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No cenário social, político e econômico do 
Brasil em 2021, a vida das mulheres pobres e 

negras segue ameaçada. A pandemia afetou di-
retamente aos mais pobres que destina metade 
de sua renda para o aluguel, o pouco que sobra 
não é suficiente para as demais despesas. Os in-
dicadores apontaram que 19,1 milhões de pes-
soas estão privadas de alimentação, ao ponto de 
a fome ser estampada em capa de jornal. O Esta-
do brasileiro, em plena pandemia, negou para os 
mais pobres casas, comida, água e vacina.  

As orientações de segurança sanitária aler-
taram, desde 2020 com o início da pandemia 
do Covid-19, para que todos ficassem em casa, 
milhares de famílias sofreram ações de despe-
jos, outras foram obrigadas a dividir o teto com 
familiares e muitas delas passaram a morar nas 
ruas das grandes cidades. Diante deste cenário 
de crueldade com milhares de famílias, o gover-
no brasileiro foi denunciado para a Organização 
das Nações Unidas (ONU). Esta ação internacio-
nal de denúncia partiu das articulações populares 
e política, organizações de luta por moradia onde 
denunciaram as constantes violações de direitos 
e fortaleceram a luta por este direito fundamen-
tal de ter um lugar para morar, a exemplo das co-
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munidades participantes das ações do Sinergia 
Popular, uma iniciativa da Rede Jubileu Sul Brasil, 
junto com a 6ª Semana Social Brasileira e a Central 
de Movimentos Populares.

A Revista Sinergia Popular traz um pouco deste 
cenário que vivemos no Brasil, sob a perspecti-
va da luta das mulheres pelo direito à moradia 
e à cidade fortalecendo sua presença, luta e 
protagonismo. Comunidades de Fortaleza (CE), 
Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ), durante 
aproximadamente cinco meses, fortaleceram 
a resistência com a ação Sinergia Popular, com 
objetivo de denunciar a violência e precarização 
de direitos tendo o Estado brasileiro como prin-
cipal responsável. 

Nesta primeira edição da Revista oferecemos a 
você leitor e militante um conjunto de entrevis-
tas e artigos que tem por objetivo informar, for-
mar e contribuir na reflexão dos processos que 
estão por trás das ações de despejos, remoções 
e violações de direitos no Brasil. Assim como 
fortalecer as lutas em defesa dos direitos por 
um teto, o direito das mulheres.

Desejamos um ótima leitura!
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ANÁLISE DE LUTAS
Por Marcelo Edmundo
        Integrante da Central de Movimentos Populares (CMP)
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FICAR EM CASA  
NA PANDEMIA?

A pandemia explicitou a importância do de-
bate a respeito do direito à moradia. A ne-

cessidade do isolamento, de manter o distanci-
amento, o “fique em casa” e o simples gesto de 
lavar as mãos, evidencia um problema que desde 
sempre afeta milhões de brasileiras e brasileiros 
que não têm onde morar dignamente.  Moradia 
é a base para todos os direitos sociais como: 
saúde, educação, mobilidade e saneamento  
adequado incluindo o acesso a água para lavar 
adequadamente as mãos. Com o agravamento 
da crise na pandemia, o aumento do desem-
prego, a inflação, o preço do gