte público era inferior à média geral. Quanto aos 

aspectos habitacionais, o setor apresentava aspecto basicamente horizontal, com elevado 

percentual de domicílios ainda em pagamento. Dentre os domicílios ocupados através de 
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aluguel, a concentração se dava nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos. A 

falta de áreas verdes era considerada um problema grave em 46% dos domicílios. E o excesso 

de pessoas era considerado um problema por 27% dos domicílios. 

 O setor compreendido pelo Campo dos Alemães e Pq. Dom Pedro I e II 

caracterizava-se pela predominância dos conjuntos habitacionais populares, resultantes do 

Programa Habitacional da Prefeitura, cuja infra-estrutura de saneamento básico teria sido 

recentemente implementada, e por loteamentos mais antigos e consolidados como Jardim 

Colonial e Imperial. O processo de expansão urbana era visível, direcionado pela implantação 

de loteamentos populares nas glebas remanescentes, junto à divisa intermunicipal com Jacareí 

e o Rio Comprido.  

 Destacaremos alguns pontos do item 7.4 do plano (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2006), „Impasses Urbanos‟. O item apresenta os problemas identificados na estrutura urbana a 

serem enfrentados, dentro do contexto do Plano Diretor, com base na análise das variáveis 

relacionadas no Perfil Socioeconômico e nos dados constantes dos Perfis da Estrutura Urbana 

e do Meio Ambiente. Conforme dados do plano à época,  esses foram alguns dos desafios 

apontados: 

 a) ocupação descontínua das áreas de expansão urbana, resultando em 

distanciamento da infra-estrutura, aumento dos custos de manutenção da Cidade e processo de 

periferização;  

 b) setores da cidade com taxa de crescimento demográfico negativa; 

 c) setores da cidade com infra-estrutura urbana subutilizada;  

 d) concentração de população de baixa renda com baixo nível de escolaridade em 

relação à média da cidade e elevada taxa de desemprego em alguns setores;  

 e) ausência de novos subcentros, em decorrência do atual modelo de uso e ocupação 

do solo;  

 f) ineficiência de critérios para coibir a ocupação inadequada dos fundos de vales, 

várzeas e áreas de recarga de 56einterpr;  

 g) implantação de loteamentos com tamanhos de lotes inadequados em relação à 

topografia;  

 h) insuficiência de áreas de lazer e recreação para a comunidade;  
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 i) ocorrência de grandes vazios com características predominantemente rurais no 

perímetro da Macrozona de Expansão Urbana II;  

 j) existência de conflitos entre os usos residencial, comercial, de prestação de 

serviços e industrial em algumas áreas do Município. 

 

 Observa-se, pelas informações e pelo mapa, que, embora a distância em 

quilometragem da região sul para o centro da cidade possa ser considerada grande (mais de 14 

km),  a região é bastante espessa e contínua, não havendo um isolamento do bairro Campo 

dos Alemães, onde a população pesquisada morava no antigo Pinheirinho. Em função da 

própria demanda há oferta de equipamentos e serviços públicos e privados, embora em 

quantidade insuficiente. Veremos a seguir, que no atual bairro Pinheirinho dos Palmares 

(Região Sudeste)  a paisagem é outra. 

 

3.2.2 A região sudeste: população e estrutura urbana  

  

No mapa a seguir (Figura 13),  indica-se a localização do bairro Pinheirinho dos 

Palmares (seta), atual moradia da população advinda do antigo Pinheirinho, na região Sudeste 

de São José dos Campos,  a distância em quilômetros e  o tempo estimado em 57einterpre 

particular do bairro até o centro urbano. Podemos observar a diferença do entorno de cada 

região, estando o Pinheirinho dos Palmares bastante isolado de outras centralidades. 
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Figura 13 - Mapa - Distância entre Residencial Pinheiro dos Palmares - Região Sudeste - e o centro da cidade 

 
Fonte: Google (extraída em 01/10/2018). 

 

 Dados do censo Demográfico de 2000 apresentavam a Região Sudeste como uma das 

menos populosas do município,  com 7,28%  da população total, ficando à frente somente da 

Região Oeste, com 4,73% do total. 

 De acordo com o Plano Diretor (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2006), a região Sudeste 

formada por três setores socioeconômicos, abrangia pouco mais de 7% da população urbana 

do Município (Figura 13). O “Setor 10 – CTA” não foi objeto da Pesquisa de Instrumentação 

do Planejamento Urbano e Avaliação do Déficit Habitacional em São José dos Campos – 

2003.  

 Os dois setores estudados -  9 e 29 – apresentavam populações de tamanho 

equivalente, em torno de 23 mil habitantes, porém, experimentaram taxas de crescimento 

bastante diferentes ao longo do último período intercensitário: enquanto o Setor 9 manteve 

praticamente estável a sua população, o Setor 29 cresceu a um ritmo bastante forte. 

 Os perfis etários dos dois setores também eram diferenciados: o Setor 29 apresentava 

uma proporção de crianças significativamente superior à média da Cidade, ao mesmo tempo 

em que é inferior o percentual de idosos. 
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A análise do perfil socioeconômico de cada um dos dois setores que compõe a Região 

Sudeste, Jardim da Granja e Putim, respectivamente, considerando-se as variáveis 

demográficas, socioeconômicas, habitacionais, de circulação e percepção de problemas pela 

população (Tabela XX) mostra semelhanças e também diferenças entre os dois setores. De 

mesmo porte populacional, possuem diferenças de índice de crescimento, idade da população, 

escolaridade e acessibilidade, embora se assemelhem na renda dos moradores (ainda que 

Putim apresente população na faixa de renda D) e na horizontalidade dos domicílios. 

 

Quadro 2 – Dados sociodemográficos, de acessibilidade e habitacionais dos setores da região Sudeste. 

São José dos Campos, 2006 

 Jardim da Granja Putim 

Tamanho populacional Médio Médio 

Crescimento populacional Não significativo Acima da média 

Idade Predomínio população adulta Grande percentual de crianças 

Taxa de desemprego* Média da cidade Média da cidade 

Nível de escolaridade Na média da cidade Inferior à média 

Ocupação Serviços (54%) e setor público 

(14%) 

Serviços 

Classe de consumo predominante C C e D 

Mobilidade 46% dos domicílios sem 

automóvel, acessibilidade ao 

transporte público inferior à 

média 

60% sem automóvel e amplo 

acesso a transporte público 

Habitações Configuração horizontal, 

percentual de domicílios 

alugados acima da média da 

cidade 

Configuração horizontal, 

elevado percentual de 

domicílios cedidos. 

 Renda domiciliar nos domicílios 

alugados concentra-se nas faixas 

de <5 salários mínimos 

Renda domiciliar nos 

domicílios alugados 

concentra-se nas faixas de <5 

salários mínimos. Falta de 

área verde é grave em 38% 

dos domicílios. 

Fonte: São José dos Campos, 2006. 

 

Na região Sudeste, local onde foi construído o Condomínio Residencial Pinheirinho 

dos Palmares, destinado aos moradores do antigo Pinheirinho, segundo Vieira (2015), foi 

feito um estudo pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, específico para o 

desenvolvimento dessa região. Além do próprio Pinheirinho dos Palmares, outras obras, 

serviços e equipamentos públicos estavam previstos, para o que foi chamado de “Plano 

Urbanístico Eixo Sudeste”. 

Conforme  Vieira,   
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A Região Sudeste, diferentemente das demais, se desenvolveu de forma 

lenta e ainda possui uma baixa densidade urbana, possuindo um vasto 

território passivo de ocupação e/ou transformação urbana. Com o inicio das 

obras de ampliação do Aeroporto da cidade (2013), percebeu-se a grande 

procura por investidores privados na implantação de loteamentos ou 

conjuntos habitacionais neste trecho da cidade, ocasionando um crescimento 

urbano de forma rápida e “sem controle” sobre o desenho da cidade. Em 

vista destes fatores, a Prefeitura de São José dos Campos, propõe o Plano 

Urbanístico Eixo Sudeste que busca estudar, analisar e desenhar o 

desenvolvimento urbano deste trecho da cidade considerando os bairros 

existentes, suas infraestruturas urbanas consolidadas, as grandes referencias 

urbanas, por exemplo, o Aeroporto da cidade, assim como os novos 

investimentos imobiliários previstos para esta região. O Plano Desenhado 

deverá ser a ferramenta de controle urbano para o desenvolvimento desta, 

sob dois recortes temporais, o primeiro para os próximos dois anos, no qual 

já estão aprovados pelo poder público quatro grandes empreendimentos 

ampliando em mais de 17 mil habitantes ainda nesta década e, num segundo 

momento, no controle urbano da consolidação dos vazios gerados com a 

nova configuração urbana projetada (2015, p. 01-16). 

Ainda segundo Vieira (2015), à luz dessa proposta de intervenção, o Plano Urbanístico 

Eixo Sudeste pretendia, nos anos seguintes, implantar um conjunto de equipamentos públicos, 

como creches, escolas de ensino infantil, fundamental e médio, centro comunitário, centro 

poliesportivo, casa do idoso, casa de cultura e até um “Edifício Multifuncional”, comportando 

centro comercial e lan house pública, que viriam potencializar a região. Atrelado a isso, o 

Plano previa as infraestruturas urbanas necessárias, como a duplicação do principal eixo 

viário da região (na rua João Rodolfo Castelli), ciclovias e novas linhas de ônibus.  

Esse Plano estratégico visava também a produção de unidades habitacionais para a 

região, dentre elas já em início de desenvolvimento, o Condomínio Pinheirinho dos Palmares, 

como descreve Vieira (2015, p. 01-16):  

 

O Plano estratégico tem como pano de fundo articular e consolidar as 

propostas de produção habitacional desenhadas para a cidade, em particular 

para esta região e em especial aos moradores do Pinheirinho dos Palmares. 

Ainda que sua produção habitacional esteja a cargo da iniciativa privada, o 

poder público está responsável pelo gerenciamento e sua interlocução com o 

desenho urbano a ser implantado, num universo de aproximadamente 4.600 

unidades habitacionais (HIS e HMP)* em implantação e com previsão 

conclusão para os próximos anos. Neste sentido, a proposta de intervenção 

alocada no Plano Urbanístico Eixo Sudeste tem como objetivo organizar o 

território com as infraestruturas necessárias ao bom funcionamento e com a 

implantação dos equipamentos públicos que suportem à demanda já 

existente e a projetada desta região da cidade.   

  

Percebe-se pelo estudo acima citado, que se tinha um projeto para a região Sudeste, 

por parte do poder público local, onde a construção do bairro Pinheirinho dos Palmares estava 

inserida num contexto mais amplo de planejamento para a região, e contaria com 
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equipamentos e serviços de forma a atender a nova demanda,  melhorar  o acesso à população 

já residente, assim como fomentar o fluxo populacional e de negócios na região. 

 O mapa a seguir indica as duas regiões acima descritas: Região Sul, onde se 

localizava a antiga ocupação do Pinheirinho e a Região Sudeste, onde se localiza o atual 

bairro Pinheirinho dos Palmares. Podemos observar a distância entre elas, e salientamos para 

o adensamento em torno do antigo espaço habitado (seta), e o vazio em torno do atual 

(sinalizado). 

 

Figura 14: Mapa – distância entre antigo Pinheirinho (Região Sul) e o Residencial Pinheirinho dos Palmares (Região 

Sudeste). 

 
Fonte: Google (extraída em 01/10/2018) 

  

Nas próximas sessões apresentaremos alguns resultados obtidos na pesquisa de campo, 

abrangendo os diversos territórios percorridos pelos(as) jovens pesquisados e suas famílias. 
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4 RESULTADOS: TERRITÓRIOS E DERIVAS, NAVEGANDO NA CIDADE  

 

4.1 A vida no Pinheirinho e o dia da desocupação 

 

Na sua vida existem alguns lugares, ou talvez apenas aquele lugar onde 

alguma coisa aconteceu, e aí estão todos os lugares (Alice Munro) 

 

Amor pelas nossas humildes moradias... A vida era boa 

 (Jovem  grupo focal) 

 

Pelos dados obtidos na pesquisa, logo nos primeiros encontros, as memórias dos 

jovens estão carregadas de sentimentos diversos, cheios de histórias de quem ainda pouco 

viveu, mas em quem a cidade já cunhou marcas profundas. Ao abordarmos o período em que 

viveram no „antigo Pinheirinho‟, como se referem ao espaço habitado na ocupação onde 

viveram (e de onde foram expulsos), demonstraram sentimentos de nostalgia e boas 

recordações. 

A menção ao antigo espaço provocava imediata mudança nas expressões faciais e 

corporais dos(as) jovens participantes do grupo focal, que passavam de sisudas e 

introspectivas, para se abrirem em descontração e relaxamento, acompanhadas de 

manifestações expressas de alegria, leveza e olhares de cumplicidade: 

 

era bom lá, tranquilo, seguro; a vida era boa e tinha mais união; era 

confortável; a gente morava em frente de um morro que era legal, tinha uma  

árvore que nós fizemos um balanço; no antigo Pinheirinho era muito leal 
(Jovem grupo focal).  

 

Ao serem questionados se achavam que aquela vida boa podia voltar, a tensão 

retornava aos corpos e responderam em uníssono: “Não dá não!”, mas um dos jovens 

pondera: “Dá, mas falta união, força de vontade”, e o debate avança entre eles, se seria ou não 

possível conquistarem o que tinham de bom no antigo lar. 

Tal fato nos mostra a vinculação dos(as) jovens ao antigo território habitado, onde 

repousam memórias afetivas e nos remete ao conceito de enraizamento, “termo [que] indica 

um forte vínculo entre a identidade psicossocial e o socioambiente” (MASSOLA; 

SVARTMAN, 2018, p. 75). Entre outras características, esse lugar de enraizamento é sentido 

por seus habitantes como “a casa”, “o lar”; tem uma relação com o passado e com a tradição 

do grupo que fundamentaria o sentido de identidade pessoal (idem, ibid). 

Na ocupação do Pinheirinho, entre os(as) pesquisados, o sentimento era de 

coletividade e solidariedade, solidificado no período de oito anos de existência da ocupação e 
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apontado como suporte para a construção de suas vidas, como narra uma das mães 

entrevistadas: 

 

Meu marido ficou desempregado e foi o meio que a gente encontrou. Porque 

alí o povo do Pinheirinho ajudava todo mundo, eles abrigavam todos e 

procuravam ajudar(...) eu fui abraçada pelo pessoal do Pinheirinho, me 

ajudaram muito(...) E eu tinha me apaixonado pelo Pinheirinho, aí teve a 

desocupação que foi muito cruel a maneira como eles trataram(....) Devagar 

meu marido construiu a casa, construiu um casão mesmo...aí veio a 

desocupação (Entrevistada mãe nº 2).  
 

A imagem de “abrigo”, “abraço”, “ajuda”, “paixão” pelo lugar, remetem ao sentido 

positivo do termo comunidade e à noção de paraíso perdido apontados por Bauman (2003, p. 

8-9). Essa memória afetiva positiva pode ter sido acentuada pela abrupta “perda do paraíso”, 

que pode ter reforçado uma ideia de felicidade anterior, encobrindo as dificuldades materiais 

enfrentadas na ocupação.  O entendimento comum da condição de dificuldade pode ter sido o 

“sentimento recíproco e vinculante” que Bauman (2003, p. 16) apresenta como essencial para 

a formação do vínculo comunitário. 

Percebemos o compartilhamento e tessitura de biografias que, para Bauman (2003, p. 

48), fazem com que um “agregado de seres humanos” seja sentido como “comunidade”, em 

especial se conectados a uma história percebida como “duradoura e uma expectativa ainda 

mais longa de interação frequente e intensa”. Esse sentimento de “comunidade natural” como 

descrita por Bauman, é muito perceptível nos relatos dos(as) jovens e das mães entrevistadas, 

quando se referem ao antigo Pinheirinho:  “lá tinha união”(Jovem grupo focal.); “eu fui 

abraçada pelo povo do Pinheirinho”, relata uma mãe se referindo ao momento em que chegou 

com a família na ocupação. Esses foram relatos unânimes dos sentimentos dos jovens 

participantes do grupo focal e das mães entrevistadas em relação ao antigo espaço habitado, 

expressões de união, força, luta e acolhimento que parecem guardar como um tesouro. O 

núcleo temático das „relações‟, que perpassa os diferentes momentos, se expressa pelos(as) 

participantes da pesquisa nos sentimentos relacionados à vida na antiga ocupação do  

Pinheirinho. Ressaltam o acolhimento, a solidariedade, o sentimento de proteção e de 

pertencimento.  

O que os(as) moradores do Pinheirinho viveriam em seguida, nos remete à Walter 

Benjamin (1969, p. 257): 
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onde percebemos uma sequência de eventos, ele vê uma única catástrofe que 

empilha destroços e destroços e os lança a seus pés (BENJAMIM, 1969).  

 

Reintegração foi só sofrimento e tristeza (Jovem do grupo focal). 

 

Na madrugada (5h) do dia 22 de janeiro de 2012, os moradores do Pinheirinho foram 

surpreendidos com a invasão da PM exigindo a saída de todos(as). Segundo relatos obtidos 

nas entrevistas com as mães dos jovens participantes da pesquisa, inicialmente os policiais 

disseram que se tratava de uma “batida” procurando por drogas, mas determinavam a retirada 

imediata de suas casas e do local. A inesperada ação conduzida pela PM, que contava com um 

aparato de dois mil homens, armados com bombas de efeito moral, balas de borracha e gás de 

pimenta (SUAVE, 2016), levou a  população do Pinheirinho a abandonar suas casas. 

Resistiam e reivindicavam, organizados em torno do Movimento Urbano Sem Teto (MUST), 

a permanência e regularização do bairro há 8 anos.  Há dias estavam sofrendo ameaças de 

reintegração, mas haviam obtido uma liminar judicial que lhes garantia 15 dias sem a 

intervenção, liminar esta que foi desrespeitada (SUAVE, 2016). A força militar empregada 

naquela manhã obrigou a retirada das famílias do local, provocando sua desterritorialização, 

como definida por Haesbaert (2010), e a comunidade a partir dali, deixaria de existir 

fisicamente.   

Muitos aspectos e reflexões seriam possíveis de serem explorados em função da 

complexidade do tema e da riqueza das experiências vividas. À luz do referencial teórico 

escolhido, refletiremos sobre as memórias que ficaram desses acontecimentos. É bastante 

provável que sejam várias e distintas, entre elas, as memórias de habitantes da cidade que 

acompanharam os fatos pelas mídias televisivas, pelo único jornal local e redes sociais; as das 

pessoas de outras partes do Brasil (e do mundo) por onde circularam notícias e imagens; as 

memórias de parte da população do município que se sensibilizou e de alguma maneira ousou 

se aproximar, possibilitando enxergar de forma mais direta o que aquelas pessoas estavam 

vivendo e, ainda, de profissionais que  trabalharam com as famílias; das autoridades que 

tomaram a decisão da desocupação; e tantas outras. 

Pollak (1989) ao falar sobre o enquadramento da memória diz que a referência ao 

passado mantém a coesão dos grupos e das instituições e assim define tanto o lugar e a 

complementaridade desses grupos como suas oposições.  

Segundo Pollak (1989, p. 11), “Nas lembranças mais próximas, aquelas de que 
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guardamos recordações pessoais, os pontos de referência geralmente apresentados nas 

discussões são de ordem sensorial: o barulho, os cheiros, as cores”. Pensar nessa memória 

afetiva e sensorial, nos remete ao trecho da obra “Em busca do tempo perdido” de Marcel 

Proust (2009), em que o autor faz menção à força com que as memórias, uma vez resgatadas 

do subterrâneo onde se encontravam, arremessa à superfície as experiências vividas, com 

sentimentos e sensações inesperadas.  

 

Mas quando mais nada subsiste de um passado remoto, após a morte das 

criaturas e a destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis, porém mais vivos, 

mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o odor e o sabor permanecem 

ainda por muito tempo, como almas, lembrando, aguardando, esperando, 

sobre as ruínas de tudo o mais, e suportando sem ceder, em sua gotícula 

impalpável, o edifício imenso da recordação (PROUST, 2009, p. 73 e 74). 

 

Para além da beleza poética do autor, quando pensamos nos moradores e moradoras do 

Pinheirinho, nas crianças e jovens, presentes no momento da desocupação, podemos refletir 

sobre as lembranças antagônicas ao exemplo pueril relatado por Marcel Proust, em que um 

sabor o levou de volta a momentos felizes de sua infância.  Para os jovens do Pinheirinho, 

refletiremos sobre o impacto dessas experiências em suas vidas, e de como elas estão sendo 

elaboradas por cada um(a). 

Nas primeiras aproximações do campo, conhecemos a história de uma jovem de 17 

anos (em 2018), com 11 anos quando da desocupação do Pinheirinho, que entra em desespero 

sempre que ouve barulho de fogos de artifício ou de avião voando baixo, entrando em 

qualquer lugar próximo para se esconder. Essas memórias sensoriais a remetem ao dia da 

desocupação, e os barulhos se confundem  com os aviões e as bombas de efeito moral usados 

pela Polícia Militar. Posteriormente essa jovem participou do grupo focal da pesquisa e 

relatou esse sentimento. Sua mãe, uma das entrevistadas, acrescentou: “o coração dela 

acelera, as mãos transpiram, e se estiver na rua ela entra em algum lugar pra se esconder” 

(Entrevistada mãe nº 3). 

No primeiro encontro com os jovens, o núcleo temático identificado com o momento 

da desocupação é o sofrimento, categoria que agrega as palavras evocadas por eles: 

“humilhação”, “desespero”, “terror”, “machucado” e “dor”. Um dos jovens conta que o pai 

teve a perna atingida por estilhaços, que as lesões infeccionaram, o que o impediu de trabalhar 

por algum tempo. Relatam que teria ocorrido a morte de um bebê, que estando no colo da 

mãe, teria sido atingido por bala de borracha por parte dos policiais, este fato não foi 

divulgado pela imprensa e não obtivemos confirmação de sua veracidade, mas de qualquer 

forma está no imaginário dos jovens. Os(as) jovens ressaltaram que nenhuma das agressões 
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foi por resistência, porque foram pegos de surpresa, estavam despreparados, e que, segundo 

eles(as), “foi por maldade e covardia mesmo”. O tema do dia da desocupação não surgiu 

imediatamente no grupo, quando falavam do antigo Pinheirinho se referiam às lembranças 

positivas, e precisou ser provocado, rodeado, para que começassem a se revelar.  

Ao perguntarmos se eles conversavam normalmente entre eles sobre este assunto, se 

falavam e lembravam, responderam que não, “é muito sofrimento”. Mas nos pareceu, que 

uma vez „aberta essa janela‟ as memórias saltavam, e prosseguiram com os relatos: “os 

policiais invadiram e agrediram o povo do Pinheirinho”. E dois irmãos relembraram que já 

estavam a caminho do trabalho na feira do Jardim Colonial, bairro próximo à ocupação, 

juntamente com a mãe e o padrasto, quando viram os helicópteros sobrevoando, as tropas 

chegando, e  o desespero da mãe que deixara a filha mais nova em casa sob os cuidados de 

uma vizinha, relataram que ao voltaram correndo já foram impedidos de entrarem em casa.  

Narraram lembranças dos tratores derrubando tudo, da dor e do medo que sentiram, assim 

como a memória evocada  de sua mãe: 

 

E meu marido foi construindo a casa devagar(...) Aí a gente venceu a 

primeira etapa. Construiu um casão, enorme, muito bonita a casa. Mas com 

pouco tempo veio a derrota. Aí veio a destruição, a gente perdeu tudo. Tudo 

que a gente construiu a gente perdeu (Entrevistada mãe nº 2).  
 

A população foi retirada deixando para trás suas casas, seus pertences, seus animais de 

estimação e fotografias e tudo mais. Apartados de seus bens materiais e imateriais, de suas 

relações afetivas (amigos e vizinhos), foram despejados para um amanhã de incertezas, 

conforme relatos: 

 

eles pensam que a gente não é humano; aqui a gente trabalha todo dia, não 

somos vagabundo; corremos pra guardar as crianças na igreja; não temos  

pra onde ir; eles (policiais) chegaram que nem ratos na madrugada 

(PINHEIRINHO, 2012). 

 

Na mesma noite suas casas foram demolidas e queimadas, e a memória do lugar 

passaria a ser produto da abstração. Para as mães entrevistadas, as memórias desse momento 

em que foram retiradas de seu lugar, são sintetizadas pelo abandono involuntário e pela 

violência: 

A gente tirou só algumas coisas só. Porque não tinha condições de tirar e 

eles não tavam dando tempo de tirar as coisas. A casa foi derrubada com as 

coisas dentro. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Foi uma violência  

(Entrevistada mãe nº 2). 

Que a polícia quando chegou, eles mandaram a gente sair pra fora. A gente 

saiu. Ele mandou os homens tudo na parede com a mão atrás da cabeça, aí eu 

tava com os meninos pequenos(...) Eu peguei uma malinha que tinha com os 
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documentos(...) Quando nós saímos, não entrava mais, não deixava a gente 

entrar lá dentro mais (Entrevistada mãe nº 5).  
 

 

 

Figura 15 - Desocupação do Pinheirinho (2012) 

 
Fonte: Rosevelt Castro/Agência Reuters 

 

É possível relacionar o ocorrido no dia da desocupação, que Suave (2016, p. 43) 

chamou de “holocausto do Pinheirinho”, ao que Hilman (1993) discorre sobre as experiências 

emocionais que formam a “alma da cidade”, 

nos chama a atenção para a alma a experiência emocional da tragédia. A 

cidade como um memento mori, com lugares que nos lembram a morte. 

Lembranças de episódios negros específicos lembram-nos da mortalidade da 

vida, de forma que as cidades possuem cemitérios dentro delas (1993, p.39). 

 

O episódio da desocupação (Figura 15) ganhou os espaços das mídias, sendo noticiado 

como um trágico evento ocorrido no Brasil evidenciou-se por meio das imagens e relatos 

veiculados, o despreparo do setor público para tratar questões sociais dessa natureza, e as 

inúmeras violações de direitos constantes das nossas legislações. A violência impingida 

aos(as) moradores(as) do Pinheirinho nos remete a outras ocorridas no decorrer da história, 

recente e distante, como o exemplo emblemático que se deu na cidade do Rio de Janeiro, no 

ano de 1893. Apesar de distante no tempo, a desocupação do cortiço conhecido como 

“Cabeça de Porco”, guarda semelhanças com o momento atual no que se refere aos interesses 

em jogo, aos métodos repressivos e ao desrespeito pelas pessoas que ocupavam aquele 

espaço, e portanto,  as semelhanças parecem comprovar e reforçar a lógica das desigualdades 

de condições de luta e conquista de direitos no Brasil. 

 

Era o dia 26 de janeiro de 1893, por volta das seis horas da tarde, quando 

muita gente começou a se aglomerar diante da estalagem da rua Barão de 
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São Félix, na 154. Tratava-se da entrada principal do  Cabeça de Porco, o 

mais célebre cortiço carioca do período... Três dias antes os proprietários do 

cortiço haviam recebido uma intimação da Intendência Municipal para que 

providenciassem o despejo dos moradores, seguido da demolição imediata 

de todas as casinhas. A intimação não fora obedecida, e o prefeito Barata 

Ribeiro prometia dar cabo do cortiço à força. Às sete horas e trinta minutos 

da noite, uma tropa do primeiro batalhão de infantaria, comandada pelo 

tenente Santiago, invadiu a estalagem...Piquetes de cavalaria policial se 

posicionaram nas ruas transversais à Barão de São Félix, e outro grupo de 

policiais subiu o morro que havia nos fundos da estalagem, fechando o cerco 

pela retaguarda(...) Consumado o cerco policial à estalagem, e posicionados 

os técnicos e autoridades, surgiram mais de cem trabalhadores da 

Intendência Municipal, adequadamente armados com picaretas e machados 

(...) para auxiliarem no trabalho de destruição (CHALHOUB, 1996, p.15-

16). 

 

Percebemos estratégias parecidas no caso do Pinheirinho em São José dos Campos, 

no ano de 2012. Nos dois exemplos, representantes públicos e autoridades constituídas não 

buscaram soluções que amparassem de forma digna as pessoas após a desocupação.  No caso 

do cortiço no Rio não se soube exatamente qual foi o destino da população e aludiu-se de que 

teriam, com os restos de madeiramento, construído novos barracos em outra região distante da 

cidade, e que teria sido aí o início do processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro. No 

do Pinheirinho em SJC, as famílias com suas crianças e idosos foram destinadas a abrigos 

improvisados e precários e perderam quase tudo que tinham.  Conforme alerta Chalhoub,  

 

O que mais impressiona no episódio do Cabeça de Porco é sua torturante 

contemporaneidade. Intervenções violentas das autoridades constituídas no 

cotidiano dos habitantes da cidade, sob todas as alegações possíveis e 

imagináveis, são hoje um lugar-comum nos centros urbanos brasileiros 

(1996, p. 19). 

 

Retomando alguns conceitos que tratam  da 68einterpre relação do indivíduo com o 

ambiente em que vive, diferente do que nos foi trazido por parte dos(as) jovens e suas mães 

em relação aos sentimentos de acolhimento e segurança que tinham na vivência da ocupação, 

que relacionamos ao conceito sociológico de comunidade e de enraizamento,  os fatos 

ocorridos no dia da desocupação do Pinheirinho e nos que se seguiram a ele,  nos provocam a 

reflexão no sentido oposto, de ruptura e desenraizamento. Segundo Massola e Svartman 

(2018, p. 84), citando Weil (2001, p. 43), “o enraizamento é talvez a necessidade mais 

importante e mais desconhecida da alma humana”, e o seu oposto, o desenraizamento seria 

uma das doenças mais perigosas das sociedades humanas (WEIL, 2001, p. 46). Para os 

autores, esse processo indicaria sempre uma “situação indesejável,  perniciosa e 

frequentemente violenta, que deve ser combatida” (MASSOLA; SVARTMAN, 2018, p. 84).  

Bauman (2003) por sua vez, nos dirá que  



 69 

uma vez “desfeita”, uma comunidade, ao contrário da fênix com sua 

capacidade mágica de renascer das cinzas, não pode ser recomposta. E se 

isso acontecer, não será da forma preservada na memória... a lógica e os 

sonhos humanos dificilmente andam juntos (p. 20). 

 

Retornando ao episódio da desocupação do Pinheirinho, podemos refletir se teria essa 

experiência traumática desfeito ou fortalecido essa comunidade, e sobre qual comunidade 

seria reconstruída. A história dessas pessoas, moradores e moradoras advindas da antiga 

ocupação, teria ainda muitos capítulos nos quase cinco anos que se passaram entre a violenta 

desocupação e a entrega das casas no Pinheirinho dos Palmares, em que percorreram 

territórios diversos, em diferentes regiões da cidade de São José dos Campos, em outras 

cidades vizinhas, e mesmo em outros estados. 

 

4.2 Moradias transitórias : entre a solidariedade, a incerteza e o desamparo 

                  

Ficar no fundo da casa, incomodando, é engolir farinha seca (Jovem do 

grupo focal) 

  

Após a desocupação, as famílias que possuíam amigos e/ou parentes que pudessem 

69einte-los foram acolhidos, mesmo em parcas condições, as demais passaram um período 

intermediário, em torno de um mês, em abrigos improvisados pela Prefeitura Municipal, onde 

permaneceram em condições precárias. Entre a alegria e o pertencimento da vivência na 

antiga ocupação e o medo e desespero na desocupação, aqui a precariedade e o desamparo 

são os núcleos temáticos identificados nas narrativas do(as)s moradores(as): “Não sou 

acostumada a viver assim que nem bicho; e aí eu pergunto assim: essa era a estrutura que 

tinha pra tirar nós de lá?” (PINHEIRINHO, 2012). 

Os(as) jovens participantes do grupo focal da pesquisa, ao serem questionados(as) 

sobre essa transição entre o antigo Pinheirinho até a mudança para suas casas no Pinheirinho 

dos Palmares cinco anos depois, revelam, cada um, uma história. Um dos jovens relata a sua 

dizendo que na fase pós desocupação a família ficou por um período na casa de parentes, e 

ressalta o constrangimento, usando a expressão e o sotaque típicos do lugar de origem de sua 

família (epígrafe desta sessão), demonstrando agora o sentimento de não pertencimento a um 

lugar, ou será que podemos dizer de um não lugar para se pertencer? Haesbaert (2017) vai 

dizer: 

Ao falar de uma presentificação do espaço nos lugares,estamos tratando o 

presente não pela noção banal de um instante que nunca conseguimos de fato 

apreender, mas como a condensação que reúne os constrangimentos de um 

passado que, aparentemente superado, permanece, densificado na memória e 
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na própria materialidade do mundo (p.10). 

 

Após algumas semanas as famílias começaram a ser inseridas no Programa de  de 

aluguel social da Prefeitura municipal, em parceria com o governo do estado, e as novas 

dificuldades logo surgiram, iniciando outra saga para as famílias. Devido à grande procura por 

imóveis na região e também, segundo os(as) moradores, em função do preconceito em relação 

à população do Pinheirinho, os preços dos imóveis foram aumentados e o que as famílias 

receberiam do benefício (quinhentos reais) não seria suficiente. Cada família foi tentando se 

ajeitar como podia e disseram ainda que começaram a sofrer pressão do poder público para 

deixarem os “abrigos”.  Algumas delas foram forçadas a deixar o município, se mudando para 

outras cidades da região ou até para outros estados onde o custo de vida seria mais compatível 

com o valor que receberiam. 

Os(as) jovens guardam desse período memórias das angústia vividas por suas famílias 

com  a incerteza dos destinos, e recordam:  

 

era difícil alugar uma casa, eram muitas pessoas buscando casas (...) e o   

preço subiu, se o aluguel era 200, subiu pra 400 e o dinheiro não dava; era 

uma humilhação; era muito ruim pra mim (Jovem grupo focal).  

 

Os relatos apresentados nas entrevistas das mães foram muitos, e trágicos, retratando o 

extremo desamparo de algumas daquelas famílias, como o narrado por essa mãe, sobre um 

período após saírem do abrigo da Prefeitura sem terem ainda para onde ir, encontrando-se à 

deriva com seu marido e seus quatro filhos: 

o desespero com a família na rua, eu falei pra ele [o marido] vamos fazer o 

seguinte: “vamos pegar o dinheiro, vamos comprar plástico, vamos fazer 

uma barraca perto dum pasto e vamos morar com as crianças. Pelo menos a 

gente não vai ficar na rua. Aí uma senhora, numa chácara, falou que tinha 

um espaço lá que era o galinheiro dela. Aí ela desativou o galinheiro, e ele (o 

marido) limpou tudo e arrumou. Aí meus ex-patrões, que eu tinha perdido o 

serviço, viram o que aconteceu e ajudaram, compraram cimento, e ele [o 

marido] arrumou, aí fez um banheirinho. Aí a gente entrou dentro desse 

galinheiro até conseguir alugar uma casa  (Entrevistada mãe nº 4).  
  

Nesta fase da trajetória dos moradores do antigo Pinheirinho, a “comunidade” segundo 

conceituada por Bauman, deixaria de existir. Cada família, sem território, sem uma casa como 

descrita por Le Corbusier (2014) como “um abrigo contra o calor, o frio, a chuva, os ladrões, 

os indiscretos. Um receptáculo de luz e de sol. Um certo número de compartimentos 

destinados à cozinha, à vida íntima”, tentava sobreviver como podia, absorvidos pela angústia 

do desemparo e da incerteza do futuro. Buscavam no entanto, manter algum vínculo com as 

outras famílias, se encontrando na igreja para conversarem e tomarem decisões. Tentavam 
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dentro das duras condições em que se encontravam, manter-se em contato e em resistência. A 

solidariedade chegava de pessoas, muitas vezes desconhecidas, na mesma medida que o 

preconceito e a discriminação. A cidade estava dividida em sua compreensão e em seus 

julgamentos. Retomando Halbwachs (2012), essas lembranças ficariam na memória coletiva 

desse grupo de moradores e moradoras do Pinheirinho, cunhadas nas suas memórias 

individuais e coletiva,  e na memória social e histórica da cidade, ou segundo Hilman (1993), 

na „alma de todas as coisas‟. 

Relatou um dos jovens sobre este percurso: “era muito difícil,   a vida é assim, mas 

tinha a esperança de que um dia iríamos conquistar nossas casas” 

 

 4.3 A nova morada 

 

“Pequena morte”, chamam na França a culminação do abraço, que ao 

quebrar-nos faz por juntar-nos, e perdendo-nos faz por nos encontrar e 

acabando conosco nos principia...”Pequena morte” dizem; mas grande, 

muito grande haverá de ser, se ao nos matar nos nasce (Eduardo Galeano). 

 

No primeiro encontro com os jovens do grupo focal, eles comentam sobre o desenho 

feito por 2 irmãos vitoriosos no concurso da escola (Figura 16). O desenho, nos mostraram, se 

tornou o símbolo estampado no uniforme escolar, e segundo eles, simbolizava a Fênix e 

representava a história dos moradores do Pinheirinho, trazendo a esperança de renascimento a 

partir das cinzas.  
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Figura 16 – Desenho feito pelo jovem „W‟ integrante do grupo de pesquisa e vencedor do concurso  

realizado para o desenho símbolo do uniforme escolar 

 
Fonte: Acervo pessoal (2018). 

                  

Em dezembro de 2016, ao entrarem em sua nova morada no Condomínio Pinheirinho 

dos Palmares, após quase cinco anos em „moradias transitórias‟, numa trajetória repleta de 

experiências de sofrimentos, construção e apagamento de memórias, as famílias voltaram a 

compartilhar o mesmo espaço com antigos vizinhos, amigos e parentes, que conviveram nos 

anos vividos no „antigo Pinheirinho‟.  

A paisagem se modificou. O novo bairro foi construído numa região periférica da 

cidade, bastante afastada do centro urbano e de outros bairros para onde os moradores tem 

que se deslocar para acessarem equipamentos públicos de saúde, educação (o bairro novo só 

possui uma escola de ensino fundamental), comércio, trabalho, etc.  O olhar de um dos jovens 

capturou esse novo cenário (Figura 17), e podemos refletir sobre quais percepções e 

sentimentos, afora a conquista da casa, permeiam sobre o novo espaço.  

 

A paisagem pressupõe que esta não é apenas o que é visto, mas também 

aquilo que é assimilado perceptiva e cognitivamente (FEDRIZZI; OWES, 

2014, p. 159). 

 

minha mãe não acreditava que a casa ia sair. Se inscreveu porque meu 

padrasto falou: „põe seu nome lá, não custa nada (...)‟. Foi tanto tempo para 

chegar aqui (Jovem do grupo focal). 
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Figura 17 - Foto do jovem “V” do Residencial  Pinheirinho dos Palmares (2018) 

 
Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

Os(as) jovens demonstravam, nessa nova realidade, sentimentos contraditórios. O 

núcleo temático que se apresenta aqui é a ambiguidade. Trazem consigo, assim como suas 

mães, o orgulho da conquista, pois compreendem que depois de tudo que passaram, estarem 

hoje em suas casas próprias foi fruto de luta e união, e que representa um recomeço e uma 

esperança num futuro melhor, nesse novo espaço habitado. Porém, eles(as) mantém os olhos e 

os corações voltados para o passado vivido no antigo Pinheirinho.  

Um dos jovens se referiu a esse período escrevendo: “# Volta A.P.” (Antigo 

Pinheirinho), acompanhado do desenho de uma carinha triste, como se observa na Figura 18: 

 

Figura 18 - '# Volta Pinheirinho‟   

 
Fonte: Acervo pessoal (2018) 

 

Narraram, com precoce maturidade, fruto de uma infância de luta e sofrimento, o que 

sentem em relação à nova morada, com os sentimentos todos misturados em melancolias, 

memórias das tragédias vividas, preconceitos que os acompanharam em todas as trajetórias, e 

esperança em dias melhores: 

pra nós aqui é tranquilo, melhor que a região sul; Nem tudo tá resolvido, 

aqui as pessoas já se sentem à vontade, tem a casa e acham que falta nada. 
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Mas falta tudo – escola, UBS, transporte (...); recomeço de uma vida; é legal 

também, mas não como o antigo Pinheirinho; o recomeço de uma vida nova; 

legal, muita alegria e emoção; como primeiro ano aqui no Pinheirinho (dos 

Palmares) foi bom, outros eu sei que vai ser melhor; foi um pouco difícil; 

não podemos reclamar, sejamos felizes com o que temos, como diz o ditado: 

melhor do que não ter (Jovem grupo focal). 

 

A organização dos(as) moradores(as), em torno do MUST, se manteve durante todo o 

processo, do início da ocupação em 2004, aos anos que decorreram entre a desocupação do 

Pinheirinho em 2012, e o recebimento das casas no Pinheirinho dos Palmares, em 2016. Após 

a desocupação, durante os anos que habitaram espaços diferentes (moradias transitórias),  as 

famílias se encontravam periodicamente para acompanhamento e tomadas de decisões a 

respeito do processo para a obtenção de suas casas. 

  

Quando a gente se reunia, ia todo mundo e saía em marcha. Eu achava muito 

bonito aquele povão na rua. Porque a gente se sentia grande, apoiado um no 

outro. No mundo a gente sozinho não é nada. Mas põe uma multidão 

acompanhada  no mesmo ideal, lá a gente tinha o mesmo sangue(...) a gente 

fica forte (Entrevistada mãe nº 3).  

 

A narrativa dessa mãe nos remete à Weeks (2000 apud BAUMAN, 2003, p. 91): 

 

O mais forte sentido de comunidade costuma vir dos grupos que percebem 

as premissas de sua existência coletiva ameaçadas e por isso constroem uma 

comunidade de identidade que lhes dá uma sensação de resistência e poder. 

Incapazes de controlar as relações sociais em que se acham envolvidas, as 

pessoas encolhem o mundo para adaptá-lo ao tamanho de suas comunidades 

e agem politicamente a partir dessa base. 

 

Relataram que a mudança no dia 22 em dezembro de 2016 se deu por pressão dos 

moradores junto à Prefeitura, pois mesmo com a construção inacabada das casas, temiam que 

com a mudança da gestão municipal em janeiro de 2017, pudessem não 74einte-las e optaram 

por entrar nelas nas condições em que se encontravam. 

As análises do trabalho de campo revelam, em especial nas falas das mães dos jovens, 

que apesar do enorme sofrimento vivido em todo o processo desde a desocupação do 

Pinheirinho, o sentimento é de recompensa por terem hoje um teto pra morar, sem o medo de 

serem expulsas de suas casas novamente. Demonstraram clareza de que essa conquista de um 

direito foi resultado da luta e organização  dos(as) moradores(as), e estampam um orgulho por 

terem feito parte dessa história: 

Muitas coisas eu aprendi lá dentro. Porque às vezes a gente já acha que é 

entendido e lá dentro a gente vai acompanhando o crescer do Movimento, o 

parecer, a gente vai tendo um aprendizado (Entrevistada mãe nº 3). 

Foi debaixo de muita luta, foi uma guerra pra poder tá aqui. Mas vitória é a 
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palavra certa. Eu ainda falo, eu costumo dizer, que esse bairro ainda vai ser 

motivo de orgulho pra muita gente (Entrevistada mãe nº 4).  

 

A ambiguidade de sentimentos segue no entanto, e permeia os encontros com os (as) 

jovens. Demonstram também o orgulho pela trajetória de suas famílias e a conquista da 

vitória, mas nos trazem os estigmas que carregam por serem oriundos do Pinheirinho e sua 

insatisfação com essa representação social. Narram que, ao saírem para alguma festa ou para 

jogarem futebol fora do bairro, são sempre apontados de forma pejorativa como “eles são do 

Pinheirinho”, como se isso implicasse em algum perigo iminente. Relata um jovem: “As 

pessoas ficam com medo e se afastam se a gente fala que é daqui”, e usa a expressão “nós e 

eles”, de forte representação simbólica sinalizando a segregação e o preconceito sofridos. 

Referem-se a “nós” como “de dentro” (do Pinheirinho dos Palmares), e “eles”, os lá de fora, 

denunciando uma “cortina de ferro” que separa os dois “universos”, não só pelo isolamento 

espacial mas pela marca que carregam de sua história. 

Segundo Bauman (2003, p. 21), as fronteiras visíveis ou invisíveis, em forma física ou 

virtual, ainda que a comunicação as tenha atravessado, são fortes e atuais: “[...] parecem ser 

erguidas em cada nova esquina de cada bairro decadente de nosso mundo”. Tal afirmação é 

reforçada por Maricato (2006), quando diz que “a exclusão não se refere apenas ao território, 

seus moradores são objeto de preconceito e rejeição”.  

Redifield (1971, p.4 apud BAUMAN, 2003, p. 17) discorre a respeito desse tema caro 

à sociologia, a configuração de um grupo não somente pela identidade mas também pela 

distinção: 

“Distinção” significa: a divisão entre “nós” e “eles” e é tanto exaustiva 

quanto disjuntiva, não há casos “intermediários” a excluir, é claro como a 

água quem é “um de nós” e quem não é – nenhuma ambiguidade cognitiva e, 

portanto, nenhuma ambivalência comportamental. 

 

As narrativas dos jovens seguem sobre suas vivências de preconceitos em que um 

deles declara que quando acontece algum fato ruim, vira notícia na TV local, porém não 

viram notícias as iniciativas e acontecimentos positivos do bairro. Também que se um crime 

ocorrido num bairro vizinho, as notícias relatam ter sido no Pinheirinho dos Palmares. Os 

jovens declaram sofrerem  muito fortemente o preconceito ainda atualmente e lembram de 

quando foram com o time de futebol do bairro, participar de um campeonato que os levou ao 

bairro Campos de São José, numa outra região da cidade, em que na saída do jogo, o outro 

time lançou xingamentos e gritaram: “volta lá pro Pinheirinho!”. O jovem, ao relatar o 

ocorrido diz que  “o que mais dói é que não falam na frente. Falam por trás. A gente sente 
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isso!”. Para Haesbaert, (2017, p. 11) 

Deixar-se afetar pela alteridade do mundo não é tarefa fácil. “Hospedar” 

afetivamente o outro é cada vez mais raro. Prefere-se ignorá-lo, promovendo 

a mortal indiferença, ou subordiná-lo, seja pela simples funcionalidade da 

exploração econômica, pela simbolização estigmatizadora, seja, no extremo, 

pela apartação por medo, aversão ou ódio. 

 

Para as mães entrevistadas, apesar do reconhecimento da distância do novo bairro e de 

suas implicações, este sentimento é menos enfatizado, e o que é mais perceptível nos relatos, 

são as certezas da luta, e a realização do sonho de conquista da casa :  “aí a gente foi dia 22 de 

dezembro e ficamos lá (na porta da Prefeitura) dia 21, dia 20. E dia 22 nós pegamos a chave (...) a 

gente chorou, se emocionou” (Entrevistada mãe nº 3). Mas reconhecem e também sofrem os 

preconceitos vividos por elas e pelos filhos. Relataram que para tentarem uma vaga de 

emprego “lá fora” (fora do bairro em que moram), muitas tiveram que mentir sobre o 

endereço de residência, pois Pinheirinho dos Palmares e/ou simplesmente Pinheirinho, está 

carregado de um estigma que persegue seus(as) moradores(as). 

Os(as) jovens, por sua vez, buscam se adaptar e se apropriar do novo espaço, que, 

talvez, algum dia venha a ser  território de vida  dos(as) jovens e de suas famílias. Percebem a 

luta travada pelos pais e pela comunidade como um todo, e identificam os sacrifícios que 

passaram para alcançarem o „sonho da casa própria‟.  

Os(as) moradores(as) buscam no novo bairro, conservar a organização em torno do 

Movimento que desde o início os mantive unidos e fortalecidos na luta por seus direitos, e 

além do MUST, criaram a associação “Sementes do Pinheirinho”, que com a ajuda e 

participação dos próprios moradores e também de pessoas de fora da comunidade, buscam 

levar atividades culturais e esportivas para as crianças e os jovens. A atividade mais forte que 

segundo eles, “faça chuva ou faça sol”, os meninos lá estão batendo à porta do treinador 

(também morador do bairro) para começar o treino, é o futebol. Até há pouco tempo o futebol 

era uma atividade somente dos meninos do bairro, mas recentemente as meninas 

conquistaram seu espaço e montou-se o time feminino de futebol do Pinheirinho dos Palmares 

(Figura 19). 
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Figura 19 – Jogo de futebol feminino do bairro Pinheirinho dos Palmares 

 
Fonte: Josafá Jesus (2018) 

 

O que a pesquisa revelou, levando-se em conta os recortes feitos em sua 

execução, é de que tanto os(as) jovens do grupo focal, como as mães entrevistadas, 

carregam as memórias das tragédias vividas individual e coletivamente, nos percursos 

da desocupação e das moradias transitórias, mas trazem os corações cheios de esperança 

nesse novo recomeço. Reconhecem as dificuldades e os desafios, e tem ainda como 

referência a vida na antiga ocupação, onde se situam suas melhores lembranças, as dos 

momentos mais felizes, libertos e aconchegantes. A visão do olhar no passado é 

ressaltada por Bauman (2003, p. 23). 

 

O “anjo da história” (BENJAMIN, 1969) se movimenta com as costas 

voltadas para o futuro e com os olhos postos no passado. Movimenta-

se, porque desde que deixou o Paraíso não pode parar – ainda não viu 

nada suficientemente agradável que o faça querer parar e admirar com 

tranquilidade (BAUMAN, 2003, p. 23). 

 

Os(as) jovens e suas mães, carregam com muita força em suas narrativas, a 

percepção e o sentimento da luta travada e da vitória alcançada, e o desejo de um futuro 

melhor. Sonham reconstruir na nova morada a vivência de „comunidade‟ que tinham no 

antigo lar. 

A marca da história vivida está cunhada dentro e fora desses(as) jovens, que 

expressam nesta construção literária, os caminhos que estão trilhando nesse novo 

espaço, suas esperanças, e seus novos (e velhos) desafios: 
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UM CORDEL DA JUVENTUDE*
4
 

PINHEIRINHO DOS PALMARES 

 

A expressão que traz no rosto 

E o jeito de falar; 

A postura da pessoa  

Muito pode nos contar 

E pela sua presença  

Podemos imaginar... 

 

Quando vamos a uma festa,  

Sempre existe algum sujeito  

Querendo se destacar,  

Mostrando ser o “eleito”;  

Tem quem passe o dia inteiro 

Achando lindo o seu jeito... 

 

Na escola, principalmente  

Se for na periferia,  

Sempre tem aquele cara  

Que vai pra diretoria 

Mas, quando ele chega em casa, 

     Ai meu Deus, Ave Maria!  

 

Passamos tempo nas ruas,  

é um local de diversão: 

Rola futebol e skate,  

Liberdade de expressão, 

Porém quando chega a noite,  

Tem BAEP de montão... 

 

                                                 
4
 *Cordel de produção coletiva, orientada pelo Prof. Dr. Paulo R. Barja,  com os jovens  

participantes da pesquisa “Vivências e memórias de um processo urbano de reintegração de posse – jovens do Pinheirinho” 

(2018) 
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Nesse caso, a cor da pele  

Faz bastante diferença: 

O sujeito é “escolhido”  

E às vezes ganha uma “prensa” 

5 Difícil andar sozinho,  

       Coletiva é a presença. 

 

Adega é ponto de encontro,  

Reúne diversidade, 

Gente de tudo que é canto 

E de tudo que é idade; 

Sexta e sábado, forró; 

Domingo, pagode à vontade! 

 

Calçada em frente da casa 

Também é um bom local 

Onde a moçada se encontra 

Pra fazer um social 

5 A bebida, nesse caso, 

   É um item essencial... 

 

Se a prefeitura ajudasse, 

Tudo seria maior, 

Mas a Cultura e o Esporte 

Vêm é com nosso suor: 

„SEMENTES DO PINHEIRINHO” 

 Para um futuro melhor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa realizada neste trabalho e o uso dos referenciais teóricos citados, buscou 

refletir sobre a relação entre as cidades e as populações mais vulneráveis socialmente que nela 

habitam, tendo como objeto de estudo o processo urbano de reintegração de posse, vivenciado 

por jovens do Pinheirinho de São José dos Campos/SP. Por meio de suas percepções e 

memórias, assim como de suas mães, conhecemos as perspectivas desses(as) jovens, que 

experenciaram ainda crianças, os processos de ocupação,  a truculenta desocupação, os anos 

que se seguiram de lutas e dificuldades vítimas de outros tipos de violências,  e a vivência de 

realocação para o novo espaço, Pinheirinho dos Palmares, numa região periférica da cidade. 

Os relatos obtidos nos permitem refletir a respeito das memórias individuais, coletivas e 

históricas resultantes dos processos por eles vivenciados, e a importância de sua representação 

social quando se pretende pensar a relação entre a cidade e as pessoas que nela habitam.  

As desigualdades e injustiças sociais estão relacionadas a diversos fatores 

macroestruturais, tais como a política e o sistema econômico que, no capitalismo, envolve o 

mercado e a globalização,  mas é no espaço concreto das cidades que as pessoas estão, onde 

vivem, e com o qual estabelecem uma relação mútua de dependência e cumplicidade. É nesse 

espaço e, mais especificamente, nos lugares por elas apropriados, onde constroem suas 

histórias. Lugar de vida que lhes pertence por direito mas de onde são, por vezes, alijadas. 

Como exposto, após quase cinco anos da reintegração de posse, as famílias receberam suas 

casas, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em um conjunto 

habitacional situado na periferia da cidade, denominado Condomínio Residencial Pinheirinho 

dos Palmares. O espraiamento residencial desprovido de infraestrutura de serviços e 

equipamentos urbanos reforça a trajetória histórica de segregação socioespacial em que as 

populações de baixa renda das cidades de médio e grande porte permanecem à margem dos 

bens e serviços gerados nas mesmas. As políticas habitacionais não têm conseguido reverter a 

marca histórica da desigualdade existente nas cidades brasileiras, onde, não raro, 

presenciamos a negligência da administração pública em relação às garantias de direitos 

fundamentais de seus cidadão e cidadãs, como neste caso, o direito à moradia digna, constante 

das legislações vigentes no país. 

A pesquisa convida a pousarmos o olhar nas cidades, no sentido descrito por Hillman 

(1993), onde o autor alerta que respeitar é olhar de novo, respectare, e convida a dirigir esse 

segundo olhar pelo  “olho do coração”, tentando compreender essa dinâmica entre a cidade 

viva que se transforma constantemente, e que marca a trajetória histórica da cidade e de seus 
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habitantes.  Desta forma, Hillman (1993) nos incita a enxergar a alma de todas as coisas, 

incluindo a alma das nossas cidades, restaurando-as em nossos corações.  

Ao refletir sobre as realidades contraditórias das cidades e suas memórias, cada um 

dos autores que fundamentam este trabalho, a seu modo e estilo, interpretam-nas como uma 

rede complexa, dinâmica e instigante. Somos então provocados, com urgência, a repensá-las e 

81einterpreta-las.  Cabe-nos olhar mais uma vez, avaliar e conjecturar, a fim de escutá-las e, 

sobretudo, pensar maneiras de inclusão daqueles que foram, de certa forma, atraídos e ao 

mesmo tempo, excluídos por elas.  

Este trabalho trouxe o episódio de uma violenta reintegração de posse ocorrida no ano 

de 2012,  na cidade de São José dos Campos, SP, uma cidade de médio porte, próspera, há 

100 km da capital,  que ganhou reconhecimento por sua relevância no campo da tecnologia e 

se tornou berço de grandes empresas. Reconhecida também por receber pessoas de várias 

regiões do Brasil e do exterior, que para cá vieram em busca de trabalho e reconhecimento 

profissional, reforçando o status de uma cidade de oportunidades. Sua população portanto, 

nativos ou vindos de fora, contribuíram com sua força de trabalho, para que a cidade se 

tornasse o que é. Essa mesma cidade no entanto,  que em teoria, dispunha das condições 

favoráveis de desenvolvimento, careceu (e ainda carece?) de políticas  habitacionais 

adequadas  para as populações mais vulneráveis socialmente, e portanto, desprovidas de 

recursos para enfrentar os desafios urbanos, cuja negligência marcou, na memória coletiva e 

histórica da cidade, a forma como a administração pública tratou as reivindicações por acesso 

à moradia, culminando no violento episódio da desocupação do Pinheirinho. Foram 

sobrepostas camadas em suas paisagens e na vida de seus habitantes, mas as marcas profundas 

estão cunhadas como cicatrizes na pele e na alma dos(as) jovens do Pinheirinho e de suas 

famílias, assim como na „alma da cidade‟. 

O modus operandi utilizado pelo Estado brasileiro para resolver as contradições e 

desigualdades sociais não tem, via de regra, respeitado os direitos sociais e humanos. Como 

resultado, toda a sociedade sofre suas consequências, pois nenhum de nós passa ileso pela 

convivência com a violência institucional e social. O sentimento de desamparo foi claramente 

expresso pelos(as) moradores(as) do Pinheirinho na vivência do processo de obtenção da 

moradia. Tais violações de direito ficaram evidentes nos relatos obtidos nesta pesquisa.  

As memórias históricas documentadas nos resultados da pesquisa, à luz dos 

referenciais teóricos abordados, nos possibilita constatar que é nessa relação intrínseca entre a 

cidade e seus habitantes, que se dá a construção da vida das pessoas na cidade e a própria 

“alma da cidade”, tal qual concebe Hillman (1993), com suas histórias, paisagens e memórias 
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que a compõem. Mas o foco do trabalho foi conhecer as memórias individuais e coletivas 

dos(as) jovens e suas mães, o que guardaram e o que esqueceram, conforme os referenciais 

conceituais de Halbwchs (2010) e Pollak (1989), após terem passado por experiências tão 

difíceis. 

Reconhecemos, nas análises da pesquisa de campo, que os(as) jovens e suas mães 

guardam da vivência no antigo espaço habitado, a ocupação do Pinheirinho, recordações de 

tempos muito felizes e fortes sentimentos de união entre os(as) moradores(as). Sentimentos de 

pertencimento, acolhimento e aconchego, que nos remete ao conceito de comunidade natural 

e de enraizamento naquele lugar sentido e reconhecido como „lar‟. Suas manifestações são de 

alegria, descontração e nostalgia. As memórias do dia da expulsão, como esperado,  e dos 

percursos que se seguiram, a que chamamos de „moradias transitórias‟, são de sofrimento, dor 

e desespero, com vivências dramáticas de perdas materiais e afetivas,  sentimentos de medo e 

desamparo, consequentes da ruptura violenta do antigo espaço e de suas relações 

comunitárias, num processo de desenraizamento ou desterritorialização.  

No período da realização da pesquisa de campo,  na nova morada no bairro 

Pinheirinho dos Palmares, os relatos e as observações expressaram percepções e sentimentos 

ambíguos. De um lado, o sentimento de vitória, proveniente das lutas travadas que 

culminaram na conquista de suas casas. Por outro, a tentativa de adaptação ao novo espaço e 

às relações, que, embora construídas com as mesmas pessoas oriundas do antigo bairro, 

transformaram-se em sua natureza. Parece estarem tentando se apropriar desse novo espaço, 

com o desejo de transformar esse o território em lugar, num novo lar, buscando nesse lugar as 

antigas relações de pertencimento que tinham no antigo Pinheirinho.   

Consideramos importante ressaltar que o grupo de moradores e moradoras, em torno 

de 1.700 famílias,  permaneceram em contato e organizados em torno do MUST, o que nos 

pareceu fundamental para que chegassem ao seu objetivo e conquistassem suas casas. Casas 

essas nas quais fomos acolhidas de forma carinhosa pelas mães, para a realização das 

entrevistas, que se mostravam orgulhosas do lar, como uma jóia conquistada depois de muito 

sofrimento e muita luta e que deixarão para seus filhos. 

A ambiguidade de sentimentos e percepções está presente também de forma bastante 

significativa quando falam dos preconceitos vividos durante todo o processo e continuam 

sofrendo. Preconceito marcante, a ponto dos moradores cogitarem e levarem como pauta de 

reunião da associação, a proposta de mudar o nome do bairro. Tal proposta foi rejeitada e o 

nome „Pinheirinho dos Palmares‟ se manteve. A ambiguidade e a aparente contradição se 

percebe exatamente aí, porque é a força do nome e da história do „Pinheirinho‟ que amalgama 
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a identidade desses moradores e moradoras, que os(as) torna reconhecidos(as) e 

referenciados(as) em outras cidades onde inspiraram outros movimentos por moradia, “outros 

Pinheirinhos‟. É ao mesmo tempo este nome, „Pinheirinho‟, que carrega tão fortemente 

preconceitos e memórias de dor e sofrimento, que traz em si o significado de união, de luta e 

de vitória. Essa dualidade é parte das memórias e vivências das famílias e dos(as) jovens do 

Pinheirinho dos Palmares, ou simplesmente os Jovens do Pinheirinho, com muito orgulho! 
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APÊNDICE A – RELATOS DE CAMPO 

A1 - Primeiro encontro  

Data: 10/03/2018  

Horário: 14h   

Local: casa da „J‟ moradora e ativista social 

Número de participantes: 13 

Atividades:  

Apresentação: As pesquisadoras se apresentaram primeiramente, disseram quem eram e qual 

o objetivo de estarem ali, e agradeceu a presença de todos(as) 

Em seguida a pesquisadora propôs a apresentação dos jovens por meio de uma dinâmica 

(Fritzen, 1997 pg 12) 

Objetivos da dinâmica de grupo:  

começar a integração do grupo, partindo de algo fundamental: conhecer-se mutuamente, 

iniciando a relação interpessoal; 

buscar “quebrar o gelo” desde o início, a fim de desfazer tensões; 

demonstrar que nenhum membro do grupo pode passar despercebido; 

dar uma primeira ideia dos valores pessoais dos membros participantes. 

Processo: O processo desse exercício é a „apresentação a dois‟. Pediu-se que eles se 

dividissem em duplas, de preferência com alguém que não conhecessem bem; durante 10 

minutos as duplas se espalharam pelo espaço e se entrevistaram mutuamente; voltando ao 

grupo, cada um apresentou ao grupo geral o colega que tinha acabado de „conhecer‟, dando as 

informações que o mesmo tinha lhe passado como, nome, idade, se tinha irmão, enfim, as 

informações que o colega lhe dera. Foi orientado que cada participante permanecesse atento à 

apresentação que o colega estava fazendo de sua pessoa e conferisse se as informações 

apresentadas estavam corretas, posteriormente poderiam corrigi-las e/ou complementá-las. 

Assim todos foram apresentados por um colega do grupo e o apresentou também, e foram 

complementando as informações dadas.  

Inserção do tema moradia: As pesquisadoras explicaram do que se tratava a pesquisa e 

como funcionaria. Falaram sobre os termos de consentimento que assinariam, bem como seus 

pais. Após isso, adentrou-se ao assunto relacionado ao bairro onde residem, o Pinheirinho dos 

Palmares, e dos episódios anteriores consequentes da desocupação do Pinheirinho. 

Inicialmente estavam bastante inibidos e calados, mas aos pouco, foram se soltando e 

contando algumas de suas experiências. Neste primeiro encontro, a conversa não foi gravada e 

tampouco fotografada, pois ao serem consultados sofre tirar fotos, alguns ficaram 
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intimidados. As pesquisadoras foram anotando algumas coisas e posteriormente foi feito o 

relatório desse primeiro encontro. Foi sugerido pelas pesquisadoras que aqueles que 

quisessem, poderiam para o próximo encontro trazer algum desejo ou um relato, uma redação, 

sobre os assuntos que tínhamos abordado naquela tarde. 

Encerramento: Para o devido cumprimento do horário que se tinha combinado, a 

pesquisadora encaminhou para a finalização do encontro e os convidou para um lanchE que 

havíamos preparado. Todos ficaram, lancharam e permaneceram um tempo conversando de 

forma bem mais descontraidamente com as pesquisadoras. Enquanto conversávamos, nos 

mostraram uma camiseta da escola local cujo desenho foi feito por um dos jovens do grupo, 

com a ajuda do irmão, também participante do grupo, e que havia ganhado o concurso para 

ser o símbolo da escola estampado no uniforme. O desenho de uma Fênix, que segundo eles, 

representava um pouco a história dos moradores do Pinheirinho. Conversamos mais um 

pouco e então nos despedimos, já com a próxima data combinada com o grupo. 
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A2 - Segundo encontro  

Data: 17/03/2018  

Horário: 14h 

Local: igreja do Pinheirinho dos Palmares (pequena e singela, construída pelos moradores) 

Nº de participantes: 7  

Atividades: 

Apresentação: como tinham jovens que estavam no primeiro encontro e outros que não, no 

início a pesquisadora se apresentou, apresentou a proposta e pediu que aqueles que estavam 

indo pela primeira vez também se apresentassem para o grupo. 

„Tarefa‟: Como sugerido no primeiro encontro, a pesquisadora perguntou se alguém teria 

levado o desenho ou a redação retratando as experiências vividas por eles, sobre as quais 

tinha-se conversado no encontro anterior. O jovem “W” foi o único que levou, o mesmo 

jovem que desenhou a Fênix para o concurso da escola. Levou um desenho de uma flor e 

também uma redação. A pesquisadora perguntou se ele gostaria de mostrar e de ler para o 

grupo e ele disse que sim, então leu para todos. Perguntou-se ao final para o grupo, se o que o 

jovem tinha expressado na redação representava também o sentimento dos outros, e de forma 

unânime disseram que sim. 
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No período entre o primeiro e o segundo encontro, ocorreu o assassinato da vereadora Marille 

Franco no Rio de Janeiro, assunto de grande repercussão nas mídias, nas redes sociais, que 

causou grande mobilização no Brasil. No vidro do carro da pesquisadora tinha um cartaz com 

a foto da vereadora, o que suscitou o assunto e conversamos sobre isso no grupo, relacionando 

o trágico fato, e o que ela representava para os jovens negros e pobres do Rio de janeiro, com 

suas percepções e experiências pessoais sobre o assunto . A pesquisadora havia levado um 

cordel escrito pelo Professor e escritor Paulo Barja (2018) sobre o fato, e então perguntou ao 

grupo se gostariam de conhecer, e o jovem “R” se prontificou a ler para o grupo.  
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Atividade Mapa: Para a atividade principal desse segundo encontro, a pesquisadora levou 

um grande mapa da cidade de São José dos Campos, com o objetivo de despertar nos jovens a 

reflexão sobre os diferentes territórios percorridos por eles(as), os outros territórios que 

compõem a cidade e observar essa relação. 
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Conteúdos abordados: 

. Percepção dos territórios: contradições e hibridismos (centro/periferia; vazios/plenitude; 

Proximidade/distâncias, etc.) 
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. Trajetos e fluxos - como o movimento se dá no espaço, seus motrizes e significados 

. Percepção de si e do outro nesses espaços; 

. Ampliação de consciência sobre questões relacionadas aos territórios onde vivem/não vivem, 

circulam/não circulam e que constituem a cidade. 

Como atividade principal desse encontro, a pesquisadora levou um mapa grande da 

cidade de São José dos Campos (de 2016) em papel, canetinhas coloridas e lupa.  O mapa foi 

aberto no chão, e a pesquisadora pediu que tentasse localizar nele onde ficava o „antigo 

Pinheirinho‟, o Pinheirinho dos Palmares, e também os bairros por onde eles haviam 

percorrido durante as moradias transitórias, e que ao localizarem, fizessem um círculo 

colorido.  

 

 

2º encontro com Jovens do Pinheirinho dos Palmares. 
 

Eles ficaram animados com a atividade, e foram localizando e demarcando. No 

entanto, tanto o „antigo Pinheirinho‟, quanto o Pinheirinho dos Palmares, não constavam do 

mapa, e eles foram localizando mais ou menos a direção pelos outros bairros vizinhos, 

portanto ambos, o antigo e o atual, foram sinalizados fora do desenho dos bairros no mapa e 

conversamos sobre isso. Uns foram ajudando os outros a encontrar e demarcar.  Também 

perguntaram à pesquisadora qual bairro e região ela morava e localizaram no mapa, fazendo 

uma observação de que também era longe (Eugênio de Melo) 

Observavam as regiões e as distâncias do centro da cidade, assim como onde já 

haviam estado, ou gostariam de conhecer. Uma das jovens (M), disse nunca ter ido ao centro e 

que sonhava conhecer o Parque Santos Dumont e o Parque Vicentina Aranha.  
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A seguir, alguma das regiões demarcadas por eles(as) dos percursos que fizeram 

durante o período das moradias transitórias. Ressaltando, que alguns se mudaram nesse 

período para outras cidades e até outros estados, e retornaram anos depois. Porém 

continuavam em contato para a obtenção das casas no Pinheirinho dos Palmares.  

 

 

Localização do Antigo Pinheirinho 

 

 

Localização do bairro Pinheirinho dos Palmares 
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Localização do centro da cidade 

 

 

 

Localização do bairro jardim Primavera I 
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Localização bairro Santa Cecília II 

 

 

Localização do bairro Santa Cecília I 
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Localização do bairro Jardim Morumbi 

 

 

Localização do bairro Chácaras Reunidas 
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Neste encontro quando consultados, permitiram que a pesquisadora fotografasse e ficaram 

curiosos com a câmera. A pesquisadora perguntou então se gostariam de experimentá-la e 

todos quiseram e tiraram fotos do grupo.  

Obs: ressalto que as fotos que aparecerem os(as) jovens, em todos os encontros, não foram 

inseridas para proteção da imagem. 

Encerramento: Antes do encerramento, aproveitando o interesse dos(as) jovens pela câmera 

fotográfica e observando que todos aparentemente possuíam celulares, foi proposto pela 

pesquisadora, para o próximo encontro, que eles fotografassem o bairro onde moram, 

Pinheirinho dos Palmares, como se fossem apresentá-lo a alguém que nunca tivesse estado lá. 

Observando o que eles gostariam de mostrar, quais paisagens. Eles gostaram da ideia e 

concordaram. A pesquisadora disse que deixaria o número do whatsapp para eles me 

enviarem as fotos, que  então ela faria a impressão e levaria no próximo encontro para verem 

e compartilharem com o grupo. Neste momento um dos jovens sugeriu então fosse criado  um 

grupo no whatsapp para facilitar nosso contato e por onde encaminhariam as fotos, todos 

concordaram e se comprometeram. O grupo foi criado por eles próprios, inserido todos os 

contatos e a partir daí esse foi nosso canal de comunicação para o envio das fotos, avisos e 

combinações. O grupo foi mantido e existe até hoje (2019), mesmo após o término dos 

encontros, ainda eventualmente trocamos mensagens e notícias.   

Encerramos o segundo encontro e fomos então fazer o lanche coletivo, que já havia 

sido preparado pela pesquisadora antes do início. E daí mais conversas informais. 

Ao sairmos, os meninos ajudaram guardar o material, fechar a igreja e levar tudo até o 

carro. Alguns pegaram uma carona com a pesquisadora até o “centro” do bairro, mais 

próximo a casa deles, e ficaram satisfeitos em dar uma volta de carro. 
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FOTOS DO BAIRRO PINHEIRINHO DO PALMARES TIRADAS PELOS JOVENS 

DO GRUPO FOCAL 
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A3 - Terceiro encontro 

Data: 31/03/2018  

Horário: 14h 

Local:  Igreja local  

Número de participantes: 6   

Atividades:  

„Tarefa‟: Conforme combinado no encontro anterior, a pesquisadora levou impressas 

algumas fotos daqueles que haviam enviado pelo whats app, mostrou ao grupo, os que 

estavam presentes explicaram o porquê haviam escolhido aquela paisagem, o que quiseram 

mostrar, e então foi reforçada a solicitação que os que não haviam fotografado o fizessem e 

explicado aos novos participantes, que também foram inseridos no grupo de whatsapp. 

Mapa (continuação para os novos participantes): Neste terceiro encontro, dos seis 

participantes, havia três novos.  Ocorreram algumas situações atípicas neste dia, como um 

feriado prolongado de quatro dias (Páscoa), mas resolvemos manter a data combinada com 

receio do espaçamento mais prolongado provocar a dispersão no grupo; também os jovens 

informaram que estava acontecendo naquele mesmo horário  o  jogo de futebol entre 

Corinthians e Palmeiras, e os jovens de lá são „loucos‟ por futebol! Tem um time que treina 

todos os sábados pela manhã, cujo técnico é um morador. Segundo ele, faça sol ou faça chuva 

os meninos batem à sua porta para o treino. Mais recentemente foi formado também um time 

de futebol feminino. Teve ainda uma ação de uma igreja evangélica que levou alguns jovens 

ao cinema e alguns deles eram do grupo e pediram para avisarem da ausência.  

Sendo assim, foi refeita a atividade com o mapa com aqueles que não tinham executado, e 

estes foram auxiliados pelos demais.  

Memórias e percepções dos espaços percorridos: antigo Pinheirinho, moradias 

transitórias e Pinheirinho dos Palmares: com o objetivo de trazer mais elementos sobre as 

vivências e percepções dos(as) jovens em relação aos territórios habitados, a pesquisadora 

pediu que se separassem, escolhendo um lugar individualizado na capela, e  escrevessem 

usando uma palavra ou uma frase que representasse os três momentos experienciados em suas 

trajetórias: 1) o „antigo Pinheirinho‟; 2) as moradias transitórias; 3) o Pinheirinho dos 

Palmares. Os(as) jovens realizaram a atividade e a pesquisadora propôs àqueles que assim o 

desejassem, ler o que escreveram para o grupo. Depois entregaram as folhas com o que 

escreveram para a Pesquisadora. 
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Encerramento: ao término da atividade, ficamos para o habitual lanche coletivo e bate papo. 
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A4 - Quarto encontro 

Data: 05/05/2018  

Horário: 14h 

Local: (casa da dona M.) 

Número de participantes: 8  

Atividades: 

Produção de Cordel: Iniciamos a atividade fazendo uma retrospectiva dos nossos encontros 

anteriores e do que tínhamos produzido neles. Também fizemos um varal com as fotos 

impressas que eles tiraram do bairro.  

A pesquisadora agradeceu muitíssimo a participação de todos(as) nas atividades, que 

em muito iria contribuir para o seu trabalho. A pesquisadora apresentou o Prof. Paulo Barja e 

lembreu-os do cordel de autoria dele sobre Marielle Franco que havíamos lido no segundo 

encontro. A partir daí o profº Paulo Barja passou a conduzir o trabalho, iniciando por definir o 

cordel, em sua própria forma: 

O que é o cordel?  

O cordel é uma poesia 

altamente popular. 

No Brasil chegou faz tempo; 

no Nordeste foi morar. 

Tem muita sonoridade 

e dá na gente a vontade 

de em voz alta declamar. 

 

Sendo curtinho e barato, 

dá pra ler e pra guardar; 

A leitura nos diverte 

e põe a gente a pensar. 

Fala de tudo que é tema:  

vida, notícia, dilema 

- e tudo se pode contar. 

 

(Barja, 2013). 
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Lançando questões e temas que havíamos conversado nos encontros, e outros que surgiam ali; 

a produção foi sendo construída e registrada no flip-chart. Ao final, todos nos levantamos e 

lemos juntos o resultado produzido em forma de cordel: 

 

 



 114 

 

 

Encerramento: Fomos então para o lanche de encerramento. Na saída, ao se despedirem, 

afetuosos com abraços e beijos, os jovens, orgulhosos, pediram que enviasse pelo nosso grupo 

de whatsapp o cordel produzido por eles, o que foi feito.  A pesquisadora também se 

comprometeu em reproduzir o cordel em folheto (com a ajuda do professor Barja) e levar pra 

eles. 
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APÊNDICE B – QUESTÕES PARA ENTREVISTAS 

Questões para entrevista com as mães dos/a jovens do Pinheirinho dos Palmares –

Maio/2018 

 

 

Nome: 

Idade: 

Mãe de: 

 

1. Quando (ano) e porquê foi que sua família aderiu ao movimento de ocupação no 

Pinheirinho?  

 

 

2. Qual a sua principal lembrança da época em que moravam lá? 

 

 

3. Após a desocupação em 2012, e depois de 5 anos vivendo em moradias provisórias 

através do aluguel social, o que significa para a sra estar aqui no Pinheirinho dos 

Palmares hoje, com sua família? 

 

 

4. O que a sra espera para o futuro do seu(sua) filho(a)? 
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ANEXOS 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS MÃES E ATIVISTA 

SOCIAL 

A1 - Entrevista nº 1 

Vanda Siqueira – VS (Pesquisadora) 

 

VS: bom, então vou conversar com a dona..., seu nome completo, por favor.  

TF:  

VS: voce é mãe do .... E a senhora tem mais três filhos além do C?! 

TF: sim.  

VS: que são...? 

TF: J D, M L e M C. 

VS: as idades... 

TF: J 19, e as gemeas 11.  

VS: e o Cestá com... 

TF: 17.  

VS: ótimo. Então, obrigada por me receber aqui na sua casa, eu queria fazer quatro 

perguntas, mas a gente vai conversando, então, uma vai entrando aqui na outra. Eu 

conversei bastante com os meninos, a gente usou desenho, usou redação, fotografia, mas 

sempre para discutir a questão da moradia, do que vocês vivenciaram na ocupação do 

Pinheirinho, e depois em 2012, quando vocês foram retirados de lá. Aí vocês ficaram 

cinco anos separados, né? Eu já tive a informação que vocês se encontravam sempre, na 

Associação, para conseguirem se organizar, até para trabalhar as questões, documentação 

necessária para poderem participar do Programa Minha Casa Minha Vida aqui no 

Pinheirinho dos Palmares. Mas cada um foi para um lado nesses cinco anos, e até virem 

em 2016 aqui para o condomínio  Então a primeira pergunta que eu quero fazer para a 

senhora é: quando foi e porquê foi que a senhora e a sua família aderiram ao Movimento 

da ocupação do antigo Pinheirinho? 

TF: na verdade, foram em torno de sete meses antes da retirada do povo que nós fomos 

pra lá. 

VS: ah, então a senhora foi em 2011 pra lá? 

TF: foi em 2011. E fomos pelas condições a qual nós tinhamos. Nós pagávamos aluguel, 

nós já tínhamos inscrição na prefeitura há mais de dez anos, a gente já tava agurdadando. 

A gente já participava dos sorteios, mas nunca acontecia o sorteio. E sempre aguarda, 

aguarda, tem que aguardar. Então, numa situação aonde dificultou muito. 
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VS: a senhora tava morando onde? 

TF: no bairro, no Colonial. Na parte de cima do Colonial. E pagando aluguel, com as 

minhas meninas pequenas ainda. 

VS: a senhora lembra quanto a senhora pagava de aluguel na epoca?  

TF: na época a gente tava pagando R$ 300. Isso na época. Isso porque era a casa de um 

amigo da gente, a qual ele colocou neste valor, porque na verdade, ele não poderia alugar, 

mas alugou porque conhecia a gente. E quando eu fui pra esta casa, eu estava grávida 

delas, então, foi a hora que ele deu esse jeito pra nos ajudar. E quando o dono da casa 

vendeu o prédio, o qual a gente morava, porque ele alugava o salão na frente, e tinha a 

casa no fundo, aonde essa pessoa que alugou o prédio, alugou tudo. Aí quando ele vendeu, 

a gente precisou sair de lá. Nós tínhamos dinheiro pra alugar casa, mas nós não 

achávamos casa pra alugar, até que chegou uma pessoa e nos disse: “olha, vai abrir alguns 

terrenos lá, se não é do interesse de voces ir pra lá?” 

VS: lá no Pinheirinho? 

TF: só que a gente não era do Pinheirinho, a gente era da Mangueira. 

VS: a Mangueira é o que? 

TF: faz parte da mesma ocupação. Só que tinha diferença do Pinheirinho, que era a parte 

de cima. E a Mangueira que era parte de baixo.  

VS: mas era a mesma ocupação, mesmo terreno...eram setores, pelo que eu entendi? 

TF: eram setores. Feito por setores. Então, foi quando a gente foi conhecer o terreno. 

Acho que era seu Minervino o responsável por aquela parte ali. Disse que a gente teria que 

construir, não poderia fazer barraco de madeira. Então nós compramos o material, o 

dinheiro o qual a gente iria alugar, a gente pediu ajuda pro meu irmão, o qual ele retirou o 

material e a gente construiu três cômodos lá.  

VS: de alvenaria? 

TF: sim. a gente entrou lá em meados de julho, entre julho e agosto, de 2011. E tiraram no 

mês de janeiro de 2012.  

VS: entendi. No dia da retirada vocês tavam lá? 

TF: estávamos lá. Meu marido tava se preparando pra ir trabalhar.  

VS: a senhora já tinha as meninas? 

TF: já tinha as meninas. Elas tavam em torno de 4, 5 anos. Porque elas tavam fazendo o 

prezinho nessa época. Tanto é que no dia da retirada, foi no dia 23, elas tavam 

aniversariando no outro dia. Então, foi assim, bem chocante pra nós por esse motivo. 

Porque eles tavam aniversariando no dia 24, e elas no dia 23 de janeiro. (???) 
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VS: passaram os aniversarios no alojamento! 

TF: no alojamento. A gente ficou la no CAIC. Do Dom Pedro. 

VS: aí vocês estavam em casa, porque foi bem de madrugada... 

TF: na verdade a gente ouviu os helicópteros, a gente ouviu cavalos. Daí um dia antes teve 

uma reunião na parte de cima, onde tinha as reuniões. Todo sábado tinha essa reunião. Aí 

veio alguns vereadores falando que nada iria acontecer. Só que assim, a gente fica um 

pouco, “será que a gente confia, será que não confia...ó gente, pode desfazer a mala 

porque não vai ter” ah, sinto muito, a mala vai ficar feita porque a gente nunca sabe. 

VS: ah, voce já tava preparada...? 

TF: já estava preparada.  

VS: porque teve a liminar, daí derrubaram a liminar. 

TF: foi tendo e sendo derrubadas (as liminares) naquele meio tempo. Só que daí a gente já 

tava esperando que naquele momento poderia acontecer. Mas e quando aconteceu a gente 

tava em casa, a gente levamos um susto, com barulho e tudo. Mas a bagunça mesmo foi 

pro lado de cima, no caso do Pinheirinho. Na minha parte ali foi um pouco mais calmo, 

mais tranquilo. A gente ainda conseguiu guardar as coisas. Porque muita coisa ficou, mas 

algumas coisas mais importantes a gente conseguiu trazer. 

VS: documentos, roupas, essas coisas? 

TF: tudo isso eu ainda consegui. “gente, deixa aqui, não mexe nessa parte”. Porque tá os 

documentos, tá as coisas importantes pra gente não deixar pra trás. Então, essa parte a 

gente ainda conseguiu se organizar.  

VS: e as outras coisas, os moveis, os utensilios? Depois vocês voltaram pra pegar? 

TF: a gente conseguiu pegar só o principal. Pegamos colchão, pegamos geladeira, fogão, 

butijão, tanquinho, mas a minha maquina já ficou, roupas, porque eu já tinha amarrado 

tudo, falei pro meu esposo: “oh, Cristian já vamos amarrando, pega roupa, pega lençol, já 

vai jogando tudo dentro, porque numa situação que a gente consiga voltar, é só jogar no 

carro que fica mais facil”. E fizemos uma mala, a qual já tava separada as roupas deles, a 

qual a gente levaria pro alojamento, e o restante que ficou. Mas ficou muita coisa, ficou 

guardaroupa, ficou estante, ficou sofá. 

VS: isso foi perdido? 

TF: foi perdido.  

VS:  eles derrubaram sua casa também? 

TF: ainda não tinha derrubado quando a gente foi buscar. 

VS: voce foi buscar quanto tempo depois? 
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TF: olha eu não sei. Eu sei que assim que foi liberado. Mas eu não sei exatamento o 

tempo. 

VS: alguns dias, semanas... 

TF: assim que eles liberaram pra gente retirar as coisas. Meu marido ele teve que ir no 

local onde foi indicado, eu também não sei. Porque como ficou aquela coisa assim de eu 

nunca questionei aonde foi o local, ele teve um local o qual ele tinha que ir, pegar uma 

senha, pra poder pegar o caminhão, pra gente poder pegar as coisas. Então o que a gente 

conseguiu pegar foram mais roupas e geladeira e fogão que é uma coisa importante pra 

época, mas o restante ficou, o guardaroupa. 

VS: pra onde voces levaram fogão, geladeira...? 

TF: um tio dele, do lado deles liberou a casa pra nós morarmos. Ele morava sozinho, a vó 

tinha falecido já há um tempo. 

VS: voce ficou há quanto tempo no alojamento? 

TF: fiquei até o final, fique acho que, porque ainda não tinha casa pra gente ir. Porque a 

gente o nosso nome deu problema. Porque a gente entrou por último, então o nosso nome 

não entrou na listagem. A gente não era considerado morador do Pinheirinho.  

VS: não tinha como comprovar... 

TF: não tinha como comprovar que a gente morava no Pinheirinho. Então a gente teve que 

correr atrás de documentação pra provar que a gente tava no alojamento naquele dia. No 

Pinheirinho naquele dia. Mesmo com o papel que os policial nos deram, dizendo que a 

gente estava na casa naquele momento, aquele papel não serviu de imediato. Aí eles 

pediram carta de postinho,  ou alguma coisa que pudesse dizer que a gente era morador de 

lá. Mas nós não tínhamos, porque a gente não pegava cesta básica, a gente não participava 

do bolsa família, todas essas coisas, a gente não tinha nada que pudesse dizer que a gente 

era morador dalí. E o que salvou a gente foi que meu esposo tinha ido fazer a rematrícula 

deles na escola e foi quando ele deu o endereço do Pinheirinho, aí que a gente correu na 

escola, por causa que do endereço o qual ele tinha dado, foi quando a gente conseguiu 

entrar. Então a gente ficou bem até o final.  

VS: no alojamento lá no CAIC? 

TF: isso. 

VS: até o final quanto? Quanto tempo que durou isso? 

TF: acho que foi quase um mês, um mês e pouquinho.  

VS: aí voces sairam do alojamento no CAIC e foram pra essa casa do tio? 

TF: que foi em qual bairro mesmo? 
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TF: no Campos dos Alemães. Aí ficamos lá mais um ano, mais ou menos. E foi quando a 

casa ia ser vendida e a gente teve que retirar de lá também.  

VS: aí voces foram pra onde? 

TF: aí a gente voltou pro Imperial. A gente congregava numa igreja lá, a qual tinha um 

espaço que também era de um pastor, que também era de um morador do Pinheirinho, e 

que aí alugou esse salão pra nós. Não era uma casa, só tinha uma pia e uma banheiro, e 

aonde a gente ficou lá, mais uns dois, tres anos. Aí foi quando entregaram o prédio onde 

ficava a igreja lá. Aí nós tivemos que sair  de lá. 

VS: voces mudaram bastante. 

TF: mudamos.  

VS: aí foram pra onde? 

TF: fomos pro Campos dos Alemães. Aí foi quando a gente ficou ali, alugamos uma casa. 

VS: nessa ocasião vocês já recebiam o aluguel social?! 

TF: já recebíamos o auxílio. Aí ficamos alí até a entrega das casas.  

VS: que foi final de 2016? 

TF: isso. 

VS: tá. Dona..., se eu perguntar pra senhora qual que é a principal lembrança que a 

senhora tem lá do Pinheirinho. O que que a senhora me diria? 

TF: olha, eu na verdade são coisas boas. Porque assim, antes de conhecer, aí você julga 

muito. Que povo que tá dentro, quem são essas pessoas? Será que é tudo que dizem? 

Porque a primeira coisa que a gente escuta é que só tem maconheiro, só tem gente que não 

presta, então é a primeira coisa que nos preocupa. Eu tenho quatro filhos, dois quase 

adolescentes, dois bebês. 

VS: a senhora ouvia isso quando a senhora tava fora? 

TF: ouvia.  

VS: então essa foi uma preocupação quando  a senhora foi pra lá? 

TF: foi uma preocupação. Apesar de conhecer pessoas que moravam lá dentro. Porque já 

tinha esse conhecimento, a gente conhecia pessoas que moravam lá dentro. Mas a gente 

não frequentava. A gente não tinha essa coisa. “se você entrar lá dentro, como que você 

vai ser recebido?” então criou essa situação. Mas depois eu falei: “não. Do mesmo jeito 

que tem pessoas más, do jeito que tem pessoas boas aqui, tem pessoas boas lá tambem”. 

Então pra mim foi uma coisa boa, porque quando eu entrei lá, muita gente boa, muita 

gente amiga, companheira, muita gente unida, que sem te conhecer abre os braços pra 

voce, e fala: “ olha, pode contar comigo”. Faz um bolo lá, “olha Tati, fiz um bolo e 
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lembrei das suas crianças”. Então é uma coisa que eu lembro que me deixou muito feliz. 

As coisas que a gente não vê nos tempos de hoje. Aquela coisa que a gente não vê nos 

tempos de vizinho. Os antigos que contavam, “ah, meus vizinhos me ajudavam nisso, 

naquilo...”então era uma coisa muito boa que a gente lembra lá de dentro. Apesar das 

dificuldades, água, luz, a gente ter que tomar muito cuidado com tudo, dependendo do 

horário a gente tinha que tá dentro de casa. Porque voce não sabia o que tava lá fora, um 

companheirismo imenso, uma amizade imensa, pelo menos no meu lado ali, tinha coisas 

muito boas.  

VS: olha, com as pessoas que eu tenho conversado aqui por conta dessa pesquisa, é o que 

todos falam, isso que a senhora tá falando. Dessa solidariedade, dessa união, dessa 

amizade, muito bacana isso. 

TF: é porque assim, por exemplo, a gente se encontra, eu não moro, por exemplo, perto 

das pessoas que eu morava lá, aqui eu tô totalmente deslocada, assim. Eu me sinto um 

peixinho fora d‟agua. Porque as pessoas que moravam perto, aqui são todas diferentes. 

VS: as pessoas não puderam escolher? 

TF: elas puderam escolher a parte de cima. Porque é perto da escola, ah, elas escolheram 

lá. Só que eu não. Eu quis ficar no mesmo bloco onde eu morava, e a única exigência que 

eu fiz foi que eu queria uma casa de esquina. Era só isso que eu queria. Até meu marido 

falou; “ah Tati, vamos ficar na parte de cima por causa da escola...” mas aí eu falei, “mas 

a gente vai ter escola do mesmo jeito?” “vai”. “então a gente vai ficar na parte de baixo, 

porque alguém precisa ficar na parte de baixo, que seje nóis”. Então assim, a única 

preocupação era essa.  

VS: mas voces puderam fazer algumas escolhas? 

TF: pudemos. Eles mostraram um mapa, mostrou um mapa onde você podia escolher qual 

parte você queria, e eu só dei essa escolha. 

VS: por que voce queria uma casa de esquina? 

TF:porque assim, eu sou evangelica. E uma coisa que sempre foi colocado no meu 

coração, foi que a gente queria ter um lugar pra gente abrir uma igreja. E dentro da igreja 

sempre nos falavam, “olha, Deus vai dar um lugar pra você muito bonito. E vai ser um 

lugar pra você abrir a obra dele”. Assim que eu vim pro evangélho, minhas meninas 

tinham dois, tres aninhos, não sei se você acredita nisso? 

VS não importa, é a sua crença! 

TF: houve uma moça, a qual ela disse  que via dessa maneira. “Tati, eu vejo uma casa 

muito linda, mas imensa. Tati sua casa é muito grande”. Mas assim, mesmo assim eu tava 
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aprendendo ainda, eu ainda dei uma questionada: “mas como? se agora só entrega 

apartamento?!” eu falei: “ah, se é de Deus, amém, vamos confiar no senhor”. Então de lá 

pra cá tudo que foi entregue em questão de professia, eu falei: „nossa, mas como que eu 

vou entrar na casa se lá só ta dando apartamento? A prefeitura só trabalha agora com 

apartamentos”. Então quando a gente veio aqui pra conhecer aonde seria nosso terreno, 

nossa casa, eu falei: “nossa, bem que foi dito lá atrás que foi falado dessa casa”. Então 

assim, eu sei que a casa é pequena, se a gente olha assim, uma casa pra seis pessoas, a 

gente sabe que a casa em si, é pequena, porque como acomodar tanta gente, ainda mais 

sendo duas crianças numa casa tão pequena? Mas quando você olha, você pensa: “nossa, 

mas a casa é imensa, cabe todo mundo, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo”, então a 

única exigência que eu fiz por esse motivo, como eu já tinha no meu coração, era a casa 

de esquina com espaço, pra fazer a igreja.  

VS:e Já fizeram? 

TF: não, agora a gente tá batalhando pra poder abrir a igreja. Pra poder montar o salão. 

VS: entendi. Então voces vão fazer aqui, na lateralzinha aqui.  

TF: é o terreno próprio pra isso.  

VS: então acho que você já acabou entrando aqui na outra questão, que a lembrança que 

você tem é essa, dessa amizade, dessa solidariedade, você já acabou entrando na próxima 

pergunta que é isso. Depois de tudo isso que vocês passaram, das dificuldades, depois da 

ida pro Pinheirnho, dos meses que você morou lá, do processo de desocupação,  que foi 

um processo bastante difícil... mas de qualquer maneira depois ficar trinta dias num 

alojamento, e depois desses cinco anos que vocês circularam aí num lugar e em outro, 

como que é que é pra você hoje estar aqui no Pinheirinho dos Palmares, com a sua familia, 

na sua casa? 

TF: ah, é tremendo. Eu acho que não tem alegria maior do que essa. Depois de filhos, 

depois de viver, voce falar assim: “nossa, lutei tanto e tá na minha casa, valorizar cada 

pedacinho, valorizar cada piso, cada cantinho da casa. Olha, “cuidado, não vai estragar, 

porque olha a luta que foi”. “ olha, não faça isso porque é de vocês, lutei mas é de vocês”. 

Então, assim, você olha e fala “nossa, valeu a pena”. Já perguntaram assim, “Tati, voce 

faria de novo?” eu faria tudo de novo. Tudo de novo, porque valeu a pena. Algo que voce 

conquistou , não conquistou simplesmente porque, “ah, eu preciso de uma casa”, “ó, tá 

aqui!” não! foi conquistado, trabalhado! 

VS; fruto dessa luta de vocês. 
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TF: isso. Assim, nossa, eu lutei, eu passei por isso, por aquilo, mas eu consegui, eu venci. 

Algo maior dentro de nós diz isso. Valeu a pena a luta, valeu a pena cada sacrificio, valeu 

a pena ter passado, às vezes, três dias sem água, sem luz. Valeu a pena, às vezes, você ter 

que olhar naquele morro, descer escorregando, porque era isso que acontecia em dia de 

chuva. Pra hoje você tá na sua casa, receber tudo como a gente recebeu, eu sei que muitos 

não valorizam, mas eu valorizo. E como eles também tiveram sempre juntos, então eu 

creio que eles também devem valorizar, eles também viveram isso com a gente. Tanto é 

que no caso, na época do alojamento, a tia dele falou assim: “Tati, deixa as crianças aqui 

em casa com a mãe”. Eu falei: “não. Eles vão passar aqui, eles vão ficar aqui no 

alojamento. Porque tudo que eu sofri, eles tem que sofrer pra eles valorizar aquilo que 

ganharam”, porque eu não vou ficar muito tempo, mas eles vão aproveitar muito, pra que 

depois lá na frente, quando eles tiverem que passar por uma situação um pouco parecida, 

não quero que eles passem por isso tudo, pra eles valorizarem aquilo que eles 

conquistarem. Porque é muito facil valorizar, “ah, comprei”, “ah, é meu, mas pode deixar 

tomar chuva, pode deixar estragar. Se eu consegui uma vez, eu consigo outra”. Não! Tem 

que valorizar mesmo, cuidar mesmo. Olha foi difícil, não foi tão fácil. Aquilo que falaram, 

tudo que nós escutamos. Quantas vezes a gente entrou dentro do ônibus e disseram que a 

gente era vagabundo, um bando de gente folgada, um bando de pessoas desocupadas. Isso 

a gente passou, e isso ninguém conta. 

VS: esse preconceito, né? 

TF: a escola. Quando eles vieram pra cá, houve um preconceito imenso, onde os 

professores recebiam eles com quatro, cinco pedras na mão.  

VS: a escola daqui de dentro? 

TF: a escola Dinorah. Onde eles estudavam. 

VS: que fica lá no bairro...? 

TF: putim. Então assim, a gente sabe, não só nessa época, quando a gente veio pra cá, mas 

o tempo que nós estávamos dentro do ajolamento. A gente olhava, ouvia pessoas dizendo 

que ali só tinha...e a gente parava e comprava briga. “e aí, como que você tá dizendo que 

lá só tem vagabundo? Voce já entrou lá dentro? Voce sabe como que é lá dentro?” “não, 

porque a gente só vê povo bebendo”. Eu falei assim: “Prazer, eu sou moradora do 

Pinheirinho. Você me conhece? Voce sabe da minha vida? Voce sabe o que trabalho? O 

que eu faço? Voce sabe como eu sustento meus filhos? Não é roubando, não é matando, 

não é entrando na sua casa. Voce já foi lá ceder alguma cesta pra alguem?” então assim, a 

gente teve que enfrentar algumas situações como essa. Porque não é fácil, eu sei que se a 
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gente for colocar assim: “ ah, mas você invadiu”. Sim, invadi mesmo, com certeza. É 

verdade, eu invadi, só que voce perguntou por que eu invadi algo que não era meu? Algo 

que tava parado ali há anos. Porque ali continua parado, continua vazio, só criando cobra, 

mato e cobra. Porque eu lembro que quando eu fui morar no Ema, ali já era cheio de mato, 

ali já era vazio, tinha meus doze anos, hoje eu tenho quarenta, então quer dizer, fui morar 

lá com meus 12,11 anos, quando minha mãe comprou a casa lá, já era assim. 
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A2 - Entrevista nº 2 

Vanda Siqueira – VS (Pesquisadora) 

VS: entrevista com ..., mãe de W e de W. Então, por favor, Dona..., seu nome completo. 

AL:. 

VS: e sua idade... 

AL: 40 anos. 

VS: obrigada por me receber aqui. Eu queria fazer uma pergunta pra senhora, primeiro, 

quando a gente tava conversando, aqui, informalmente, a senhora disse que tem quantos 

filhos, mesmo? 

AL: meia duzia.  

VS e quais as idades? Os nomes e as idades. 

AL: w tem 16, W 15, A 12, A 8, W 7, e o A 4. 

VS: muito bom. Eu queria iniciar então perguntando pra senhora, já tendo explicado pra 

senhora do meu trabalho lá na Universidade. Eu queria perguntar pra senhora quando foi e 

por que foi que a sua família aderiu ao Movimento de ocupação no Pinheirinho, lá no 

antigo Pinheirinho? Vocês moravam lá. Então quais foram as condições, quando que isso 

aconteceu, que a senhora foi pra lá com a sua familia, e por quê? 

AL: devido ao aluguel. A gente não tava tendo condições de pagar o aluguel, e meu 

marido achou um meio de...na época, ele não invadiu lá, ele vendeu o carro, que na época 

a gente tinha uma Parati bola, aí ele vendeu e comprou o terreno lá. Por R$ 2.000 na 

epoca. E tinha um cômodo, e o banheiro, e eu já tinha 5 filhos na época. Aí a gente foi pra 

lá, a gente ficou lá dentro, foi construindo devagar, até... 

VS: isso foi em que ano? 

AL: olha, eu não alembro agora do ano. Eu sei que a gente ficou dois anos lá dentro. Aí 

logo em seguida que fez dois anos que a gente tava lá dentro, que foi que tiraram a gente. 

VS: então foi em 2010, porque a desocupação aconteceu em janeiro de 2012. Então a 

senhora deve ter ido em 2009, 2010.  

AL: isso, então acho que foi em 2009 que a gente foi então. Porque eu lembro que assim 

que a gente foi, com pouco tempo a Ariana nasceu. Aí a gente passando muita dificuldade, 

muito pobrema, chão de terra. A Ariana e o Wellington deu renite neles, bronquite. 

VS: isso lá no Pinheirinho? 

AL: lá no Pinheirinho. Por causa que a Ariana começou a engatinhar lá no chão de terra, 

não podia nem deixar ela no chão. Ficou doente também, teve pneumonia e tudo. E meu 

marido foi construindo a casa devagar. Porque eu não trabalhava fora ainda, trabalhava só 



 127 

na feira. Aí a gente venceu a primeira etapa. Construiu um casão, enorme, muito bonita a 

casa. Mas com pouco tempo veio a derrota. Aí veio a destruição, a gente perdeu tudo. 

Tudo que a gente construiu a gente perdeu.  

VS: por essas dificuldades que senhora teve vocês acabaram indo pra lá. Antes a senhora 

morava onde com a sua familia? 

AL: morava lá no República. A gente morava de aluguel.  

VS: aí voces foram, construíram a casa de vocês lá, como a senhora tava dizendo... 

compraram o terreno por R$ 2.000 e construiram a casa de alvenaria mesmo... 

AL: casa enorme. A sala dela já dava isso aqui tudinho. A casa foi derrubada, do nada. A 

gente entrou em depressão, tanto eu e meu marido. Por causa de acontecer tudo isso aí. As 

coisas ruins de ter acontecido. As crianças tambem. Devido a forma como foi tratado, a 

gente foi muito humilhado, a gente ficou no abrigo como se fosse um bando de porco, o 

lugar fedia, sabe? Muito piolho.  

VS: eu cheguei a ir lá, Dona Angélica. Numa das escolas. Porque o abrigo foi no Centro 

esportivo, né? 

AL: foi numa das escolas, igreja também. Foi dividido o pessoal. E ali tinha muita gente 

passando por pobremas sérios, no entanto, que a minha vizinha, aqui do lado meu, hoje 

ela tá cadeirante, por causa da pressão, aí a pressão dela subiu muito, por causa de passar 

muito nervoso, aí hoje ela tá com dificuldade. Muitos pobrema. Mas a gente venceu. 

Através também de Deus, graças a Deus, Deus é mais, e o marrom tambem com a equipe 

dele, que a gente agradece muito a ele tambem, que se não fosse ele, nóis não taria aqui. 

Taria no aluguel e taria jogado por aí. Pensa bem, hoje tá no desemprego, e a gente 

pagando aluguel.  

VS:  o aluguel social voces reberam durante um período, mas era R$ 500?! 

AL: era R$ 500.  

VS: vocês foram pra onde nesse momento? 

AL: quando a gente saiu, a gente ficou na escola.  

VS: ficaram quanto tempo lá? 

AL: uma semana. Aí a gente conseguiu alugar a casa por R$ 650. 

VS: em qual bairro? 

AL: voltamo pro República de novo. 

VS: e vocês ficaram lá por quanto tempo? 

AL: a gente ficou por dois meses la´. Daí a gente conversou com a assistente social que 

tava difícil a gente pagar. E meu marido ficou doente, depressão. Aí a gente foi pra Minas, 
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a gente morou 3 anos em Minas. Só que ela ligou pra gente e falou pra gente voltar, 

porque estado de Minas não tinha nada a ver com o estado de São Paulo, e senão a gente 

não pegava nossa casa. 

VS: quem ligou? 

AL: a assistente social da prefeitura. Ela falou, “não eu quero que voces percam a casa de 

voces. Eu não quero que voces andem passando apuros”. Aí a gente teve que voltar. 

VS: lá voces foram pra casa de parentes? 

AL: não. A gente foi morar em fazenda. Só que o aluguel era bem mais barato. A gente 

pagava agua e luz, e mais o aluguel era por R$ 400. E a gente criava galinha, a gente fazia 

horta. Então era um divertimento pra gente e pras crianças brincar. Era um conforto. Não 

muito, porque era barro tambem, mas foi lá que meu marido melhorou bastante. Porque 

meu marido teve na beira da morte. Passou por muitos pobrema. 

VS: provocado pela depressão? 

AL: é. 

VS: aí vocês voltaram? 

AL: aí gente voltou. A gente veio, fez a pasta, que a assistente social pediu. E ela falou, 

“agora é só aguardar que a casa tá prestes a sair”. Aí eu arrumei serviço aqui. 

VS: voces vieram morar aonde quando voces voltaram de lá? 

AL: lá no Colonial. A gente morou lá.  

VS: pagando aluguel? 

AL: pagando aluguel. 3 comodos e a gente pagava R$ 600. Aí tirava o dinheiro que a 

prefeitura depositava, e o dinheiro que eu recebia tinha que complementar o aluguel e 

pagar agua, pagar luz. No entanto que até hoje, eu ainda não tô trabalhando, tô 

desempregada. Ainda to com nome sujo. Porque a gente mudou pra cá, teve que pagar 

caminhão. Aí pra senhora ver, só a frente que tá feita, o resto não tá. É só dificuldade. 

VS: Dona ..., e quando vocês sairam (do Pinheirinho), vocês conseguiram tirar as coisas  

da casa? 

AL: não. A gente tirou só algumas coisas só. Que foi roupa e duas televisão só que tirou e 

o restante foi tudo perdido. Porque não tinha condições de tirar e eles não tava dando 

tempo de tirar as coisas. A casa foi derrubada com as coisas dentro. Eu fiquei horrorizada 

com aquilo. Foi uma violencia. E a senhora vê que eu saí cedo, era 5h30 da manhã pra ir 

trabalhá, que eu fazia feira do Colonial, daí começou a chegar policia, eu comecei a 

chorar. Aí tava ela (apontou a filha), e a menina que cuidava dela em casa, e só tava os 

meninos comigo. E a bebezinha que tava comigo. A senhora vê que a policia começou a 
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passar um atras do outro, aqueles carros grandão, um atras do outro. Aqueles carros 

pretos, um atras do outro. Eu falei: “meu Deus do ceu, vão invadir a nossa casa. Já 

comecei a  me sentir mal. Aí eu e meu marido, a gente desmontou a barraca e fomos. E 

quem disse da gente entrar? Não podia mais entrar. A senhora vê que a gente saiu com a 

roupa do corpo e não conseguia entrar dentro da nossa casa. O policial, aí meu marido 

falou “mas eu vou pegar minha menina que tá lá dentro, ela tá sozinha lá dentro”. “não a 

gente não tem autorização de (deixar) entrar, é só um pente fino, só um pente fino...” ele 

tava rancando todo mundo dali de dentro.  

VS: como que voce fez com a menina que tava lá dentro? 

AL: aí foi minha vizinha que pegou ela e levou pra casa dela. Foi um sufoco esse dia. Eu 

não almocei, não tomei café. Aquele posto de gasolina, não sei se a senhora conhece lá da 

zona sul. A gente ficou o dia inteirnho naquele posto. A minha cunhada pegou e levou pra 

casa dela. Eu não tinha noção do que tava fazendo. Só ficava lá chorando. Meu sonho foi 

jogado fora, derrubado da noite pro dia. A policia rodeou o Pinheirinho inteiro, não tinha 

como, por onde a senhora entrar. Aí começaram a entrar, roubar as coisas lá dentro, o 

pessoal de dentro mesmo. A polícia entrou, machucou muita gente lá de dentro, era 

bomba, era bomba com gá, aquele de pimenta.  

VS: isso aconteceu mesmo?  

AL: ficaram, nossa, eles discriminaram muita gente lá dentro. A gente se acabou, nossa 

vida lá dentro foi derrotada. Foi só por Deus mesmo, hoje a gente tá aqui, atraves de Deus, 

Deus é mais do que tudo. 

VS: então a senhora, depois de tudo isso que voces passaram lá na ocupação, depois com 

a desocupação, momento dramático aí que a senhora tá lembrando, e depois foi pra Minas, 

voltou pra São José, depois ficou em outros lugares ainda. Como é hoje pra senhora estar 

aqui no Pinheirnho dos Palmares na sua casa, com a sua familia? 

AL: pra mim é um sonho. Parece que eu ainda tô dormindo. Porque a gente lutou muito 

pra ganhar essa casa. A gente gastou tambem o que não tinha. Porque na época também eu 

era casada com outra pessoa. O casamento foi um mês e quize dias. Aí não deu certo 

também o casamento. Só que eu já tava separada há muito tempo, só que a assistente 

social pediu pra separar mesmo. Divórcio mesmo. No papel, fazer porque se eu quisesse 

pegar minha casa, eu teria que me divorciar.  

VS: pra casa vir pro seu nome... 

AL: porque senão ela falou que eu ia pegar a casa e ele tinha parte. E como eu já tinha 

mais de 10 anos separada, ela falou assim, que ele não tem condições de ter parte. 
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VS: então só pra eu entender.  Quando a senhora morava lá com seus filhos, e aconteceu 

tudo isso, a senhora já tava com esse seu atual companheiro? 

AL: isso.  

VS: já era separada do seu marido, só que não oficialmente? Seu marido é o pai das 

crianças? 

AL: é o pai dos 3 mais novos.  

VS: o seu marido atual é pai dos 3 mais novos, e o seu marido antigo, dos 3 mais velhos. 

AL: isso. Aí a gente se separou. Porque senão...eu tive que pagar advogado particular, 

porque senão eu não conseguia fazer o negócio. Ela falou pra mim que pela defensoria ia 

mais de ano. E eu tinha que tá com o papel pra dar na mão dela, no maximo em 4 meses. 

Então eu tive que pagar na epoca, R$ 1200 aí a advogada parcelou pra mim. E foi lá em 

Minas que foi feito. Ela falou: “não, eu parcelo pra voce”. O pessoal de Minas é mais 

simples que aqui.  

VS: então hoje essa casa aqui tá no seu nome? 

AL: tá no meu nome. Hoje graças a Deus só saio daqui se eu quiser vender. É uma coisa 

que eu não posso fazer nunca.  Porque deu tanto trabalho pra eu pagar que só Deus sabe. 

Passei por muitos pobrema, muitas dificuldades. Através dessa casa também. Porque a 

gente deixava de fazer nossas coisas, e eles vinha e falava, “olha, tá faltando documento. 

Tem que ir na reunião, tem que participar”. 

VS: é porque cada um foi pra um lado nesses cinco anos que vocês ficaram esperando, 

mas vocês estavam tendo contato? 

AL: a Juliana falava, “olha, nós temos que ir em tal lugar”. 

VS: pra poder organizar, pra poder não perder essa oportunidade.  

AL: Pra conseguir a casa foi muitos pobrema mesmo. A gente venceu, graças a Deus. 

VS: a senhora sente isso, que ter a sua casa hoje é uma recompensa. 

AL: nossa, esse aqui é um milagre na minha vida. Graças a Deus. Eu conquistei, foi um 

milagre. Porque olha, minha história da pra fazer um livro. Porque muitos pobrema que eu 

passei na minha vida. 

VS: mas a senhora entende, Dona..., que é um direito da senhora, da sua familia, dos seus 

filhos terem uma casa pra morar? 

AL: sim. Com certeza é um direito. 

VS: porque nem sempre, infelizmente, às vezes, a gente tem que lutar por eles, como a 

senhora tá dizendo. Mas é um direito, não é um favor. É um direito que as pessoas tem de 

morar, de ter um lugar seguro. 
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AL: isso é verdade mesmo.  

VS: dona ..., pra gente ir finalizando aqui, eu queria fazer uma ultima pergunta. Quando a 

senhora pensa no Pinheirinho, qual a lembrança mais forte que senhora tem de lá? 

AL: da minha casa que foi derrubada. Foi construida com tanto sacrificio, e ela ser 

destruida de tras pra frente, e a gente construiu da frente pra tras, e ela foi derrubada de 

tras pra frente.  

VS: de tras pra frente, como assim? 

AL: pelos fundos que foi derrubando ela. No entanto que minha vizinha falou que quando 

viu minha casa caindo, ela falou “meu Deus do ceu, se a ... tivesse aqui, acho que ela 

morria”. Aquilo lá foi um desespero.  

VS: a senhora nem voltou lá depois? 

AL: não. Não voltei porque não tinha condições de voltar. E foi derrubada com a minhas 

coisas lá dentro. Eu trabalhava na feira com meu marido, a gente saia todo domingo. 

Comprei um sofá. O sofá novinho, tinha terminado de pagar ele. Pra mim aquele sofá era 

tão caro, que na epoca eu paguei R$ 1000 no sofá e achei um dinheirão. Foi uma 

dificuldade pra pagar ele. Eu terminei de pagar e derrubou a casa com sofá e tudo, com 

tudo que tinha lá dentro. A gente sonfre muito, mas fazer o que? 

VS: então a lembrança mais forte que a senhora tem é da sua casa, de como ela ficou e 

dessa destruição que houve? 

AL: e a gente perdeu tudo, a gente começou de baixo. 

VS: a senhora ainda trabalha lá na feira do Colonial? 

AL: meu marido que tá trabalhando agora. Eu fico em casa com as crianças e ele vai. A 

feira caiu muito, então eu também tô arrumando currículo pra começar a trabalhar, porque 

tá difícil. A gente tem passado por dificuldade grande, a gente precisa do dinheiro e não 

tem dinheiro pra manter. 

VS: e a senhora tá me dizendo assim, claro, a realização da casa, tá no seu nome, tudo 

certinho, essa luta valeu a pena. E o que a senhora acha do bairro aqui Pinheirinho dos 

Palmares? 

AL: é um bairro tranquilo. Devido a ter acontecido muitas coisas ruins aqui. Mas que foi 

parte da gente, então a gente fica tranquilo. Eu gosto daqui, não tenho que recramar de 

nada. Meus vizinhos são excelentes vizinhos. Até imaginava que eu ia pegar a Juliana de 

vizinha na rua, eu peguei uma rua boa, um lugar bom. Não tenho que recramar da minha 

casa, uma excelente casa. 

VS: e a questão da distância, é muito longe? 
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AL: eu já até acostumei. No começo pra mim aqui era uma eternidade. Eu trabalhava na 

cidade, então...mas agora não, já tô acostumada. A gente vai acostumando.  

VS: a senhora usa o ônibus, vai bastanta pra cidade? 

AL: uso.  

VS: a senhora vai bastante lá pro centro? 

AL: as vezes eu vou. Ontem mesmo eu fui pra entregar currículo. Tem que ir. Mas não 

pode ficar saindo muito também, porque o que falta é o dinheiro.  

VS: a senhora pega um onibus? 

AL: dois onibus. Pra ir já vai diretão. Aí pra voltar. 

VS: e a senhora tá entregando currículo aonde? O que a senhora faz? 

AL: eu tenho entregado na parte de limpeza, de cozinha. O que aparecer, o que vier, tá 

valendo. Ontem mesmo entreguei no MCDonalds. O rapaz ficou olhando no currículo, e 

falou: “nossa, gostei de você falar que qualquer coisa pra você dá”. Porque tem pessoa que 

fala, “ah, quero tal coisa”. Pra mim não. O que vier pra mim, tá bom. Desde que seja um 

serviço digno, tá bom demais. Eu tô precisando muito mesmo, urgente mesmo. 

VS: a senhora recebe algum auxílio do governo, bolsa familia... 

AL: bolsa familia. Mas é R$250. Foi cortado pela metade. Eu mudei pra Minas e cortaram 

R$250. Aí caiu, não sei se era por causa do estado, essas coisas. 

VS: dona ..., pra gente encerrar aqui... Eu queria perguntar, porqu como a senhora disse, 

daria um livro, a gente podia ficar aqui a tarde inteira, mas eu queria te perguntar o que a 

senhora espera do W e do W, o que a senhora espera pra eles? Mas claro, pra todos os 

seus filhos, o que a senhora espera pro futuro dos seus filhos? 

AL: olha, eu sofri muito no meu futuro. Então eu quero que meus filhos não tenha o 

futuro que eu tive. Eu quero que eles realize o sonho deles. Que nem o W..., ele quer se 

formar em professor de Artes, ele gosta muito de desenhar. E o W..., ele quer formar em 

biologo. Aí essa daqui quer ser professora de educação fisica. Então eu sempre converso 

com eles, “olha meus filhos voces tem que erguer a cabeça, ser um bom estudante, estudar 

bastante. E fazer tudo direitinho e realizar o sonho de vocês. O que eu puder eu ajudo. 

Porque tá dificil pra todo mundo, mas a gente empurrando um pouquinho, a gente 

consegue. Deus dá força pra tudo. Mas é isso que eu desejo pra eles, que eles são menino 

bom, eu não tenho pobrema nenhum com meus filhos, eles não mexem com nada de 

errado, não fuma, não bebe. 
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A3 - Entrevistada nº 3 

Vanda Siqueira – VS (Pesquisadora) 

VS: por favor Dona ..., a senhora pode me dizer seu nome completo. 

FA:. 

VS: a senhora tem quantos anos? 

FA: 40 anos.  

VS: é mãe de? 

FA:. 

VS: ok. A senhora tem outros filhos? 

FA: só ela. 

VS: dona ..., eu expliquei um pouquinho pra senhora do que se trata meu trabalho, e aí eu 

reservei aqui 4 questões pra perguntar pra senhora. A primeira é: vocês vieram lá do 

Pinheirinho antigo, da ocupação, depois teve a desocupação, ficaram 5 anos nas moradias 

que a gente tá chamando de moradia transitória, em outros lugares, até virem no final de 

2016 pra cá, através do Programa Minha Casa Minha Vida para o Pinheirinho dos 

Palmares. Então a primeira pergunta é quando que a senhora e sua familia foram pro 

Pinheirinho antigo, e por que a senhora aderiu ao Movimento de ocupação lá no 

Pinheirinho? 

FA: quando eu fui pra lá, foi porque meu irmão mais velho já tava lá dentro. Aí tava ele e 

a familia dele. 

VS: isso foi em que ano? 

FA: mais ou menos em 2007. Ele entrou lá em 2004, em 2007 nós fomos pra lá porque 

meu irmão veio a óbto. Foi nadar e veio a óbto. Ele morava com a minha mãe. A gente 

morava com a minha mãe. Era eu, meus pais e mais dois irmãos.  

VS: a senhora era solteira? 

FA: eu era solteira, mas já tinha a Maila. Aí ele saiu pra nadar num final de semana, 

chegou do serviço, que ele era motoboy, aí foi lá na represa do Rui, aí ele ficou e não 

voltou. Aí meu irmão que tava com ele chegou, aí minha mãe entrou em pânico, entrou 

em depressão. Ela entrou em tratamento médico e ela não queria aceitar o medicamento 

que os médicos receitou pra ela. E a gente percebeu que quando a gente ia ali pro 

Pinheirinho ela se sentia bem. Ela se alimentava, ela não dava trabalho, não ficava 

chorando. Então daí meu irmão trabalhava pra fora, esse meu irmão, e ele tinha um 

terreno na area rural lá no Pinheirinho, que era dividido por blocos. Tinha bloco A, B, e 
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nós tava no K, lá em baixo, na area rural. Aí nós conversamos com a minha mãe e ela 

disse que ia pra lá. 

VS: e voces moravam onde antes? 

FA: na Vila Rezende em Jacareí. No quintal da minha vó. Aí nós conversamos com ela, e 

só foi ela, meu pai e meu irmão mais novo. E eu fiquei na casa lá que era no quintal da 

minha vó, e meu outro irmão que morava com a gente pegou a mulher dele e foram morar 

com o sogro no Jd. das Indústrias, onde ele mora até hoje. E a gente ficou lá. Aí eu sempre 

ia pra casa dos meus pais, meu pai tava desempregado, que tinha perdido o emprego, no 

ano que meu irmão faleceu, em 2007.meu pai veio a perder o emprego, e o dinheiro que 

ele pegou do recisório dele de anos de trabalho, foi o suficiente pra cobrir as coisa do meu 

irmão. Que ele não tinha plano funeral, não tinha nada. Aí nós percebemos a melhora da 

minha mãe, minha mãe não tomava remédio quando ia pro Pinheirinho, aí nós resolvemos 

ir pra lá. Primeiro foi ela, meu irmão mais novo e meu pai. Aí meu irmão mais novo como 

ele trabalha em Jacarei, lá no Parque dos Príncipes, ele voltou. Aí a Maila tinha escola. 

Foi mais ou menos em junho que eles mudaram pra lá. E eu falei “não tem como eu vir, 

porque eu não consegui vaga pra ela nas escolas, aí faz assim, final de semana eu venho, e 

aí voces fica aí, pra eu ajudar vocês, que eu faço meus bicos em Jacareí e na medida do 

possível eu venho pra trazer dinheiro proceis”. E minha mãe aceitou e foi, foi de caminhão 

fechado de mudança lá pro Pinheirinho. E lá ela ficou, e lá ela foi se recuperando. 

VS: e por que voce acha que lá ela ficava melhor da depressão? 

FA: por causa dos bichos que tinha. Distraia a mente dela. Meu irmão tinha bastante. Ele 

tinha porco, tinha galinha, tinha pato. E ele tinha um cavalo na época tambem. Então ela 

tratava dos bichos e distraia a mente dela. Aí na hora do café ela se alimentava e tomava o 

café direito, ela almoçava bem, ela tomava o café da tarde bem. E assim daí nós ficou. Aí 

eu fui pra lá no final de 2007, pra 2008. Aí eu trabalhava em Jacarei, e eu reencontrei meu 

marido atual, eu conheci ele quando tinha 18 anos e reencontrei ele lá dentro do 

Pinheirinho.  

VS: ele tava lá já? 

FA: já tava morando lá. Aí nós reencontramos lá, conversamos e resolvemos casar, aí nós 

casamos. Aí faz 9 anos que nós tamo casados. 

VS: ele tinha sido seu namorado? 

FA: não, a gente só se conheceu com 18 anos. 

VS: como é o nome dele? 
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FA: Geraldo Vieira. Aí em 2010 nós casamos. Mas foi por motivo de doença da minha 

mãe que nós foi pra lá. 

VS: e aí a Maila foi com voce quando você foi de vez? 

FA: a Maila sempre ia final de semana. Meu irmão pegava a moto colocava ela na moto e 

levava ela pra casa da minha mãe. Aí quando ela não vinha no sábado, no domingo eu ia 

buscar ela. E quando eu não ia no domingo, eu ia na sexta, ao invés de pegar o ônibus e ir 

pra casa, eu já ia direto pra lá, mas eu avisava minha vó. Porque minha vó e meu vô era de 

idade. E eles ficavam muito preocupado com a gente, aí eu avisava eles e vinha direto pra 

casa dela.  

VS: mas aí ela foi e morou com voces lá no Pinherinho? 

FA: quem? 

VS: a Maila? 

FA: a Maila sim. Dái quando nós fomo de vez, foi quando ela terminou o estudo. No final 

do ano que fechou, daí nós fomo. Aí eu fiz a inscrição dela em dezembro e consegui a 

vaga em 2008.  

VS: então dos 8 anos de existência lá do Pinheirinho, voces ficaram 5?  

FA: foi. 

VS: e aí teve aquela desocupação em 2012, e voceê ficaram no abrigo? 

FA: eu fiquei no abrigo lá do Vale do Sol. Foi no Morumbi.  

VS: voces ficaram quanto tempo nesse abrigo? 

Acho que foi uns 15 dias. Até desenrolar tudo. Aí depois nós, aí a irmã dele tinha uma 

casa pra alugar, mas tava ocupada. Aí nós ficava no abrigo de dia e dormia no carro. Ele 

tinha um chevette na epoca e nós dormia dentro do carro.  

VS: 15 dias dormindo dentro do carro porque não tinha condições de dormir lá dentro.  

FA: e a Maila...porque não tinha vaga, era muita pessoa de idade, pessoas com criança de 

colo. Tinha uma senhora na época que nós tava lá, que ela ficou uns 4 dias com a gente, 

ela tinha câncer. Ela gritava dia e noite de dor, porque ela não podia se mexer. Ela ficou 

uns 3 dias, daí depois veio um parente dela que assistiu a reportagem e foi buscar ela. E a 

Maila ficou com a minha mãe, daí depois a Maila não quis mais ficar com a minha mãe.  

VS: ah, nesse período que vocês ficaram no abrigo a Maila voltou pra casa da vó? 

FA: isso. Aí depois ela não quis mais ficar lá. Ela falou, “não, vocês tão aqui, eu tenho 

que ficar com vocês”. Ficou com a gente acho que uns 6 dias. Até nós arrumar a casa. Aí 

ela ficou lá com a gente, aí ela dormia lá dentro com a minhas amigas, que tinha 

conhecido do setor onde a gente morava, aí ela arrumou um lugarzinho pra Maila, aí a 
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Maila dormia lá dentro num colchãozinho. E a gente dormia no carro, lá fora no 

estacionamento porque não dava pra ver o sofrimento da turma.  

VS: foi muito trágico, muito traumática aquela desocupação? 

FA: foi. A desocupação 22 dias antes nós tava tudo preparado, do jeito que falava nós 

tava, tava tudo ou nada. Porque nós não sabia se nós ia tá vivo. Que ia ter confronto com 

os policiais, que nem a gente tava lá dentro que teve bala de borracha, um senhor morreu, 

o senhor Ivo, então nós não sabia, se nós ia sair com vida ou não. E eu fiquei 22 dias de 

frente. 

VS: o que é ficar 22 dias de frente? 

FA: ficar de frente é lá pra impedir a polícia. Nós se revesava. Nós tinha equipe. Tinha a 

tropa de contra-choque, meu irmão tava na contra-choque, e eu tava na portaria do K.  

VS: no dia da desocupação mesmo não tinha... 

FA:  quem tava era o filho do coordenador. Aí foi falado que a gente tinha conseguido 

derrubar, a liminar foi derrubada e eles deram pra gente. Nós ficamos 22 dias. Teve um 

dia que foi até engraçado. Que liberou todos os homens pra ir trabalhar porque já tava pra 

perder o emprego, por causa de ficar só lá no acampamento. Aí ele falou “não, vai os 

homens trabalhar, e as mulher fica, qualquer coisa nós liga e vocês vem”. E não foi dado o 

tempo, porque chegou a notiíia muito rápido que a reintegração seria naquele dia. E só 

tinha mulher de frente. E nós lado K por ser rural, o acesso fácil é bambú. O que nós tinha 

feito uma semana antes? Afiado o bambu, feito lança de bambu. E ficou umas 5 mulher 

comigo, falei “cada uma pega um bambu” e seja o que Deus quiser, cada uma com um 

bambu. E olhava numa tremendo, na outra tremendo mais ainda, a outra sentou que não 

aguentou o peso do bambu, que era grosso assim. Não é aquele fininho de varal não, é 

aqueles maior. E a mulher não aguentou e sentou na beira do barranco. E falou assim pra 

nós “..., nós vai morrer!” eu falei “não, eles não vai vir assim com tudo”e nisso viatura 

passando toda hora. Aí daqui a pouco falaram assim, “... foi alarme falso”. Falei “viu, e 

vocês com tanto medo pra nada”. Quem foi tirado pra ficar ali de frente foi tirado.  

VS: pela propria Associação? 

FA: isso. Nós recebemos a preparação do que podia acontecer, do que não podia. 

VS: mas no dia mesmo que aconteceu vocês foram pegos de surpresa? 

FA: só ficou um na portaria. 

VS: porque tinha conseguido a liminar, então achou que não preciava. 

FA: daí quando ele tava lá no posto dele, 5h da manhã, a minha casa era proxima, era 4º 

casa depois da portaria. 
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VS: era uma casa mesmo, de alvenaria? 

FA: a minha era de alvenaria. Mas era dois cômodo e era num barranco alto. Aí pra ele 

não subir, ele começou a gritar “acorda ..., acorda. A policia tá invadindo, a cavalaria”. Aí 

a gente tava dormindo, eu e meu esposo tinha aberto um comércio na época, e meu marido 

entendeu que ele queria uísque, aí ele falou “aqui não tem uísque, não!” aí ele pegou e 

falou assim “não é uísque não, é a cavalaria!”. Ele deu um pulo. Nós fomos ver a cavalaria 

já tava toda posicionada lá em frente o mirante, esperando aquele caveirão chegar, pra 

poder dar marcha sentido ao Pinheirinho. Mas a parte de cima já tava tomada por policial. 

A parte de cima e a Mangueira. A Mangueira teve até helicóptero que foi onde a Maila 

ficou traumatizada. Ela tem essa trauma até hoje do helicoptero. O coração dela acelera 

quando ela ouve. A mão dela transpira muito. Esses dias o dono aqui do terreno desceu de 

helicoptero, o coração dela começou a acelerar. 

VS: a Maila tava com quantos anos? 

FA: com 12 anos. E foi algo que marcou ela foi o helicóptero. E pra gente foi tudo, porque 

a gente perdeu tudo. Eu mesma quando saí de lá, no dia que eles tiraram a gente dia 22, eu 

não consegui pegar minhas roupas. Eu sai só com a roupa do corpo. Peguei logico, a 

preferencia foi pra ela, porque ela era criança, a preferencia foi pra ela, pegar roupa pra 

ela, e peguei roupa pro meu esposo, que ele tava fazendo bico na epoca, e esqueci de 

pegar pra mim. E nem pensei ali na correria. E um policial falou pra gente tirar as roupas 

todinha da gente. O tenente. Aí o outro pegava a mala e entrava pela porta do bar. Eu 

coloquei 3 malas, aí as 3 malas, sumiram. Aí eu perguntei onde tava minhas malas, e 

quando fui saindo, que eu fui e dei de cara com o policial trazendo as malas de novo.  

VS: ele tava trazendo pra onde? 

FA: pra guardar de volta, que ele não tinha dado autorização pra tirar as roupas. 

VS: a senhora tinha preparado as malas e ele não quis deixar a senhora sair? 

FA: não. Não deixou ninguem sair com mala. Nós saiu com um espelho dela, a cachorra 

minha que tenho.  

VS: conseguiu tirar? Porque ficaram muitos bichos... 

FA: ela eu consegui tirar porque ela era brava e lá ela só ficava na corrente. Aí eu tirei ela, 

e mesmo assim quando eu fui passando perto do policial, ele apontou a arma, e engatilhou 

pra querer dá tiro nela. Porque ela avançou nele. Porque ele foi querer esticar a mão pra 

querer tirar ela, e ele engatilhou a arma.  

VS: e a senhora foi pro abrigo e levou o cachorrinho? 
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FA: aí meu irmão que tava trabalhando fora, o patrão dele viu o que tava acontecendo, 

liberou ele e ele foi com o carro lá na porta, se saísse uma vez não podia buscar o resto das 

coisas. Aí quando eu saí lá e o policial da porteira disse que podia voltar e pegar mais. 

Quando eu fui até o carro já não era mais ele que tava, era o outro. Tinha mudado o 

plantão. Aí eu peguei e falei pro meu irmão ir embora que eu só tava com a roupa do 

corpo.  

VS: documento a senhora conseguiu pegar? 

FA: o que nós conseguiu pegar foi só o pessoal. Alguns ficou na casa. Que nem talão de 

cheque que meu esposo tinha. Ele tem até processo, que ele teve que abrir.  

VS: alguem pegou? 

FA: alguem pegou. Notebook da Maila sumiu. Sumiu minha máquina de costura nova que 

eu tinha ganhado dele no natal. Muitas coisas eu perdi. Meu armário quando eu peguei, só 

peguei a caixa.  

VS: mas isso foi no outro dia que voces puderam voltar e pegar as coisas? 

FA: não. Isso foi depois de uma semana.  

VS: e ainda tinha poucas coisas? 

FA: não. Quando eu cheguei em casa só tava o guardaroupa que eles quebraram, tinha 

umas louçs minha jogada no chão da cozinha, e as coisas do bar dele tinha sumido tudo, 

só tava a embalagem. Saquinho de papel, sacola, fumo de rolo. 

VS: e a casa de voces foi derrubada? 

FA: no dia que eu cheguei ainda tava inteira, mas minhas coisas não tava lá dentro. E 

ainda tinha uma cachorrinha com cria que ficou lá em casa, ela deu cria de 3 filhotes, eu 

peguei ela, levei pro abrigo, só que ela tava muito acostumada no local onde ela deu cria. 

E levei ela pra casa de uma colega. E na casa dela tinha já duas famílias com criança do 

Pinheirinho. Aí ela falou que eu podia ficar na casa dela. Ai eu falei “imagina Nega, já tá 

cheio de gente, não cabe todo mundo”.aí ela falou pra levar a cachorrinho que deu cria, e 

eu peguei e levei pra ela. Ela pegou pra mim. Quando eu mudei pra casa lá que eu 

consegui alugar, aí eu fui lá buscar a cachorra. Só que daí os filhotinho dela foi morrendo, 

e foi morrendo de um por um. Aí por ultimo foi ela que foi sentindo a morte dos 

cachorrinho e aí só ficou essa minha. Essa aí era minha mesmo. E ela também, se chegar 

gente falando alto hoje aqui,  ela é agressiva. Mas ela não era assim. 

VS: foi traumático aquele dia, imagino pra vocês. VocEs ficaram esse periodo no abrigo, 

vocês foram pra essa casa da sua cunhada? 

FA: sim, nós conseguiu alugar dela depois. 
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VS: voces pagavam com o aluguel social? 

FA: sim. No primeiro mês de aluguel eles deram R$1000. Porque muitos tinham perdido 

tudo. Minhas coisas que eles tinham tirado dali, eles tinha mandado lá pro galpão da 

setlog na beirada da Dutra.  

VS: tem coisas que eles tiraram e mandaram pra esse galpão, e tem coisasque 

desapareceram? 

FA: tem coisas que ficaram dentro da casa, que nem o guardaroupa que tava dentro da 

casa, todo quebrado. A sapateira da Maila com sapatos de natal que foram comprados que 

ela não usou porque já tava com a reintegração, sumiu a sapateira dela completa, com 

sapato, com chinelo. 

VS: isso depois vocês não localizaram nessa galpão? 

FA: não, não encontramos nada. E o notebbok, a máquina de costura. E acho que tem 

outra coisa também que eu não tô lembrando, tá ali a nota que a gente fez na defensoria 

pública. Porque foi até meu irmão que até tinha tirado o notebook quando ele foi viajar. E 

ele falou assim, “ah, eu comprei um notebook pra Maila, que ela é inteligente e pega 

facinho as coisas”, e trouxe, aí ficou dois meses só com o notebook. 

VS: aí essa casa da sua cunhada que vocês foram morar, em que bairro que era? 

FA: lá no Rio Cumprido de Jacareí. Mas eu pagava R$250 aí depois foi aumentando o 

valor, aí eu peguei e mudei de lá e fui morar lá perto da casa da minha mãe na Vila Zezé. 

Aí ela veio a ter pobrema de saúde, teve AVC, aí eu fiquei sabendo e queria ficar mais 

perto deles. Porque meu pai e minha mãe pra mim é tudo. Quando eu fiquei sabendo do 

que tinha acontecido – tive um pobrema com ele também no casamento – aí eu peguei e 

saí com a minhas roupas e fui pra lá. Aí com o tempo eu arrumei a casa e falei pra ele 

“você quer vir morar aqui, tem aqui”, aí ele foi pra lá e nós morou lá até vir pra cá.  

VS: lá onde? 

FA: lá no Rio Cumprido de Jacareí nós ficamo dois anos morando na casa da irmã dele. 

Depois nós mudamo lá na Vila Zezé em Jacareí. 

VS: e aí, pelo que eu soube aqui, cada um morando num lugar, mas vocês mantinham 

contato com o Movimento até pra organizar a vinda pra cá quando ficassem prontas as 

casas, né? 

FA:eu fiz questão de participar porque eu achei que a luta era justa. Uma luta por moradia. 

Porque o que a gente mais precisa é uma moradia. E muitas vezes a gente não tem nem 

condições de pagar aluguel. Que nem o aluguel a gente paga e não tem retorno. 
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VS: com todas essas coisas que a senhora contou, e o que levou a vocês irem lá pro 

Pinheirinho, qual a principal lembrança que a senhora tem do Pinheirinho? 

FA: quando a gente se reunia todo mundo e saía em marcha. Eu achava muito bonito 

aquele povão na rua. Porque a gente se sentia grande, apoiado um no outro. No mundo a 

gente sozinho não é nada. Mas põe uma multidão acompanhado no mesmo ideal...lá a 

gente tinha o mesmo sangue. Nós não tava só pela casa. Nós saía e lutava pela saúde, nós 

saía e lutava pela escola. Porque quando nós foi pra lá, foi saída aquela lei que as crianças 

do Pinheirinho não podia ter vaga nas escola. E nós lutamos. Mesmo eu tando fora, eu já 

participava, porque meu irmão viajava ele falava, “eu tenho que tá e eu não posso ir”. E eu 

não trabalhava no dia, e eu ia. Entrava no meio da turma sem conhecer ninguém alí e ia 

com eles, fazia a marcha, depois pegava o ônibus do Dutra e ia embora pra Jacareí. E eu 

fui pegando o gosto. Hoje em dia se eu falar pra você assim, que eu não gosto...eu gosto. 

Não me vejo sem um ato na minha vida. 

VS: então essa é a lembrança, das marchas, do Movimento, da união. 

FA: e muitas coisas eu aprendi lá dentro. Porque às vezes a gente já acha que é entendido 

e lá dentro a gente vai acompanhando o crescer do Movimento, o parecer, a gente vai 

tendo um aprendizado. 

VS: isso ajuda também a fortalecer o Movimento. 

FA: sim. A gente fica forte. É o que eu falo pra Maila, eu falo “Maila quando você dá a 

palavra, você cumpre!” porque procuro cumprir com a minha. Porque se eu falo que eu 

vou, é difícil quando eu não vou. Só se acontecer alguma emergência, alguma coisa. Meu 

pai tiver médico, e não der pra mim ir eu não vou, mas do contrário eu vou. 

VS: e como é pra senhora depois de toda essa trajetória, dona Flávia, de ter ido  pro 

Pinheirinho, de ter vivido lá, depois a descupação que foi muito traumática, e aí foi pra um 

lugar, foi pra outro, como que é pra senhora hoje estar aqui no Pinheirinho dos Palmares 

na sua casa com a sua familia? 

FA: ah, é um sonho realizado. Só que esse só não é completo porque meu pai e minha mãe 

não conseguiu porque já tiveram casa. Então eles tão lá ainda no quintal da minha vó. Mas 

eu tô batalhando pra eles vir morar comigo aqui. Eu tô batalhando pra construir aqui no 

fundo pra eles tá aqui perto de mim. Porque aqui foi um sonho realizado. Um sonho que 

tando solteira na época, eu não teria como realizar, de ter uma casa própria, do jeito que tá 

aqui. Mesmo o chão eu tendo pego manchado, é um sonho realizado. Porque quando eu 

entrei aqui, eu vim no dia 22 mesmo de dezembro e e eu já tinha falado pro moço lá dono 

da casa que eu pagava aluguel, que eu pegava a chave de manhã e de tarde eu mudava. 
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Peguei, nós já passamos no Chácaras Reunidas, chamamos um colega dele que tinha um 

caminhão, ele foi e chegamos aqui por volta de 2h da tarde. Quando nós chegamos aqui 

não tinha água, aí foi a luta com água. Aí eu fiquei. Mesmo o chão encardido eu vou ficar. 

O quarto tava lindo. Aí colocamos tudo as coisas no quarto, aí no outro dia ele foi buscar 

água cedo, aqui em cima, aqui na rua 10, que tinha um ponto que eles tinha instalado pra 

gente tá pegando água pra não ficar sem. E a Maila continuou na casa da minha mãe por 

preguiça de carregar água. Aí a gente veio, e quando eu limpei o chão, de terra, tudo, que 

eu fui olhar que o chão é manchado. Mas eu não me importo não, isso eu vou arrrumando 

aos poucos, o que importa é a gente tá abrigado. E sair do sufoco. 

VS: isso a senhora tem como a realização de um sonho, como a senhora disse, e a vitória 

daquela luta toda.  

FA: se nós não tivesse lutado lá atrás, ido pra porta da prefeitura, que nós ficamo dois dias 

na porta da prefeitura antes de pegar as chave porque eles não queriam entregar pra gente, 

eles só queriam adiar a data de novo e nós não queria que adiasse a data. Porque a gente já 

tava vendo que o sonho já tava escapando pelas mãos. 

VS: tinha esse resseio? 

FA: tinha.  

VS: de acontecer qualquer coisa e voces não entrarem. 

FA: porque o atual prefeito ele tinha declarado que se dependesse dele os morador do 

Pinheirinho não pegava a casa. Que iria pro pessoal que tava na fila. E foi assinado 

tudinho que essas casa era pra gente. Que veio a ex-presidenta, o ex-presidente LULA. 

Eles vieram e apoiaram a gente. E eles que depositaram a verba.  

VS: então o acerto de vocês terem entrado, mesmo as casa não estando totalmente prontas, 

era com receio de mudar a prefeitura, porque o prefeito Carlinhos já tinha perdido a 

eleição, mas tinha esse compromisso com vocês. Mas era um receio de mudando, o 

prefeito atual assumindo... 

FA: que ele não entregaria. 

VS: ah, entendi. 

FA: aí a gente foi dia 22 de dezembro e ficamos lá dia 21, dia 20. E dia 22 nós pegou a 

chave. Foi até o dono da Empresa, ele compareceu na Prefeitura e conversou com a gente. 

Até a gente chorou, se emocionou, porque eu já tava com a minha mudança arrumada. Até 

o rapaz falou pra mim “dia 22?” eu falei “dia 22!” porque já tinha mudado a data e a casa 

já tava alugada, já tinha pagado dois meses de aluguel e a pessoa tava querendo entrar na 

casa. Só não tinha entrado  porque eu tava na casa ainda. E ele falou que não tinha como 
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mudar mais a data, dia 22 eu tinha que mudar. Falei, “não, dia 22 eu pego a chave de 

manhã, de tarde eu mudo! Eu vou deixar a casa até limpa, porque a pessoa vai trazer a 

mudança pra cá e eu já vou deixar limpa.” E eu fiz do jeito que eu falei pra ele. Aí eu 

trouxe pra cá as contas de água, luz, no outro dia meu esposo foi levar, aí ele agradeceu, 

porque a pessoa mudou a noite na casa, e eu tava já aqui na minha. E enquanto eu 

soubesse de uma pessoa que precisasse de moradia, eu entraria pra apoiar. Porque é 

gratificante. A gente fica alegre pela gente e fica alegre pelo próximo. Porque quantos que 

tão aí precisando de moradia e não tem? Eu conheci pessoas alí dentro do Pinheirinho que 

se não fosse a ocupação do Pinheirinho eles tava morando debaixo da ponte, e com 

criança pequena. Então isso me machuca de lembrar. Porque a mulher tava com nenem 

recem nascido quando chegou lá no setor onde eu morava. O papel que ela tinha recebido 

que ela tava desempregada, o marido dela, aí o juiz foi e assinou pra ela desocupar a casa, 

e ela foi e apresentou lá no setor onde eu morava, e o responsável do meu setor arrumou 

um pedaço de terra pra ela. 

VS: lá era tudo bem organizado mesmo. Tinha o responsavel por cada setor. 

FA: tinha. Cada setor tinha seu responsavel. A gente não podia fazer o que a gente queria, 

não. Era dificil ter briga. Aqui hoje em dia tambem é. Na minha rua a maioria que tá aqui 

é conhecido. É do mesmo setor que eu morei.  

VS: a senhora pôde escolher quando veio pra cá? 

FA: eu preferi não escolher. Eu falei “não, aonde eu for, eu vou aceitar, porque o sonho eu 

já vou tá realizando, não importa a rua”.  

VS: e a senhora sente que aqui tem também essa união que tinha lá? 

FA: tá um pouco afastado alguns, que deixou a soberba da casa entrar no coração. Tem 

muitos que deixou abalar, porque ganhou a casa não precisa mais lutar. Precisa. Porque 

tem muitas coisas ainda pra lutar pelo bairro. Tem escola que tava com pobrema. Tem 

creche que tá com pobrema, porque é só meio periodo. 

VS: tudo que vocês precisam tem que sair daqui? 

FA: tem postinho de saúde que a gente tem que ir lá no putim, tem que pegar ônibus, às 

vezes chega lá e a médica não vem. Aí você tem que voltar pra casa e remarcar de novo.  

VS: então a senhora entende que a luta não terminou. A senhora entende que vocês terem 

conseguido essa casa é um direito? 

FA: entendo.  

VS: que não é um favor, é um direito.  
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FA: que nem o menino que entrou com a mãe dele no colo lá que eu falei pra senhora. 

Que tinha o juiz dado a favor da casa, ela entrou com o papel e mostrou, hoje ele tá 

mocinho. Tem 13 anos. Então é gratificante da gente vê. E ela olhar e falar que valeu a 

pena a luta dela. Porque ela não sabia pra onde que ela ia. Até que falaram pra ela lá do 

Pinheirinho e ela chegou até lá. Ela chegou com receio. 

VS: algumas pessoas falam que tinham receio. 

FA: mas eu não. Porque o meu irmão vivia lá, morava lá. Então eu já conhecia um poucos 

dos vizinhos dele lá em cima. Lá embaixo, não, só conheci quando eu mudei. Que foi 

quando através da minha mãe ter ido pra lá. 

VS: dona ..., muito legal! Assim, antes de ir pra última pergunta, que eu queria dizer pra 

senhora, parabenizá-la por essa força, por essa união, por esse trabalho aí que vocês 

fizeram e conquistaram, como a senhora disse, juntos. A união dá a força. E vocês 

comprovaram isso. E aí eu queria perguntar pra senhora, a última questão, a senhora tem 

só a Maila de filha, e depois de tudo isso, com toda essa trajetória que a senhora tem. O 

que a senhora espera pro futuro da Maila? 

FA: ah, eu espero que ela consiga um emprego, porque tá dificil. Se põe um endereço 

daqui muito lugar não aceita, tem preconceito. E a gente queria que a autoridade fizesse 

alguma lei pra quebrar o preconceito, porque o preconceito não é nada. Porque quando 

eles morrer vai pro mesmo lugar que o pobre. Muitos lugar que a gente vai entregar 

currículo nem aceita. “É do Pinheirinho, não quero, não. Vai com isso pra lá!” parece que 

a gente tem doença. Que nem eu falo numa loja que eu fui, eu entrei com a minha colega, 

e nós comentando sobre o Pinheirinho, aí o japonês olhou pra mim e falou “voces são lá 

do Pinheirinho? Pobre aqui não entra!” ai eu falei, “mas o senhor depende de pobre. Se 

pobre não vier aqui comprar, voce não vive!”aí ele quis bater boca, eu falei que a única 

coisa que eu posso fazer é lutar pelos meus direitos. E isso eu aprendi muito bem lá dentro 

do Pinheirinho antigo. Ai ele falou assim, “fica a vontade que eu tô saindo de perto de 

voces!” ai ele passou a mão na pele. Aí a minha colega falou assim, “... vamo pra outra 

loja que eu não vou comprar nada aqui, não!” e eu falei, “nem bola eu dou pra esse 

homem, não!” 

VS: tinha um preconceito quando voces moravam lá e continua tendo. 

FA: continua tendo. Porque é dificil lugar que quer pegar currículo, e nas lojas se souber 

também que a gente é do Pinheirinho só a gente sabe o que a gente passa. Porque tem uns 

que tem vergonha de falar. A discriminação às vezes já vem do próprio bairro, porque tem 

uns  morador que mora aqui dentro, não admite falar lá fora que mora no Pinheirinho. 
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Pois, eu falo. Se depender de mim em qualquer lugar que eu for eu falo onde eu moro. 

Não tenho vergonha. Porque se não fosse eu não taria aqui. Que nem eu falo, muitos não 

merecem nem tá aqui dentro. Porque já traz a discriminação pra si mesmo. Às vezes eu 

vou e fico preocupada com a Maila, porque a Maila fica sozinha aqui. Porque helicóptero 

ela ficou com trauma. Eu saí uma vez, aí veio o dono do terreno pra sobrevoar a área dele, 

que era uma fazenda aqui e alí embaixo continua sendo uma fazenda, então ele vem de 

helicóptero, ele sobrevoa tudo. E a Maila tem medo, aí diz que ela tentou esconder 

debaixo da cama.  

VS: ela tá fazendo o que agora? 

FA: ela terminou o estudo. Terminou o ensino médio. E por causa de ser longe também é 

difícil pra ela tá procurando um curso. E ela tá desempregada, tem 18 anos e não consegue 

o primeiro emprego. E a gente tá lutando. Sempre ela vai pra cidade. 

VS: ela faz algum acompanhamento pra esse trauma? 

FA: ela fez quando nós saiu que nós foi pro Rio Cumprido ela fez, mas do jeito que ela 

entrou, ela saiu. Com o mesmo trauma. Aí eu falei pra ela, “Isso aí você tem que se 

libertar, porque isso aí tá te prendendo”. E quando ela vê muito carro de polícia ela 

também falou que dá uns apavoro nela. Que daí ela falou que lembra da cena. Porque ela 

foi, nós tiramos ela uma semana antes, e depois no sábado nós recebemos que não haveria 

mais a reintegração de posse. Aí meu irmão que tava com ela, ela começou a chorar que 

queria ir pra casa e meu irmão levou ela. Meu irmão levou ela, quando acordamos 5h da 

manhã já tava cheio de policial. 

VS: então o que a senhora espera pra ela é um emprego e o que mais? 

FA: que melhore. Que ela fique bem com esse trauma dela. E que ela realize os sonhos 

que ela tem. Porque todo jovem tem um sonho. 

VS: a senhora sabe qual é o dela? 

FA: ela ainda tá meio perdida. Antes ela falava muito que queria ser veterinária. Agora ela 

fala em ser policial. Então ela ficou meio perdida. 

VS: ser policial? 

FA: sim. Ela ficou meio perdida. Eu falei assim, “Maila, mas você vai ser policial e olha o 

que nós passamos”. Aí ela falou “ah, eu só quero ficar lá parada”. Eu falei “gosto é gosto. 

Mas você tem que lutar pelo seu sonho, não pode desistir”. Porque a gente tá esquecido. É  

difícil um emprego. Tudo é longe.  

VS: a senhora não tá trabalhando? 

FA: não. Nem eu nem meu esposo.  
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VS: voces tem renda de algum programa social? 

FA: eu tava no bolsa família. Quando eu mudei pra cá foi cortado. Eu atualizei mas até 

agora não consegui receber. E nós tá vivendo só com a venda do carro. Que eu vendi e 

agora tô recebendo por mês R$ 400. Aí eu pago as conta, faço a compra. E nós vai 

vivendo assim. Eu tenho ajuda de familia, da minha mãe, do meu pai, da minha vó. E ela 

me ajuda. 

VS:  voce já foi falar com a assistente social? 

FA: fui, ela falou que tem que aguardar. Diz que a qualquer momento tá pra ser liberado, 

mas até agora não. Aí sempre tem ato com eles. Eu vou, eu procuro ir. Eu gosto de lutar 

pelos outros, sabendo que a coisa é certa. A gente não deve entrar na luta sem saber o 

motivo da luta. Sempre que tem a luta, eu vou, e acompanho também o processo do 

LULA, do ex-presidente. Faço quetão de acompanhar. Não nego pra ninguém que se ele 

for livre, meu voto é dele. Porque quem mais ajudou nós, foi eles. Às vezes traz até 

discórdia na família. Que um fica bravo com outro. Aí meu irmão falou assim, “só voto 

nele porque eles é o mais fraco”, eu falei, “é, mas é o mais fraco que vai ganhar!”. 

VS: nas pesquisas ele tá disparado. Se deixarem ele ser candidato... 

FA: eu vou apoiar e ir até o fim com eles. Porque se não fosse eles tá junto com a gente 

quando a gente saiu, nós tava sem rumo. Quando nós saiu, nós não tinha rumo. Nós foi 

pra igreja católica, ficamo acho que uns 4 dias na igreja lá no Colonial. E de lá o padre 

expulsou nós. Falou pra nós sair que não tinha mais. Que não podia mais ficar lá, porque a 

Prefeitura tava batendo em cima. Aí era muita gente também pra ficar no espaço da igreja. 

Aí foi onde começaram a arrumar os abrigos. Arrumaram no Vale do Sol, Dom Pedro, no 

Morumbi, e foi divindindo o povo. Mas a gente tinha que se reunir. Uns foi pra Taubaté. 

Outros foram até pro Norte. Tem colega minha que foi pro Norte e voltou só pra pegar a 

chave. E tá aí na casa. 

VS: tá bom, dona Flávia, eu agradeço muito sua recepção aqui comigo e ter me dado essa 

entrevista, e vou continuar sempre torcendo por vocês, pela Maila. 
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A4 – Entrevista nº 4 

Vanda Siqueira – VS (Pesquisadora) 

VS: por favor, dona ..., voce pode dizer seu nome completo. 

AP:  

VS: sua idade? 

AP: 40 anos. 

VS: e a senhora é mãe do? 

AP:. 

VS: obrigada por me receber, por me ajudar aqui nessa pesquisa. E como eu tava 

explicando pra senhora, a gente trabalhou com os meninos, os 15 meninos, fizemos 4 

encontros com eles e o ... participou de um dos encontros. E aí eu escolhi 5 mães pra 

poder conversar e ouvir um pouquinho o ponto de vista delas. A senhora me falou que tem 

outros filhos. Quantos filhos a senhora tem? 

AP: tenho 5.  

VS: quais as idades? 

AP: 20, 16, 13, 10, 8. 

VS: ah, tem um moço já.  e o I...então, ele é o segundo? 

AP: é o segundo.  

VS: dona ..., o meu trabalho, como eu expliquei, ele fala um pouco da vivencia dos 

meninos, das memórias, de todo o processo que vocês viveram de moradia. Então quando 

a gente discute lá na Faculdade que tô fazendo no curso de Planejamento Urbano, a gente 

discute a cidade como um todo, o direito que a gente tem. Ou dos direitos que envolvem a 

moradia. Então, uma pergunta que eu queria fazer pra senhora, que voces vieram lá do 

Pinheirinho, voces viviam lá, depois passaram 5 anos pelas moradias transitorias através 

do aluguel social depois da desocupação, e em dezembro de 2016 vocês vieram aqui pro 

Pinheirinho dos Palmares pelo o Programa Minha Casa Minha Vida.  

Então a primeira pergunta que eu queria fazer pra senhora é quando a senhora foi pro 

antigo Pinheirinho e por quê? 

AP: eu fui 1 ano e 6 meses antes do Pinheirinho sofrer a desocupação. E meu marido ele 

tinha já bastante conhecido lá dentro.  

VS: isso foi em janeiro de 2012 que houve a desocupação, então a senhora foi em 2010, 

final de 2010.  

AP: meu menino ele ia fazer um ano ainda, e quando teve a desocupação ele já ia fazer 

dois anos. E a gente foi porque meu marido ficou desempregado, a gente não tinha 
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condição de pagar aluguel, aí a gente foi morar na casa de uma familia que se propôs a  

ajudar a gente a conseguir comprar um espaço lá dentro. Aí eu consegui e fiquei morando 

lá. Aí depois... 

VS: a senhora foi pra casa de uma conhecida então? Que ela já tinha casa lá. 

FA: isso. Ela era coordenadora lá dentro. Aí ela falou, ela é parente de um amigo da gente 

que morava lá no Campos dos Alemães, e a gente tava sem onde morar, aí eles pegou e 

levou a gente pra lá. Aí meu marido, eu assim, de momento eu não queria ir porque eu 

tinha muito medo. 

VS: de que a senhora tinha medo? 

AP: ah, por conta de briga, essas coisas. Porque falavam que o pessoal do Pinheirinho era 

briguento, coisas desse tipo.  

VS: e voces moravam onde antes? 

AP: eu morava na roça. 

VS: aqui em São José mesmo? 

AP: isso. Ficava em baixo do Pinheirinho.  

VS: lá perto, lá na região Sul mesmo? 

AP: isso. Porque a gente vivia na roça, no meio do mato. Então quando a gente foi pra lá, 

meu medo era esse, porque é outra realidade. Aí eu fui e tive que começar a trabalhar 

porque meu marido ficou desempregado, aí eu arrumei serviço de diarista. Então eu saia 

de casa 6h da manhã e chegava 6h da tarde. Eu não tinha tempo pra ficar ali dentro, pra ter 

contato com o pessoal. Quando eu fiquei desempregada é que eu fui conhecer o pessoal, 

morar lá pra cima. E nisso aí eu consegui, uma senhora, a família dela foi embora, e 

deixou a casa dela pra mim. Aí eu fiquei morando nesta casa, até a desocupação. Meu 

marido ficou desempregado e foi o meio que a gente encontrou. Porque ali o povo do 

Pinheirinho ajudava todo mundo, eles abrigava todos e procuravam ajudar. 

VS: e esse medo que a senhora tinha antes. Quando a senhora foi pra lá, o que aconteceu? 

AP: muda a visão da gente. Porque eu tinha medo porque falavam que tinha muito 

bandido, muito isso, muito aquilo. E eu tinha esse medo. 

VS: então tinha essa ideia construida já,  achava que todo mundo era assim... 

AP: eu fui pra lá, não, eu fui abraçada pelo pessoal do Pinheirinho, me ajudaram muito. E 

aos poucos eu fui conhecendo, porque depois eu parei de trabalhar, e eu fiquei cuidando 

dos meus filhos, então eu ficava mais tempo em casa, tinha mais tempo pra conversar com 

o vizinho, aí eu fui conhecendo melhor e aí muda aquela impressão que voce tem, até 

mesmo os que dizia perigoso lá dentro era amigo da população, procurava ajudar. Então 
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aquela visão que eu tinha de criminalidade, aquelas coisas, tinha acabado. E eu tinha me 

apaixonado pelo Pinheirinho, aí teve a desocupação que foi muito cruel a maneira como 

eles trataram. 

VS: quando houve a desocupação a senhora já estava com a sua familia numa casa de 

alvenaria? 

AP: já era um casa.  

VS: e aí foi derrubada essa casa? 

AP: foi derrubada com as minhas coisas tudo dentro. 

VS: a senhora não conseguiu retirar nada? 

AP: nada. Os documentos da gente, a gente perdeu. No dia que eu fui pra lá, meu marido 

foi duas vezes pra poder fazer a retirada, que a assistente social tinha dado um papel pra 

ele entrar lá, a prefeitura tinha disponibilizado o caminhão pra retirar nossa mudança. Ele 

foi duas vezes e o capitão não deixou ele entrar. 

VS: isso foi no mesmo dia? 

AP: a gente teve a desocupação no domingo, isso foi na segunda. Aí na segunda feira ele 

foi e não deixaram, na terça ele foi e não deixaram. Quando foi na quarta feira eu fui e ele 

falou que era pra esperar e eu disse que ia entrar porque não tava pedindo licença pra 

entrar na casa de ninguem, eu ia na minha, e eu entrei. Aí ele falou que ia arrumar um 

policial pra me acompanhar, aí quando eu fui entrando eu fui vendo aquele cenario assim, 

parecia de guerra. Tudo as casa, os barraco tudo caido. E quando eu entrei na minha rua 

assim, a maquina tava batendo a pá na minha casa, e o telhado caindo tudo. Eu comecei a 

gritar. 

VS: a senhora viu a sua casa caindo... 

AP: aí eu comecei a gritar, falei com os policiais que eles eram filho de chocadeira, que 

eles não tinha mãe, que eles não tinha sentimento, e fora os palavrões que eu falei 

tambem, porque a gente acaba... 

VS: é um desespero muito grande. 

AP: e eu mandava o policial falar pra ele parar. Que eu queria pegar a minhas coisas, e ele 

falou que o policial não ia escutar.  

VS: eles derrubaram com tudo dentro. Não se deram ao trabalho de tirar moveis, nada? 

AP: e a gente teve lá por duas vezes e eles não deixaram, eles pensaram que meu marido 

fosse bandido, fosse qualquer coisa que queria entrar pra fazer arruaça. Não, ele só queria 

tirar as coisas.  

VS: até seus documentos ficaram... 
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AP: ficaram, aí a gente fez no abrigo.  

VS: e voces ficaram no abrigo? Eu cheguei a ir lá. 

AP: eu fiquei no abrigo até ultimo dia. Que eu não tinha pra onde ir. 

VS: foi quanto tempo então que a senhora ficou? 

AP: eu fiquei foi 32 dias no abrigo. Com 28 dias tinha saido o meu cheque do aluguel 

social. Aí eu não conseguia casa pra alugar, aí eles chegaram e falaram que já tinha 

liberado meu aluguel e eu tinha que sair. Eu falei que não tava conseguindo casa, com 4 

filhos, R$500 de aluguel, meu marido desempregado, ele trabalhava numa construtora e 

por causa da desocupação muita gente não foi trabalhar, aí tinha muita briga no auge da 

desocupação. Brigava por comida, por espaço, aí ele ficou com medo de deixar eu sozinha 

ali. E ali ele não foi trabalhar dois dias ou mais, eu com bebê no colo. Era tudo pequeno, 

uma com 1 ano, outra com 2, outra com 4, outro com 9. Então ele não quis deixar eu 

sozinha com as crianças e eu não tenho familia aqui, e aí eu não tenho familia aqui. Aí ele 

acabou perdendo o serviço. E nisso a gente ficamo passando por muita luta, porque depois 

não tinha dinheiro pra poder complementar o aluguel.  

VS: e não conseguia alugar uma casa com R$ 500 e ia comer do que, tambem? 

AP: o povo enfiou a faca no povo do Pinheirinho. 

VS: eu ouvi dizer isso tambem.  

AP: houve uma discriminação que teve em relação ao povo do Pinheirinho. Falava assim: 

“voce é de onde?” Às vezes a gente chegou até a mentir. Falando que era de outro lugar. 

VS: porque não queria alugar a casa pro povo do Pinheirinho. 

AP; então a gente escutou muita coisa. O povo do Pinheirinho foi muito humilhado. A 

realidade toda é essa.  

VS: muito preconceito... 

AP: muito. A discriminização por ser um povo carente. Então chamavam a gente de 

invasores, de bandidos, de arruaceiros. E a gente não conseguiu. Até que a gente ficou um 

dia morando na casa de um parente dele, era um parentesco distante, e aí a gente ficou lá 

uns 15 dias. E aí eles chegaram pra gente e falaram pra gente ir embora porque nós 

estavamos tirando a privacidade deles. E aí ele começou a beber, entrou no alcoolismo, 

bebida, bebida. Porque o desespero com a familia na rua, eu falei pra ele, vamos fazer o 

seguinte: vamo pegar o dinheiro, vamo comprar plastico, vamo fazer uma barraca perto 

dum pasto e vamo morar com as crianças. Pelo menos a gente não vai ficar na rua. Aí uma 

senhora, numa chacara, falou que tinha um espaço, que era o galinheiro dela. Aí ela 

desativou o galinheiro, ele limpou tudo, e arrumou. Aí meus ex-patrão, que eu tinha 



 150 

perdido o serviço, viram o que aconteceu. Ajudou, comprou cimento, e ele limpou. Aí a 

gente entramo dentro desse galinheiro. Aí fez um banheirinho, até consegui alugar uma 

casa. 

VS: e ela morava onde? 

AP: lá no Mirante do Vale descendo ali uma estradinha de terra.  

VS: voces ficaram quanto tempo ali? 

AP: a gente ficamo 1 ano. Até ele conseguir serviço.  

VS: aí voces conseguiram alugar uma casa. 

AP: a gente foi morar numa outra casa, mais pra frente, de aluguel.  

VS: no mesmo bairro? 

AP: lá mesmo. Aí ele arrumou um serviço próximo também. Aí foi por isso que a gente 

conseguiu a casa, porque ele foi trabalhar próximo. E a gente ficou morando ali, até a casa 

da gente sair.  

VS: até final de 2016. 

AP: isso.  

VS: nesse periodo, vocês continuaram se organizando, continuaram em contato? Porque 

quando ficaram esses 5 anos, cada um foi pra um lado, tem gente que saiu de Sâo José. 

AP: eu ia nas reuniões, quando tinha eles avisavam. Sempre tinha um que avisava, a gente 

tinha contato. Quando eu conseguia vir, porque era longe, eu gastava 1h30min de 

bicicleta, e ele trabalhando, então não tinha como. Mas eu fazia o possivel pra pelo menos 

uma, duas vezes por mês eu tá vindo nas reunião, lá no campão que eles fazia. E nisso a 

gente ia se mantendo informado.  

AP: e correndo atras da documentação e tudo que precisava. Quando eles ligaram pra 

mim, que foi lá no Pavilhão pra escolher o negocio da casa, eu passei mal. Eles ligaram 

pra mim a noite, eu não tinha dinheiro de passagem, nem nada. Eu fui a pé pro Pavilhão. 

Mas na hora que eles ligaram, eu chorava, eu chorava, eu não acreditava. Minhas filha 

veio e me deu remedio, minha pressão subiu, fiquei tão emocionada, porque tudo que a 

gente passou. E meus filhos custou pra se socializar com as pessoas, porque eles tinham 

medo. Tinha medo de policia, meu filho via helicoptero, ele garrava na minhas perna, 

porque o helicoptero da policia encurralou a gente num canto dentro do poliesportivo, o 

policial tacou spray de pimenta na gente.  

VS: no dia da desocupação? 

AP: no dia. Porque os policial meteram tiro, deram tiro, e eles falaram que não deram tiro. 

E o tiro comendo do outro lado, eu me perdi do meu marido, e eu não conseguia. Eu fui 
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encontrar meu marido 10h da noite. E ele procurando a gente. Foi quando, assim, do nada 

eu tava com fome, eu voltei pro abrigo e pra poder ir atras de comida e já não tinha mais 

comida. E depois foi onde que eu encontrei ele, aí ele saiu correndo atrás de comida.  

VS: foi uma loucura aquilo. Mesmo a gente vendo de longe, depois eu cheguei a ir lá no 

abrigo, algumas vezes, mas a gente via de fora e já era desesperador.  

AP: Parecia aquele campo onde que as pessoas se refugiavam da guerra. Tudo deitado, as 

criança, as mulheres deitada,os homem ficavam bebendo, tudo revoltado. O povo ficou 

sem atitude. 

VS: pela forma como foi feita aquela expulsão? 

AP: não foi nem uma expulsão, eles tiraram a gente dali como um bando de bicho. Nem 

os animais são tratados da forma como a gente foi tirado daquele lugar.  

VS: aí esse dia que a senhora foi pro Pavilhão e tal. Era pra escolher. Voces puderam 

escolher a rua e tal? 

AP: não. Eu cheguei lá, e como a gente saiu de casa cedo, foi eu e meu filho, a gente foi a 

pé porque não tinha dinheiro da passagem, aí era bem longe. Sai de Jacarei e fui lá pro 

Pavilhão. Aí  eu fui no caminho, “Ai Senhor, prepara um lugar bom pra mim, porque eu 

quero criar meus filhos de uma forma digna”. Longe de bagunça, de bar. Aí eu fui lá no 

Pavilhão e já tinha a planta, e as casas já tava tudo pintadinha de verdinho. Aí o senhor 

que tava lá mostrando, tinha bastante gente da Prefeitura, da Caixa, ele foi falando. E aí eu 

perguntei, “aqui é o que?”, aí ele falava que era area que não foi definida, que a Prefeitura 

ainda ia definir. Então eu falei que podia ser nesse lugar, mas eu nem imaginava que seria 

onde eu tô. 

VS: é porque é dificil olhando naquele mapa, né? 

AP: é aqui onde que Deus me colocou e tamo aqui.  

VS: se a senhora pudesse falar qual a principal lembrança que a senhora tem do 

Pinheirinho antigo?  

AP: a união do povo. Um povo muito unido, que ajudava a todos. O povo do Pinheirinho 

até hoje, eles são muito unidos.  

VS: porque continuou o mesmo povo aqui. 

AP: mas é a união mesmo que a senhora lembra apesar de todas essas outras lembranças. 

Mas a união que ficou é um ajudando o outro. Mesmo naquele momento de guerra, um se 

preocupando com outro, e quando um apanhava ali, a policia bateu, a guarda municipal 

bateu. Mas a população ia lá, porque eles defendendo o pessoal do Pinheirinho, a gente foi 

dessa forma. 
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VS: dona ..., após a desocupação, que foi em 2012, esses 5 anos que vocês moraram em 

outros lugares, a senhora contou um pouquinho da saga que foi. O que significa pra 

senhora estar hoje aqui no Pinheirinho dos Palmares com a sua familia? 

AP: primeiramente é a vitória que todos conseguiram. Com muita luta, com a ajuda das 

pessoas aí. O pessoal do Marrom que lutou muito pelo povo do Pinheirinho. O pessoal do 

Movimento mesmo, e teve alguns politicos que tiveram do lado da população do 

Pinheirinho que conseguiu pra gente tá aqui tambem, que foi debaixo de muita luta, foi 

uma guerra pra poder tá aqui. Mas vitoria é a palavra certa. Eu ainda falo, eu costumo 

dizer, que esse bairro ainda vai ser motivo de orgulho pra muita gente. Hoje ele é 

apedrejado, mal falado por conta das pessoas que não gostam do Pinheirinho. 

VS: voces carregaram com vocês esse preconceito. 

AP: sim.  

VS: mesmo aqui no Pinheirinho dos Palmares ainda tem muito, né? Os meninos me 

falaram que um pouco disso.  

AP: Tudo que acontece é o povo do Pinheirinho. Acontece com o povo lá na casa do 

chapeu e foi o povo do Pinheirinho. Então o preconceito com a população Pinheirinho é 

muito grande. Só que eu ainda falo, eu converso com o pessoal, vai ser motivo de muito 

orgulho. E muitos que apedrejou, vai querer entrar no nosso bairro. Porque ainda começou 

agora, o bairro vai crescer muito. Tá tendo muita falação, mas as pessoas não podem fazer 

o que tão fazendo, defamando nosso bairro. Muitas pessoas tão deixando de conseguir 

serviço, jovens tão sendo muito criticados. Porque é uma falta de oportunidade pra eles 

poder sair da vida que eles tão levando, pra eles poder seguir outra. Tem muitos pais que 

trabalham o dia inteiro e os filhos ficam em casa sozinhos, porque não tem como pagar 

uma pessoa. Os filhos acaba se ingressando em coisa que não se deve. É realidade. E o 

que falta aqui é oportunidade pro jovem.  

VS: essa questão da distância, porque é bem distante o local. A senhora entende que é um 

dificultador tanto pra voces, pais de familia, quanto pros jovens? 

AP: é distante. Muitas pessoas reclamam da distancia,  quando a gente morava lá no 

Campo tudo é perto, era tudo comodo. 

VS: voce não precisava ir pro Centro da cidade. 

AP: não. Não precisava pegar onibus pra nada. E aqui a gente precisa pegar onibus. E isso 

já difulta. Eu muitas vezes deixei de sair porque eu não tenho o dinheiro da passagem. 

Voce fica dentro do onibus 1h. porque ele faz um tour por Sâo José. É isso que a gente 

coloca o dificultoso pro pessoal do Pinheirinho. Mas eu acho que se ele qualificasse 
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pessoas pra colocar dentro do Putim, desse lugares. A população não precisaria tá saindo 

daqui. 

VS: se tivessem os equipamentos não precisava ir lá pra cidade? É como no Campos dos 

Alemães. Se tivesse os equipamentos em bairros mais proximos aqui de voces, isso seria o 

ideal.  

AP: fazer projeto pro jovens. Coisa que pra outros bairros tem, pra nós aqui tá faltando. 

No Putim não tem esse tipo de coisa. Se voce for andar não só pelo bairro do Pinheirinho, 

mas nos outros bairros, tem as escolas, o UBS e pronto, esqueceu. Não tem projeto 

direcionado pros jovens, nada disso. Mas a distancia é ruim por causa disso, porque eles 

tem que tá saindo pra encontrar uma melhora pra vida. 

VS: já engatando na ultima pergunta. O que a senhora espera pro futuro do ..., ele estuda 

aonde? 

AP: ele estuda no São Judas.  

VS:que bom, porque quando eu o conheci, ele não tava estudando ainda... Eu queria 

perguntar pra senhora, o que a senhora espera pro futuro do ... e dos seus outros 4 filhos? 

AP: a gente que é mãe a gente espera o melhor futuro pros nossos filhos. Eu falo que eu 

não tenho condição de pagar uma Faculdade, mas voces estudando, pra conseguir um 

serviço, vai poder pagar um curso profissionalizante. E voces adentrando a qualquer 

fabrica, na area que eles se especificar nos cursos, eles conseguem pagar uma Faculdade 

do que querem fazer. Se eu falo pro meu filho fazer uma faculdade de eletricista no 

SENAI, o curso tecnico, aí ele entra e consegue um curriculo bom e pelo SENAI já sai 

muitas vezes engressado em alguma fabrica. E aí com o dinheiro pagar uma faculdade de 

eletricista, engenharia eletrica, o futuro é promissor. Porque é uma coisa que se expande, 

cresce. Porque ninguem vai ficar sem lugar, energia. E as fabricas depende de luz, energia, 

essas coisas. Mas eu quero um futuro melhor pro meu filho, a gente luta não só pra ele, 

pros outros tambem. A gente que é mãe, a gente sempre quer um futuro melhor pro filho 

da gente.  

VS: eu tambem vou torcer pro ... estudar, concluir, ele tá em que em serie? 

AP: ele tá no 1º. Porque ele perdeu um ano quando eu fui morar no Pinheirinho, porque eu 

não consegui vaga, por causa daquela lei que colocaram, que não podia estudar. 

VS: ah, usar equipamentos publicos, porque eram invasores...  

AP: isso. Eu não tinha acesso ao postinho. Eu fiquei usando postinho de outra cidade. E a 

gente queria procurar a assistente social e eles não recebiam a gente, e escola tambem. Eu 

fui em secretaria de educação, e eu não consegui, meus filhos ficou tudo sem estudar um 
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ano. Eles nunca repetiram, mas a gente ficou um ano sem  estudar. Eles são bons alunos, 

até a professora queria que ele fizesse uma prova pra ele pular o ano, e eu falei que não, 

porque ele já perdeu um ano.  

VS: e ele tá estudando no São Judas a noite? 

AP: a noite. Ele sai 18h e vem meia noite, que os onibus vem lotados, porque vem muito 

cheio os onibus.  

VS: tá bom, dona ..., eu agradeço muito.  
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A5 - Entrevista nº 5 

Vanda Siqueira – VS (Pesquisadora) 

VS: bom dia, o nome completo da senhora? 

FJ:  

VS: a senhora tem quantos anos? 

FJ: 59. 

VS: é mãe do? 

FJ:  

VS: a primeira pergunta que eu quero fazer pra senhora é porque meu trabalho fala da 

cidade, do direito à cidade, do direito à moradia. Então eu escolhi conversar, na minha 

pesquisa, com os jovens do Pinheirinho dos Palmares, que vieram lá da ocupação do 

Pinheirinho. Que eles ainda eram garotos e passaram por esse processo da ocupação, da 

desocupação. Depois aqueles 5 anos que vocês ficaram morando em outras  e que a gente 

tá chamando de moradia transitória, através do aluguel social, até finalzinho de 2016, 

quando vocês vieram aqui pro Pinheirinho dos Palmares. Então eu queria perguntar pra 

senhora, quando foi e porquê foi que a sua familia aderiu ao Movimento de ocupação no 

Pinheirinho? 

FJ: foi em 2008. 

VS: então vocês ficaram lá 4 anos, mais ou menos. E por que sua família foi pra lá? 

FJ: é porque lá onde nós morava é na roça. E a gente passava muita necessidade lá. Nem 

tinha serviço lá pro meu esposo trabalhar, ganhar dinheiro. A gente plantava e ia colher 

com 6 mes, plantava feijão, mandioca. A madioca era 1 ano e 6 mes que a gente ia colher 

a mandioca, fazer farinha e vender,  tudo era difícil. Quando a gente colhia uma rocinha 

de mandioca, não dava nem pra colher as despezas que a gente pagava o pessoal pra 

ajudar nóis, aí a gente ficava com o trabalho todo perdido. Porque só dava pra pagar quem 

ajudava a gente a colher.  

VS: isso era onde? 

FJ: era no Piauí. Na Serra do Inácio. Era muito seco, tinha época que a gente tinha que 

comprar uns pipa de água, a gente não tinha condição de comprar. Pra pegar água tinha 

que ser num jumentinho, porque era muito longe que a gente ia com umas ancoreta de 

madeira. E meu esposo saiu pra ir trabalhar, a gente comprava num mercadinho que tinha 

lá, aí a gente comprava fiado, aí ele saía pra outro lugar longe pra ir trabalhar, ele é 

pedreiro. Aí quando ele chegava, o dinheirinho que ele trazia, não dava nem pra pagar a 
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conta que eu fazia no mercadinho. Pra comprar um chinelo, eu tinha que comprar pra um 

dos meninos, pra outro não. 

VS: quantos filhos a senhora tem? 

FJ: 6. 

VS: quais as idades? 

FJ: o primeiro filho que eu tenho, foi nascido em 88, aí vem uma diferencinha de 1 ano e 6 

meis, depois de 3 anos... 

VS: todos os seus filhos nasceram no Piaui? 

FJ: todos. Essa daí veio pra cá com 4 anos. 

VS: aí vocês tinham lá essa vida difícil. 

FJ: era difícil, pra ir lavar roupa, nós tinha que ir longe, porque não tinha água perto pra 

gente lavar. Aí tinha essa vida difícil. Ele saiu pra cá, pra ganhar um dinheirinho.  

VS: pra cá, pra onde? 

FJ: pra São José.  

VS: ah, ele veio antes, então? 

FJ: ele veio antes. Com essa ocupação do Pinheirinho dá pra voces vir. Aí ele foi 

etrabalhou 3 meis aqui de pedreiro e mandou o dinheiro pra gente poder vir,  aí eu vim 

largando tudo lá, porque comprar eu não tinha quem comprasse, larguei tudo e vim pra cá 

acompanhando ele. Eu vim com os meninos. Uma viagem que assim, a gente não sabia 

onde que a gente ia parar. Porque eu não conhecia, nunca tinha saído. Porque ele arrumou 

um emprego. 

VS: de pedreiro? 

FJ: de pedreiro. Aí ele passou uns dois anos trabalhando, foi 3 de pedreiro, depois foi 

mandado embora. Quando a gente saiu do Pinheirinho ele já tinha sido mandado embora. 

VS: quando a senhora veio com seus filhos, seu marido já estava no Pinheirinho? 

FJ: já tava.  

VS: então a senhora já veio direto pro Pinheirinho? 

FJ: já vim direto. Porque nós não queria pra alugar uma casa, porque nós não tinha 

condição de alugar uma casa. Como lá tinha essa ocupação, ele arrumou um pontinho lá, 

pra gente poder ir lá direto pra aquele pontinho. O pontinho era bem pequeno, só tinha o 

banheiro, uma sala que era sala e cozinha ao mesmo tempo, aquele corredor e um 

quartinho, que nem aqui. Era tudo emprenssado. 

VS: era madeira ou era alvenaria? 
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FJ: alvenaria. Aí depois nós foi trabaiando e nós fomo construindo ali. Sendo que nós já 

tava bem apoiado lá. E a sobrevivência de alimento, tava diferente da onde a gente 

morava. Nós tinha água ali perto pra nós lavar, pra nós consumir, porque eles fizeram os 

encanamento de água. 

VS: então era melhor as condições no Pinheirinho do que lá? 

 

FJ: era. Aí eu gostei de lá, nós tava bem.  

VS: aí teve a desocupação e teve aquela situação dramática da desocupação. A senhora 

tava lá no dia? 

FJ: tava lá no dia. Eu saí. Que as polícia quando chegaram, eles mandaram a gente sair pra 

fora. A gente saiu. Ele mandou os homem tudo na parede com a mão atras da cabeça, aí eu 

tava com os menino pequeno. O ... e a menina, aí o policial mandou eu sair pra fora, 

quando eu sai pra fora, o outro mandou eu entrar, aí depois ele mandou eu ficar alí com as 

crianças, afastado dos meninos, do meu marido, do meu sobrinho que tava lá comigo 

nessa hora, e meus filhos. Mandou eu afastar dos homem. Quando ele saiu de lá, ele 

mandou eu trancar a casa, e pôr todo mundo pra fora. Aí ele me deu um papel, e falaram 

pra eu voltar depois. Eu peguei uma malinha que tinha com os documentos,e deixei a 

chave na porta, aí ele disse que eu podia levar a chave, tinha mistura, tinha geladinho, que 

eu fazia geladinho pra vender, vendendo lá no bairro mesmo, pra ajudar meu marido. Aí 

eu peguei a chave e saí. Depois que eu saí eu disse que tinha coisa lá que dava pra pegar, 

que nem o geladinho. Quando nós saímos, não entrava mais, não deixava a gente entrar lá 

dentro.  

VS: a senhora levou a chave, mas a casa ficou aberta ou fechada? 

FJ: fechado, e depois não consegui mais fechar as coisas. Aí depois eles liberaram lá pra 

pegar as coisas, mas só podia uma vez.  

VS: isso no mesmo dia? 

FJ: não. Outro dia.  

VS: Voces não puderam pegar nada? A senhora estava naqueles abrigos provisórios que 

ficaram? 

FJ: nós foi primeiro pra igreja, depois da Igreja nós foi pro Morumbi, que fizeram. Aí nós 

dormia lá, nós comia lá. Até que uma cunhada minha indiciou um sobrinho que morava 

no Campos de São José, aí me indicou que tinha uma casa no Santa Cecília, pra gente 

entrar em contato com o dono da casa. 

VS: mas a senhora ficou quanto tempo no abrigo? 
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FJ: agora eu não lembro. 

VS: foram dias, semanas? 

FJ: foram semanas.  

VS: e aí voltou e conseguiu pegar as coisas? 

FJ: nós peguemos. Quando liberou, que era dificil a gente conseguir o caminhãozinho da 

Prefeitura, aí a gente arrumou um caminhãozinho e foi lá pegar as coisas. Só que não deu 

pra pegar tudo. Umas coisas a gente pegou, e outras não. Lá ficou cama, ficou uma 

bicicleta, ficou um carrinho de feira que eu tinha que eu vendia roupa usada na feira no 

Colonial. Ficou uma máquina de costura que nem tinha como a gente pegar, ficou um 

armário, ficou a televisão. A gente pegou a geladeira e o fogão, pegou pouca coisa. Porque 

a gente arrumou um salão no centro e deixamos as coisas lá. Pegou a cama dos meninos, o 

colchão e botou lá. Lá no Asilo Santo Antonio,  foi muita gente que ela arrumou, não foi 

só pra nós. E no mês de junho, eles ião fazer festa lá, então tinha que tá desocupado. Aí foi 

onde que a gente arrumou a casa lá no Santa Cecilia.  

VS: aí voces já estavama recebendo o aluguel social? 

FJ: já. De lá, eu vim pra assinar uns papel no abrigo pra pegar o aluguel. 

VS: aí voces mudaram pro Santa Cecilia... 

FJ: foi. Passemo 6 meis lá. 6 a 8 meis que nós passemo lá. 

VS: e vocês pagavam quanto de aluguel lá? 

FJ: na epoca, nós pagava R$ 250. Nessa casa lá. E nem pagava energia porque era feito 

gato lá. E a água era uns caminhão pipa que botava nas caixa. A situação lá era precária 

também. Aí a gente foi e mudou pro República. Lá nós pagava de aluguel R$ 550. E tinha 

água e luz pra nós pagar. Depois o rapaz vendeu a casa, precisou nós sair. Nós saimos pro 

Campos dos Alemães. Numa casa lá que era muito grande, pagando R$ 1000 fora água e 

luz. Ainda passemo 6 meses nessa casa, pagando R$ 1000. Aí pra gente pagar, meu 

marido ia fazer biquinho num lugar e outro pra gente poder completar o aluguel. Aí nós 

mudemo pra essa casa, onde nós passemo 3 anos. 

VS: em que lugar? 

FJ: lá no Imperial. Aí lá nós pagava R$ 550. Só que tinha água e luz. E ele não conseguiu 

mais emprego. Acho que passou um ano lá e eu me empreguei. Achei um servicinho e 

comecei a trabalhar. 

VS: então no Imperial voces ficaram até vir pra cá? 

FJ: foi. 

VS: dona ..., qual a principal lembrança que a senhora tem lá do antigo Pinheirinho? 
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FJ: a saída de lá. Porque foi muito ruim a saída de lá. Lá a gente tava bem apoiado, tava 

gostando do lugar, tinha diferença daqui. Hoje nós tamo num lugarzinho que é nosso 

mesmo. A gente pensa de só sair daqui quando morrer. Mas o local lá era muito bom. 

Muitas coisas era muito bom. Não tinha a violencia que tá tendo nos bairros, lá não tinha. 

VS: lá era mais seguro? 

FJ: lá era mais seguro. Às vezes o pessoal que não entrava lá dentro tinha medo de entrar 

achando que lá era muito ruim. Mas não era. Lá era um lugarzinho tranquilo.  

VS: o que mais de bom que tinha lá? 

FJ: era mais perto das coisas, dos mercado. Lá era mais perto. Apesar que eu saia de lá pra 

ir pro meu emprego na Chacaras Reunidas, eu ia de bicicleta. Hoje eu pego dois onibus. 

Eu tenho que levantar muito cedo, lá no Imperial eu saia 6h40 se fosse no Pinheirinho 

ainda era mais rapido pra chegar no meu trabalho, e eu saia 6h40 pra entra 7h e eu ia de 

bicicleta. Aqui eu tenho que levantar 5h da manhã pra ir pro lugar que eu trabalho. 

VS: onde a senhora trabalha? 

FJ: trabalho no Aquarius. Que antes era na Chacaras Reunidas. Mas eu fiquei aqui um ano 

ainda trabalhando na Chacaras Reunidas. 

VS: a senhora trabalha de que? 

FJ: eu sou faxineira. 

VS: mas numa única casa? 

FJ: é nume empresa. Porque a empresa tava na Chácaras Reunidas aí mudou pro 

Aquárius. 

VS: a senhora pega o ônibus aqui e vai até onde? 

FJ: eu antes ia até a cidade, agora eu desço ali na Mário Covas e pego o outro. Aí eu desço 

ali e passa uns 15min e já passa o onibus.  

VS: e na volta a mesma coisa? 

FJ: na volta eu vou pro centro e do centro eu pego outro pra cá. 

VS: a senhora sai do serviço que horas? 

FJ: 17h e chega aqui 18h20 quando eu pego o onibus de 17h40 lá no centro. Que ele vem 

direto. Se eu for pegar um dos outros, aí chego aqui 19h20. 

VS: então a lembrança que a senhora tem é da desocupação, da violência e da 

tranquilidade que era viver lá? A senhora gostava de lá.  

FJ: Era um lugarzinho tranquilo, quando eu cheguei lá eu não conhecia nada, mas foi um 

lugar que eu mais senti apoiada. 

VS: das pessoas tambem? 
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FJ: das pessoas tamém. As pessoas que eu não conhecia, mas fui bem recebida lá dentro. 

O maior probrema que eu tive foi quando foi pra sair, por causa dos policial, que eu tava 

indo passar perto dos policial, e eu tava segurando na mão da criança, e o outro tava com 

meu marido, aí eles jogaram uma bomba de lá que pegou e eu com a criança, mas eu tive 

sorte que a bomba pegou na minha unha. Ela não estourou quando ela bateu no meu pé. 

VS: mas podia ter te machucado. 

FJ: podia ter machucado eu e a criança que tava perto de mim. Eu só olhei pra eles e 

passei. É Deus que me potrege. Porque o que faltou pr‟aquela bomba estorar no meu pé, 

no pé da criança? Ele jogaram em mim mesmo. Porque nesse lugar que eu fui não ia outra 

pessoa atrás deu. Só era eu e a menina. Porque eu achei que podia passar perto deles. Aí 

eu não voltei mais pro lugar que eles tavam. Eu fui, dei a volta e passei pra ir lá pra Igreja. 

De lá a gente vinha pra poder pegar e assinar uns papel. 

VS: dona ... e como é que é pra senhora, depois da saga que começou lá no Piauí, depois 

vindo pra cá... 

FJ: eu tive dificuldade, desde o 5 anos quando meu pai separou da minha mãe. A minha 

mãe criou 6 filho sozinha, com a ajuda do pessoal, que onde ela ia o pessoal ajudava, igual 

quando eu cheguei no Pinheirinho o pessoal me ajudou, me dava roupa, me dava até 

alimento. O meu sofrimento começou desde pequeninha, porque minha mãe que 

trabalhava pra dar comida pra 6 filhos. 

VS: e depois de tudo isso que a senhora tá falando, como é que é pra senhora hoje, estar 

aqui com a sua familia no Pinheirinho dos Palmares? 

FJ: aqui a gente agradece a Deus, a luta que a gente fez pra conseguir essa moradia aqui, e 

hoje eu me sinto mais segura aqui porque eu tô no que é meu. Só que tem muitas 

dificuldades que eu ainda enfrento. 

VS: tipo o que? 

FJ: não tem  escola suficiente aqui dentro. Não tem um postinho de saúde aqui dentro. Eu 

não tenho carro, então adoeceu uma criança aqui, ou eu ir caçar nos vizinho quem tem um 

carro pra poder levar num postinho, ou então ir de ônibus. É sempre pra fora, não aqui 

dentro. Aqui dentro não tem uma farmácia pra gente comprar remédio pra uma criança. 

VS: a senhora tá dizendo que por um lado é bom, porque a senhora tem sua casa, mas tem 

essas outras dificuldades da distância, da falta de recursos do bairro. E aqui a senhora paga 

uma prestação da casa, né? 

FJ: a minha tá de R$ 50,18. Mas eu tô pagando direitnho. 
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VS: já indo pra última pergunta dona ..., o que a senhora espera pro futuro do ... e da ... 

depois de tudo que vocês passaram. O que a senhora espera? 

FJ: eu tô esperando o Brasil melhorar e eles nesse estudo que eles tão, eles seguir em 

frente e fazer um estudo completo, arrumar um emprego pra eles se empregar e arrumar 

mais fácil do que a barra que eu pego. Porque eu não tenho um bom estudo, e não peguei 

um trabalho que dá pra gente sobreviver sem se cansar muito. Porque o serviço de 

faxineira é pesado, o serviço de pedreiro do pai dele é pesado. Eu já paguei um curso pra 

eles, fazendo de tudo pra ver se ele pegava um emprego que não fosse tão sofredor. Que 

pra sofrer já basta o que ele sofreu quando criança ele saiu do Pinheirinho e veio pra cá. 

Jogando num bairro e no outro pra chegar até aqui. Então eu espero que melhora. 

VS: e os dois estudam na mesma escola? 

FJ: não. Ela estuda na escola provisoóia aqui dentro. E ele estuda no Putim, na escola de 

lá. 

VS: tá certo. Então é isso que a senhora espera pra eles, que estudem, que consigam um 

trabalho melhor? 

FJ: e que o bairro aqui também amelhora, pra eles viver num lugar melhor, porque a gente 

já tem o local de moradia, então eu espero que tudo amelhora pra eles. 

VS: e a senhora entende que essa luta que voces fizeram pela moradia, é um direito de 

voces? 

FJ: sim. Eu entendo que é um direito nosso, pra nós lutar pra ter uma vida melhor. 
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Entrevista nº 6 

Vanda Siqueira – VS (Pesquisadora) 

VS: ..., primeiro o seu nome completo, por favor. 

JS:. 

VS: você tem quantos anos hoje?  

JS: 28. 

VS: tem um filho, que é o ..., que tem... 

JS: 12 anos. 

VS: e agora vai ter... 

JS: a ... Que nasce em julho. 

VS: bom, você viveu lá no Pinheirinho, no antigo, você ficou quanto tempo morando lá no 

Pinheirinho? 

JS: eu fiquei, a ocupação do Pinheirinho foi, eles ocuparam dia 26 de fevereiro de 2004, e 

eu fui pra lá dia 10 de julho de 2004. 

VS: então você ficou quase os 8 anos que o Pinheirinho existiu. E você tinha quantos 

anos? 

JS: tinha 15. 

VS: e você foi com a sua família? 

JS: fui com a minha mãe. Que meu pai era alcoólatra e sempre bebeu muito e minha mãe 

que bancava a casa, e pra ela sempre foi muito dificultoso, porque ela teve paralisia 

infantil e quase nem todo serviço pegava e ela vivia de bico e tinha que manter a casa e aí 

chegou uma hora que uma amiga falou de lá, mas falou que era luta, eu lembro que 

quando a gente chegou lá eu não queria ir, não. 

VS: você morava onde? 

JS: em Jacareí. Cheguei lá aqueles barraco. Eu: “Misericórdia, mãe”. Ela falou: “eu vou. 

Quem quiser ir comigo vai, quem não quiser, fica!” a minha irmã na hora já: “então 

vamo!” 

VS: era você, e quantos filhos sua mãe teve? 

JS: era eu, minha irmã, e tem uma prima deficiente que mora com a gente. Que foi 

também. Ela é deficiente mental. 

VS: elas tinham quantos anos? 

JS: eu tinha 15, minha irmã tinha 13 e essa minha prima acho que tinha 20. Ela veio morar 

com a gente acho que tinha 19. 

VS: ela mora com vocês? 
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JS: mora. Os pais morreu, ninguém quis pegar por ser deficiente e acabou que minha mãe 

pegou.  

VS: e seu pai foi junto? 

JS: foi. Meu pai sempre foi uma pedra no sapato da minha mãe. Eu lembro que a gente 

chegou lá e um bando de criança suja e conforme a gente foi construindo o barraco, eu fui 

vendo que a realidade é essa. Tem que lutar pra conseguir o que a gente quer. 3 meses 

morando no Pinheirinho e eu aprendi muito. Aquele pensamento fechado mudou tudo. E 

acho que os melhores momentos da minha vida foi o Pinheirinho. E aprendi muito, o povo 

lá era muito unido, era maravilhoso. Eu falava que morar no Pinheirinho era tá no céu.  

VS: mesmo passando esse impacto inicial... 

JS: a gente chegou lá e não tinha agua, você tinha que andar até a bica. A bica ficava no 

setor do M que era longe. Então você tinha que encher um monte de garrafa, então tinha 

uma mina, você tinha que andar, tinha que botar as roupas na cabeça. Então era sofrido. 

Depois de um tempo que a gente conseguiu, cada setor fazer uma bica d‟agua. Então as 

pessoas ficava na fila, enchendo os tambor, até que depois a gente conseguiu ir puxando 

pras casas. Isso que é bom, porque você sofreu tanto pra conseguir aquilo que você acaba 

dando valor, banho gelado, não tinha esse negócio de banho quente. 

VS: e o pessoal que ocupou em fevereiro, eles já tinham essa experiência em outros 

lugares? 

JS: os coordenador contavam que eles ocupavam aquelas casinha do CDHU lá no 

integração, foram pro Campos dos Alemães naquele espaço e depois de um tempo foram 

pro Pinheirinho.  

VS:, já tinha um Movimento? então já tinha uma organização 

JS: do Movimento Urbano Sem Teto. Aí na primeira vez que a gente foi, tinha uma 

assembleia, e lá eles faziam a assembleia, era o Marrom e mais 4 coordenadores. E tavam 

falando, “aqui a gente promete luta!” e logo que a gente foi pra lá já tinha uma liminar, 

então era uma correria. 

VS: daí você ficou quase esses 8 anos lá. De 2004 a 2012. E viveu aquele momento da 

desocupação. 

JS: aquele momento terrível. E os advogados conseguiu uma liminar dizendo que eles não 

poderia mexer com a gente dentro de 15 dias. E nisso a gente já tinha recebido a visita do 

Silvio Torres que era secretario de São Paulo, e lá não faltava nada. A única coisa que 

faltava era fazer a urbanização, as ruas, e a gente tinha essa liminar de 15 dias pra ficar lá. 

E o povo com essa liminar, o povo ficou mais sossegado. Até que tivemos uma reunião no 
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sábado com vários deputados, vários vereadores. No qual eles falavam que tinha esse 

acordo que nós ia ficar lá, que não podia entrar nem sair ninguém, e que era pra gente 

ficar tranquilo. Tanto é que a gente foi comemorar, e no domingo, às 6h da manhã, 

acordamos com tropa lá dentro. A polícia lá dentro, e a polícia falava pra gente que era um 

pente fino pra ver se tinha arma lá dentro, se tinha droga, que a gente podia ficar 

sossegado. Só que era um pente fino muito estranho, porque era polícia, era tanque, era 

cavalaria, mas era um pente fino. E quando eles tomaram tudo lá dentro e bater nas casas e 

falar pra sair, que tinha 5 minutos pra catar os documentos e sair. E o povo começou a 

resistir, porque como que você vai largar tudo pra trás e sair? Como o povo começou a 

brigar foi a hora que começou o spray de pimenta, bomba de gás. Saiu o povo sem 

entender nada, porque a gente tinha esses 15 dias. 

VS: o advogado que conseguiu essa liminar era o Toninho? 

JS: na verdade era o Marcelo. O Toninho era nosso advogado, mas era o político, o 

Marcelo que cuidava da papelada. O Marcelo, o Denis. 

VS: mas era também do PSTU? 

JS: era também. A gente ligou pro Toninho e ele foi lá sem entender nada, porque ele foi 

pego de surpresa. Ele também não conseguiu entrar lá dentro. Tanto que o pessoal que 

filmou é porque tava lá dentro. Depois da assembleia sábado, o pessoal ficou lá pra festa e 

acabou dormindo lá. E acabou que foi uma guerra. Eu lembro que quando eles chegaram 

em casa, eles falaram pra sair, minha mãe se preocupou com o cachorro dela, ela tinha um 

monte de cachorro, foi colocando os cachorro dentro do carro, meu primo tava lá, pegou 

os cachorro, as criança, colocamo dentro do carro e fomo lutar. Quando foi na minha, eu 

tinha acabado de construir a casa, aí eles falando pra sair, que depois vocês podem entrar 

com caminhão e no outro dia tirar as coisas. Saímos tudo, continuamos lutando lá fora. 

VS: a sua casa era de alvenaria? 

JS: era de alvenaria. A maioria lá era alvenaria, eram pouco os barraco de madeira. E aí 

fomos. Eles tinham montado uma tenda ali no Poliesportivo em frente o Pinheirinho, eles 

tavam cadastrando as pessoas pra ir nos abrigo. Eles davam uma pulseirinha, todo mundo 

que ganhava essa pulseirinha apanhava da polícia. Foi uma guerra. O bairro do Campos 

dos Alemães se uniu com a gente, então era nós aqui, a polícia do outro lado e aquela 

guerra. A polícia já não tava respeitando nada. Aí foi quem a gente resistiu, fomo ficando, 

fomo ficando, alguns foram pro abrigo e ficou uma boa parte da turma lá tentando entrar. 

Aí foi até que o Marrom e o Boulos veio pra cá e fomos tentar conversar. Aí fomos pra 

igreja e tentar não deixar o povo disperso, porque a gente que se unir. 
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VS: porque uma parte já tinha ido pra escola no CAIC e no Vale do SOL. 

JS: aí fomos pra igreja, dentro da igreja conversamos com o representante da Dilma que 

veio, ele levou bala de borracha, a polícia federal veio. A gente tava dentro da igreja numa 

conversa pra ver qual ação que ia ser tomada, a polícia do estado jogou bomba lá dentro 

da igreja, a gente ficou 3 dias dentro da igreja e os 3 dias a polícia jogava bomba, passava, 

ameaçava. Daí a gente saiu de lá e foi pro Poliesportivo do Morumbi. E tivemos que ter 

uma ação, que foi quando a gente conseguiu o auxílio aluguel e a garantia da construção 

das casas. Daí o Alckmin veio e disse que ia dar o auxílio aluguel até a construção das 

casas. Que foi por causa daquele ato que a gente conseguiu. 

VS: o Suplicy veio aqui também. 

JS: ele veio. Tanto que foi ele que deu a notícia pra gente que tinha 15 dias. Que ele 

mesmo tinha conversado com o Cury e que a gente tinha 15 dias pra poder se acalmar. E 

depois de 3 dias eles deixaram entrar com o caminhão. E tinha muita gente que quando 

entrou lá a casa já tava derrubada. Aí como a gente tava sem dinheiro, meus primo pagou 

o caminhão e minha mãe tirou um pouco das coisas da minha casa e da casa dela. Mas 

quando chegou na minha casa já tava derrubada. Aí pegou as coisas da casa da minha 

mãe, não conseguiu pegar tudo, mas muitos já tinha derrubado. Tem o relato até de uma 

moradora que quando ela chegou a polícia tava na casa dela com a geladeira aberta 

comendo chocolate.   

VS: o que você conseguiu levar no dia? 

JS: só meu RG. A gente ficou 3 dias na igreja com a mesma roupa. A gente foi conseguir 

tomar banho e se trocar no Poliesportivo, porque chegou doação. E as crianças 

reclamando, sem saber o que tá acontecendo, querendo ir pra casa, minha prima que tem 

mentalidade de uma criança de 5 anos, que não reclama de nada, não queria comer a 

comida, porque era muito ruim.  

VS: e nisso você já tinha seu filho? 

JS: o ... tava com 5 anos. Então eles queriam voltar pra casa. É muito dolorido, sabe. Os 

cachorro, muitos cachorro morreu. Então as criança sofreram muito, elas perguntando “e 

quando que a gente vai pra casa?” aquilo doía. Até teve uma moradora que falou pro 

Marrom que podia ter perdido a casa, o documento, tudo, mas que tinha um DVD do filho 

dela que morreu, e ela perdeu. A única lembrança que ela tinha do filho, ela perdeu. 

VS: depois teve uma tentativa entrar lá de novo? Foram vocês? 

JS: foi. Porque teve um bloqueio no auxilio, o estado pagava R$400 e a prefeitura R$100 

e aqui em São José é tudo muito caro, os donos das casas acabam aumentando mais vendo 
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muita gente, então qualquer dois cômodos eram R$500, R$600. Tem umas família com 

um bando de filho e como que você vive? A gente tentou fazer isso mas era mais pra 

pressionar.  

VS: quanto tempo vocês ficaram naqueles abrigos improvisados? 

JS: um mês.  

JS: com as crianças, com as pessoas deficientes, com idosos. Aí foi quando liberaram o 

auxílio. Mas muita gente teve que ir pra outras cidades porque em São José dos Campos 

tava tudo muito caro. Então teve que ajuntar 3, 4 famílias pra poder alugar uma casa, 

porque não tinha condições pra pagar, e a gente que assinar um termo que pegando auxilio 

não poderia ocupar, porque se ocupasse, senão perde o direito da casa. Outra ocupação 

não teria como mesmo. As pessoas já tavam fragilizadas, então era se unir e pegar e fazer 

as casa.  

VS: e aí com R$500 só lugar distante, e você tá dizendo que superfaturou o aluguel, e 

vocês sentiram preconceito onde vocês iam alugar as casas? 

JS: bastante. Tinha lugar que você não conseguia. Inclusive a prefeitura propôs escrever 

uma carta dizendo que tava pagando o auxílio, mas imobiliária não aceitava. Foi difícil. A 

maioria do pessoal conseguiu alugar falando direto com o proprietário, mas imobiliária era 

difícil porque você tinha que ter um fiador. Pinheirinho sofreu muito preconceito. 

VS; de vizinhos também, pra onde vocês iam? 

JS: pra onde eu fui nem tanto. 

VS: você foi pra onde? 

JS: eu fui pro Morumbi. Que foi onde a gente conseguiu alugar dois quartos, sala e 

cozinha, R$800. Eu e minha mãe juntamos pra conseguir pagar. E minha mãe acabou 

pegando depressão por ser uma avenida. E acabou mudamos pra outra casa, no Morumbi 

mesmo, que era R$1200 mas era 3 quartos, sala e cozinha e lá a gente ficou até conseguir 

as casinhas do Pinheirinho. Mas as pessoas sofreram muito preconceito, teve pessoa que 

foi morar muito longe, porque não tinha como alugar ali.  

VS: e aí foi você, seu filho... 

JS: mãe, o padrasto, a irmã, a prima e o pai que morava no fundo. E no fundo tinha uma 

sacadinha onde estendia roupa, aí minha mãe fez um barraquinho lá em cima e foi morar 

lá com meu padrasto. Porque era muita gente. Mas foi a maneira que a gente achou pra 

poder pagar a auxilio aluguel. Foi a maneira que a gente achou era morar todo mundo 

junto até sair as casas.  

VS: e vocês acompanharam esse processo do Minha Casa Minha Vida, da construção? 



 167 

JS: fomos. Aí começamos, a gente conseguiu fazer. Eu acho que foi o único lugar do 

Brasil que foi feito isso. Com muita luta conseguimos reunir governo federal, governo do 

estado, ministério da cidade, município e os representantes do Movimento, e começamos a 

fazer várias reuniões pra poder achar terreno, e olha que tem muito terreno em São José só 

que é tudo muito caro, então tinha que enquadrar no valor da Minha Casa, Minha Vida. 

Então foram visitados 50 terrenos. 

VS: e vocês iam? 

JS: ia sim. Sempre ia uns representante do governo, engenheiros da Caixa. Sempre ia uma 

equipe. E foi que a gente visitou vários terrenos e sempre muito longe, não tinha um mais 

perto. O problema de muitos políticos é achar que pobre tem que morar no fundão. Foi até 

que a gente conseguiu esse terreno, que daria pra fazer, só que não poderia fazer muro, se 

fizesse muro não conseguiria enquadrar. Porque parece que tem um valor e teria que ser 

construído sem muro. A gente fez uma assembleia com os moradores e eles falaram que 

se a gente desse o terreno eles fariam, não precisaria nem da casa. 

VS: tamanha a necessidade. 

JS: porque a gente precisava sair, porque todo ano ia aumentando o aluguel. Mas foram 

muitas lutas até conseguir. De 15 em 15 dias tinha reunião com o plano de controle, que 

era a Caixa, governo federal e estado, ministério da cidade e prefeitura, e depois começou 

de mês em mês até que a gente conseguiu a chave. Até que o dono da empresa veio, a 

gente começou com a Global que era a empreiteira que começou a fazer as casas, e 

abandonou a obra. Aí veio outro banho gelado no povo. Aí indicaram essa outra empresa 

que era a Realiza, aí eles vieram, conversaram com a gente. O dono da Realiza era uma 

pessoa muito bacana, que ele não ia ter mais lucro. Aí ele assistiu toda essa história e 

decidiu fazer. E acabou que deu certo, entramos. Mesmo quando a gente entrou ainda tava 

faltando coisa, mas ou a gente entrava, ou não entrava.  

VS: esses 5 anos que vocês ficaram separados, mas vocês continuavam em contato? 

JS: todo domingo, uma vez por mês. Porque a gente tinha que manter contato. E tinha os 

grupos de zap também que a gente ia conversando, mas todo domingo a gente fazia 

assembleia. Pra ir falando em que pé que tá, pra não deixar as pessoas. Porque se você não 

se une, você não consegue nada. Então tinha vez que a gente conseguia 300, 1000, 

dependendo. 

VS: é gente pra caramba. 300 pessoas reunidas não é fácil, não. 

JS: mas acho que era a necessidade de mudar logo. Quando era noticia assim que a gente 

via que era noticia muito boa convocava. 
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VS: e aí quando vocês viram aquele terreno... 

JS: levamos o povo. Porque tudo a gente tinha a coordenação, mas a gente levava o povo 

pra ver. Alugava ônibus e o povo ia. Não é o que a gente queria, a gente queria na zona 

Sul que era tudo mais perto.  

VS: porque teve muita gente com essa dificuldade de trabalho. 

JS: até hoje tem. Porque ali é muito distante mesmo. Mas o povo tinha que aceitar. 

Inclusive três terrenos que a gente tava quase fechando, o povo sempre ia. O povo decidia. 

Mas assim, longe mesmo, não tinha nada perto. Na zona Sul a maioria do povo do 

Pinheirinho trabalhava com reciclagem, então tem de quem pegar pra e quem vender, ali 

não. 

VS :..., eu fiz essa pergunta pros meninos. Uma palavra que pra eles representava o 

Pinheirinho. Qual a palavra que simboliza pra eles o Pinheirinho antigo e depois a mesma 

coisa em relação onde eles moraram nesses 5 anos, na moradia transitória, qual o 

sentimento desse período, e qual a palavra que representa hoje. Eu queria fazer essa 

pergunta pra você. 

JS: ah, eu acho que o Pinheirinho antigo é saudade. Muita saudade. E o tempo que a gente 

morou no Morumbi é aflição, medo de não dar certo, duvida. E o Pinheirinho agora é 

alivio. Você tá debaixo do seu teto. Do que é seu. Porque você tá ali sabendo que não vai 

ser tirado, que o proprietário da casa não vai lá pedir a casa pra você. Aquilo é seu. Você 

vai pintar o quarto do seu filho e vai ficar lá, porque é seu.  

VS: claro que aquele final foi traumático e doloroso, mas a lembrança que mais marca é 

isso. Porque quando você falou do Pinheirinho antigo você falou saudade, não falou da 

desocupação. Do evento traumático, você falou do evento anterior.  

JS: mas é o que a gente tenta guardar, porque o Pinheirinho a gente aprendeu muito. Acho 

que o Pinheirinho é uma escola. As pessoas falam que quem vai pro Pinheirinho é 

vagabundo. Não, vai pra ocupação porque precisa. E fica lá porque tem garra. Porque é 

sofrido você morar num barraco, chover, molhar o chão, então é sofrido. Mas se você quer 

alguma coisa, você tem que lutar, infelizmente no país que a gente vive é assim, só 

lutando pra conseguir.  

VS: e ái foi lá no Movimento que você conheceu o ... e que vocês começaram a namorar? 

JS: foi. Eu admirava muito o ..., no começo quando a gente viu aquilo lá, ele fazia a 

assembleia e falava “a gente promete luta!” eu falava “meu Deus, esse povo é meio 

bitolado”. Aí foi quando a gente realmente começou a entrar na luta. Foi lá que a gente se 

conheceu e veio o .... 
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VS: e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho da associação. 

JS: na verdade é um projeto. 

VS: mas tem uma associação?! 

JS: tem a do MDS. Que teve que ser construída pra poder assinar as casas, porque 

precisava. Associação Democrática por Moradia e Direitos Sociais. Aí quando chegou no 

Pinheirinho a gente viu que as crianças tava muito jogada. Porque até então não tinha 

nenhum lazer pras crianças, porque na quadra foi feito a escola provisória. Aí foi quando 

dois morador falou pra mim que podíamos fazer dois projetos. Aí no começo aquele 

bando de ideias, isso, aquilo, foi quando a gente foi atrás do ? e ele veio empenhado pra 

fazer. Ele começou com as aulas de Hip Hopp, de dança de salão e de futebol. As crianças 

foi vindo, só que daí vai dificultando porque tudo você precisa de recurso e é complicado, 

e acabou que o pessoal tinha que trabalhar, o Carlos que era professor de dança de salão 

tinha que trabalhar e acabou que...aí o futebol foi vingando, veio o Mic pra cá pra nos 

apoiar e tá aí. Hoje tem os meninos super empenhados, a gente fala que dá gosto. 7h se 

você sai lá fora tem aqueles toquinho indo pro futebol.  

VS: e hoje o que tem de mais certo é o futebol? 

JS: é-o futebol. A gente tá tentando arrumar o inglês, o Carlos tá tentando, mas a gente 

perdeu muito espaço lá, porque não dá pra ficar fazendo em casa. 

VS: e os eventos também. 

JS: e os eventos. O último evento que a gente fez agora foi o dia das crianças. A gente 

conseguiu parceria com uma ONG, Anjos de Plantão, vieram, nos ajudaram pra caramba. 

Então vamo fazendo, mas por causa do espaço nos perdemos bastante atividade.  

VS: o que aconteceu com esse espaço? 

JS: era um espaço da prefeitura, que a gente meio que ocupou. Conseguimos fazer essa 

tenda enorme que a gente fala que parece até a acrópole. Tem um menino estudante que 

passou em duas escolas que falou pra gente botar de acrópole. Só que era de bambu e teve 

uns vândalos que quebraram e a gente teve que tirar por perigo daquela lona subir e 

acertar em alguém.  

VS: e aquela igrejinha, foram vocês que fizeram? 

 

JS: a igreja é do dono de terreno que tá em processo que ele vende ou se a antigo 

empreiteira que abandonou que é a Global vende. Então eles tão nesse processo. Então 

não tem nada legalizado e a gente quer esse espaço do lado da igreja também.  

VS: ele é proprietário da igreja? 
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JS: ele é proprietário dos terrenos de esquina. Que são terrenos comerciais. Só que ele tá 

em processo com a Global porque a Global deve um dinheiro pra ele. E ele quer que a 

Global compre e pague esses terrenos, e a Global quer que ele venda. 

VS: e ele era o proprietário do terreno todo? 

JS: do terreno todo. Só que quando a Caixa compra, ela compra só onde vai ser feito as 

casas e as áreas de APP, os terrenos comerciais, não.  

VS: hoje tem o Projeto Sementes do Pinheirinho, que é voltado pra cultura, lazer, voltado 

pras crianças e jovens. E tem a associação que continua. 

JS: a gente tem o Movimento, lá tem a SABS, que é totalmente irregular, já mudou o mais 

de 10 vezes o representante, mas se você for lá é o povo, é que representa o povo.  

VS: então tem o MUST que continua. E ele engloba todos os moradores? 

JS: todos. 

VS:  ali do grupo que eu trabalhei, só o pai do Renan que é da coordenação? 

JS: só o pai do Renan. 

VS: e essa união que tinha lá no Pinheirinho, que eu ouvi de alguns meninos também. Ela 

continua existindo no Pinheirinho dos Palmares? Ou tem também isso de que agora que já 

conseguiu a casa, não precisa mais correr atrás das coisas?  

JS: tem um pouco isso. Porque agora já tem a casa, não precisa mais. Tem muitos que 

ainda tá ali, pensando, e coisa. Mas tem outros que não. Porque tem muita coisa. Tem a 

escola, tem o postinho, tem a creche que tava em construção mas parou agora. Mas 

simplesmente tem aqueles que pensa só no umbigo. A união dentro da ocupação era 

maior. Tanto que dentro da ocupação não tinha morte, era tudo muito certinho ali. Mas 

aqui ainda tem isso, a gente faz uma assembleia e consegue umas 300 pessoas.  

VS: ..., e você tem o ... hoje com 12 anos. Ele lembra do que aconteceu? 

JS: lembra, lembra de tudo. A gente começa a conversar e ele lembra que tinha uma 

motinha que eu tinha dado, só que quando a gente foi buscar a polícia já tinha levado. Na 

cabeça do ... o que é polícia é difícil. Porque se você perguntava pro ... da polícia e ele 

tinha medo. Ele nunca viu a polícia como proteção. Porque polícia pra qualquer cidadão 

deveria proteger e pras crianças do Pinheirinho não é assim que eles pensam.  

VS: e antes da desocupação eles entravam lá pra fazer pente fino? 

JS: vira e mexe eles entravam lá. Uma vez eles entraram e acharam uma espingarda 

enferrujada, e um tantinho de maconha. E aí já saiu no jornal. Mas entrava sim. A gente 

vivia brigando com a polícia quando ia fazer nossos gatos de agua.  
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VS: e hoje o que você espera assim, do futuro deles. Do ... com 12 anos, já é um 

adolescente. Pra sua filha que vai nascer. O que você espera pra eles? 

JS: o ... até fala que quando crescer ele vai ser o segundo .... E eu falo “ai meu Deus!” 

(Risos) mas eu acho que as crianças têm que crescer nesse intuito de ajudar, porque às 

vezes ele fala que quer ser jogador. E eu falo que ele tem sempre que ajudar as pessoas, 

pensar no redor, tem que trabalhar, tem que estudar, mas sempre tem que pensar naquele 

que tá ali precisando da gente. Ele é uma criança bastante assim, ele ajuda. É uma criança 

bastante diferente. Mas eu quero que ele tenha um futuro brilhante, tanto ele quanto a ..., 

mas humildade em primeiro lugar, sempre ajudar o próximo.  

VS: eu quero já te agradecer muito. Porque não teria sido possível desenvolver meu 

trabalho lá no Pinheirinho dos Palmares, se não fosse você, sua ajuda. Que me deu a mão, 

me colocou lá dentro, conversou com as pessoas. A gente percebe essa liderança que você 

tem, uma liderança bastante natural, e é muito legal ver isso. E acho que o que você tá me 

falando...Primeiro parabenizar pela força que vocês têm de ter passado por tudo isso, eu 

acompanhei de fora. Porque vocês ensinaram muito a gente com a luta de vocês. Quando 

eu quis fazer o mestrado, eu quis fazer sobre os jovens do Pinheirinho, porque nem eles, 

nem vocês foram ouvidos. Agora pra fechar, eu queria fazer uma pergunta mais ligada à 

Habitação, e a ...,, ela me deu uns papeis, sobre o que estava previsto. Então, assim, tem 

um monte de coisa, como você mesmo disse, mudaram antes de tá terminado, porque 

precisavam ter o teto. Então tem coisas lá que era previsto pra ter, como posto de saúde, 

tudo isso em tese era pra ter. 

JS: tinha. Eles foram mudando. Então tinha o espaço, a gente usa aquele espaço do 

postinho, tinha as academias de ar livre, o CRAS. Só que nas últimas reuniões eles iam 

tirando.  

VS: a prefeitura? 

JS: a prefeitura. Eles iam botando empecilho. A prefeitura, o governo do estado. E a gente 

entrou antes só da SABESP colocar tudo, tinha umas tubulação que tinha que arrumar, nós 

chegou antes disso. Mas os equipamentos públicos eles já tinham tirado.  

VS: mas tirava isso em documento ou ia só falando? 

JS: eles falavam. Isso não dava pra fazer, aquilo também não. Aí nas ATAS eles iam 

tirando.  

VS: vocês têm copias dessas ATAS? 
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JS: a gente tem tudo, e nessas ATAS eles iam tirando. Inclusive tinha até uma 

cooperativa, que era projeto da Amélia Naomi com a Marcia Cooper que era secretaria da 

Presidenta, que era um projeto de computadores pros jovens. 

VS: e hoje qual é a atuação do poder público lá dentro? 

JS: a escola municipal e a creche. A escola em cima, a creche em baixo.  

VS: só? 

JS: só. Agora eles tão tentando fazer o Médico Amigo da Família, mas é isso. É só a 

escola e a creche.  

VS: e o trabalho de assistência social? 

JS: a gente tem aquele trabalho, a TTS, Trabalho Técnico Social, inclusive parece que era 

até um pessoal da UNIVAP que ia, uma turma, pra fazer esse trabalho. Quando você vai 

fazer a obra, eles têm que dar 1% pro TTS, mas não começou e é a Marcia que cuida 

disso.  

VS: mas o que vai ser esse trabalho técnico? 

JS: questão social. Trabalho de quadras, questão de renda, curso pra jovens. Então vem 

esse dinheiro e eles tem que usar isso. 

VS: esse dinheiro tá na prefeitura? 

JS: vem do governo federal, faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, e fica na 

prefeitura pra eles usarem. E aí pra administrar tem que ser empresa, tem que passar por 

licitação.  

VS: e fora isso tem  muita gente ali que é contemplado pelo Bolsa Família?  

JS: tem bastante, tem bastante. Inclusive, a última pesagem foi na nossa tenda.  

VS: pesar o que? 

JS: pesar as crianças. Porque quando você recebe o bolsa família você tem que juntar e pra 

ir lá no postinho ia ficar muito longe, então pessoal brigou e conseguiu um espaço na 

escola pra fazer a pesagem. A gente tinha até um projeto do CRAS de Hip Hopp e Arte de 

Brincar, mas não durou um mês e tiraram. 

VS: então tem bastante gente que recebe o Bolsa Família? 

JS: muita gente recebe. O que ajuda muito o pessoal, é o pessoal da Igreja Magnifica. Eles 

ajudam bastante.  

VS: mas isso faz no bairro? 

JS: na igreja do Magnifica que fica lá na estrada. Mas a assistente social a gente teve que 

ir lá brigar pra fazer a pesagem.  

VS: ok. Acho que é isso, .... Obrigada.! 
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ANEXO B – EVENTOS RELACIONADOS NO QUADRO 1 

B1 – Caminhada pela paz – 2017  
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B2 – Conexão Juventude – 2018  

 

B3 – Conferência Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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B4 – Campanha Faça Bonito 

 

 

B5 - Evento político em prol da democracia 
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B6 - Café com Boulos 

 

B7 – Libercanto canta Rita 
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ANEXO C – MODELO DE LISTA DE PRESENÇA – GRUPO FOCAL 

(...) ENCONTRO COM JOVENS DO “PINHEIRINHO DOS 

PALMARES” 

LISTA DE PRESENÇA – data: (...) 

Nº Nome 
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ANEXO D – MODELO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da pesquisa: “Os lugares onde morei: vivências e memórias de jovens do Pinheirinho dos 

Palmares – São José dos Campos” (título provisório) 

 
Pesquisadora Responsável: Vanda de Souza Siqueira        RG: 10.607.835-5 
Endereço: Rua das Begônias nº 62,  Jd. das Flores, São José dos Campos-SP 

Telefone: (12) 99731-0207 
Email: vandasiqueira14@gmail.com 

Equipe de pesquisa: Vanda de Souza Siqueira, Dra. Paula Vilhena Carnevale Vianna e  Dr. 
Pedro Ribeiro Moreira Neto 

Instituição: UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba) -  IP&D (Instituto de Pesquisa & Desenvolvimento) – 
Planejamento Urbano e Regional 

 
Nome do(a) Representante Legal:  

Idade: 
Documento (RG):  

 

O Senhor/Senhora está sendo solicitado(a) a autorizar o(a) jovem 

(_____________________________________________), por quem responde legalmente, a 

participar como voluntário(a)  da pesquisa “Os lugares onde morei: vivências e memórias de 

jovens do Pinheirinho dos Palmares – São José dos Campos”. 

Nesta pesquisa pretendemos conhecer as lembranças dos jovens sobre os lugares em que 

viveram, desde o acampamento no antigo Pinheirinho, passando pelas moradias transitórias 

(aluguel social), até a mudança para o bairro atual, Condomínio Pinheirinho dos Palmares 

(PMCMV). Queremos também conhecer como percebem a cidade como um todo, e o que 

sonham para o seu futuro. Com essa pesquisa estudaremos a Moradia de Interesse Social, o 

direito à cidade  e os demais direitos e sua influência na vida dos jovens. 

Faremos encontros em grupos de 10 a 15 pessoas, com jovens entre 15 e 17 anos, moradores 

do Condomínio Pinheirinho dos Palmares e que vieram do antigo Pinheirinho. Serão quatro 

encontros por grupo, de mais ou menos duas horas cada um. Nesses encontros vamos conversar 

sobre lembranças e sentimentos dos jovens nos diferentes espaços; fotografar o bairro e 

conversar sobre as fotografias; trabalhar com um grande mapa para conhecer os caminhos 

percorridos pelos jovens. Os encontros serão gravados e depois escritos. Os jovens também vão 

produzir materiais escritos e artísticos.  Após os encontros, faremos entrevistas  individuais com 

alguns dos jovens e seus familiares, para conhecer com mais profundidade como os bairros e a 

moradia se relacionam com sua vida.  

A participação dos/as jovens será voluntária e o/a mesmo/a poderá desistir da participação em 

qualquer momento da pesquisa. Os participantes não terão nenhuma despesa e também não 

receberão qualquer vantagem financeira. 

Com esta pesquisa, os jovens terão um tempo para refletir e esperamos que eles compreendam 

os espaços que ocupam na cidade em que vivem, os processos que os levaram a vivências em 

diversas moradias, e que pensem sobre seus direitos. 

 
 

Rubrica do pesquisador:______________Rubrica do participante:______________ Página 178 de 181 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da pesquisa: “Os lugares onde morei: vivências e memórias de jovens do Pinheirinho dos 

Palmares – São José dos Campos” (título provisório) 

Para participar deste estudo, o Sr(a), como responsável legal deve autorizar e assinar este termo 

de consentimento. O Sr(a) também poderá a qualquer momento da pesquisa retirar o 

consentimento, impedindo o(a) jovem de continuar participando. 

Todos os materiais e dados produzidos pela pesquisa só serão utilizados para a pesquisa 

acadêmica. Qualquer outro uso dos recursos, como fotografias feitas pela pesquisadora do grupo, 

gravações e/ou filmagens, só será feito com a autorização prévia dos(as) jovens e a concordância 

do Sr(a).  

Ao final da pesquisa os resultados estarão à sua disposição. O nome ou qualquer material que 

indique a participação do(a) jovem só serão liberados com a sua permissão. As pesquisadoras 

garantem o sigilo dos dados, atendendo à legislação brasileira em especial à Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e utilizarão as informações somente para fins 

acadêmicos. 

Este termo de consentimento está em duas vias originais. Uma vai ser arquivada pelo 

pesquisador responsável no prontuário do pesquisador na UNIVAP – Universidade do Vale do 

Paraíba, e a outra ficará com o(a) Sr(a).  

 

Eu, ___________________________________________, RG nº ______________  Responsável 

Legal  por _____________________________________, declaro que fui devidamente 

informado(a) dos objetivos da pesquisa “Os lugares onde morei: vivências e memórias de jovens 

do Pinheirinho dos Palmares – São José dos Campos”, de maneira clara e detalhada e tive a 

oportunidade de esclarecer minhas dúvidas. Estou ciente de que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e mudar minha decisão sobre a participação do(a) jovem pelo qual 

sou responsável legal. Declaro ainda que recebi uma via deste termo de consentimento.  

São José dos Campos, ______ de ______________ de 20___ 

___________________________________________  

Responsável Legal 

Ciência e de acordo do pesquisador responsável: 

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração do 

protocolo e na obtenção deste TCLE. Comprometo-me a usar o material e dados obtidos nesta pesquisa 

exclusivamente para os fins previstos neste documento ou conforme consentimento do participante. 

Declaro que assinei duas vias deste termo, ficando com uma via em meu poder. 

_____________________________  

Vanda de Souza Siqueira - Pesquisadora responsável 

 

Rubrica do pesquisador:______________Rubrica do participante:______________ Página 179 de 181 
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ANEXO E - MODELO TERMO DE ASSENTIMENTO 

Termo de Assentimento 
Título da pesquisa: “Os lugares onde morei: vivências e memórias de jovens do 

Pinheirinho dos Palmares – São José dos Campos” (Título provisório) 

Pesquisadora Responsável: Vanda de Souza Siqueira      RG: 10.607.835-5 
Endereço: Rua das Begônias nº 62,  Jd. das Flores, São José dos Campos-SP 
Telefone: (12) 99731-0207 
email: vandasiqueira14@gmail.com 
Equipe de pesquisa: Vanda de Souza Siqueira, Dra. Paula Vilhena Carnevale 
Vianna e  Dr. Pedro Ribeiro Moreira Neto 
Instituição: UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba) -  IP&D (Instituto de Pesquisa & 
Desenvolvimento) – Planejamento Urbano e Regional 

 
Nome do participante voluntário:  
Idade:  
Documento (RG):  
 

Você está sendo convidado(a), como voluntário(a), a participar da pesquisa “Os 

lugares onde morei: vivências e memórias de jovens do Pinheirinho dos 

Palmares – São José dos Campos”. 

Nesta pesquisa pretendemos conhecer as suas lembranças sobre os lugares em 

que viveram desde o acampamento no antigo Pinheirinho, passando pelas 

moradias transitórias (com o aluguel social), até a mudança para o bairro atual, 

Condomínio Pinheirinho dos Palmares (PMCMV). Queremos também conhecer 

como vocês percebem a cidade como um todo; e o que sonham para o seu 

futuro. Com esta pesquisa, estudaremos a Moradia de Interesse Social, o direito 

à cidade  e os demais direitos e sua influência na vida de vocês jovens. 

Faremos encontros em grupos de 10 a 15 pessoas, com jovens entre 15 e 17 

anos, moradores do Condomínio Pinheirinho dos Palmares e que vieram do 

antigo Pinheirinho. Serão quatro encontros por grupo, de mais ou menos duas 

horas cada um. Nesses encontros vamos conversar sobre as suas lembranças e 

sentimentos nos diferentes espaços; fotografar o bairro e conversar sobre as 

fotografias; trabalhar com um mapa para conhecer os caminhos percorridos por 

você. Os encontros serão gravados e depois escritos. Você  também vai produzir 

materiais escritos e artísticos.  Após os encontros, faremos entrevistas individuais 

com alguns de vocês e seus familiares, para conhecer com mais profundidade 

como os bairros e a moradia se relacionam com sua vida.  

mailto:vandasiqueira14@gmail.com
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A sua participação, seja nos trabalhos em grupos ou nas conversas individuais, 
será voluntária e você poderá desistir em qualquer momento de participar da 
pesquisa. Você não terá nenhuma despesa e também não receberá qualquer 
vantagem financeira para isso. 

Para participar deste estudo seu(sua) responsável legal deverá autorizar e 
assinar um termo de consentimento. Seu(sua) responsável legal também poderá 
a qualquer momento da pesquisa retirar tal consentimento impedindo-o(a) de 
continuar participando da mesma. 

 

Rubrica do pesquisador:_____________Rubrica do participante:______________Página 

181 de 181 
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Termo de Assentimento 
Título da pesquisa: “Os lugares onde morei: vivências e memórias de jovens do 
Pinheirinho dos Palmares – São José dos Campos” (Título provisório) 
 
Qualquer utilização de outros recursos como fotografias tiradas pela 
pesquisadora, gravações e/ou filmagens, você será consultado(a)  previamente e 
só serão feitas com a concordância de todos(as). Todos os materiais e dados 
adquiridos durante a pesquisa só serão utilizados para este fim. 
Com essa pesquisa, você terá um tempo para refletir e esperamos que a 
pesquisa o(a) ajude a compreender os espaços que ocupa na cidade em que 
vive, os processos ocorridos que o(a) levou a essas vivências de diversas 
moradias, e que lhe possibilite pensar sobre seus direitos. 
Ao final da pesquisa os resultados estarão à sua disposição. Seu nome ou 
qualquer material que indique a sua  participação só serão liberados com a sua 
permissão e de seu(sua) responsável legal.  
Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo 
que uma será arquivada pelo pesquisador responsável no prontuário do 
pesquisador na UNIVAP – Universidade do Vale do Paraíba,  e a outra será 
fornecida à você. 
As pesquisadoras tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e 
confidencialidade, atendendo à legislação brasileira em especial à Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e utilizarão as informações somente 
para fins acadêmicos e científicos. 
 
Eu, ___________________________________________________________,  
 
fui informado/(a) dos objetivos da pesquisa “Os lugares onde morei: vivências e 
memórias de jovens do Pinheirinho dos Palmares – São José dos Campos”, de 
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 
momento poderei solicitar novas informações e o meu/minha responsável legal 
poderá modificar sua decisão sobre minha participação se assim o desejar.  Já 
assinado o termo de consentimento por meu/minha responsável legal, declaro 
que concordo em participar desta pesquisa.  Recebi uma via deste termo de 
assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 
dúvidas. 
 
 
São José dos Campos, ______ de ______________ de 20___ 
 
 

participante voluntário 
 
 
________________________________________________ 
Vanda de Souza Siqueira  - Pesquisadora Responsável 
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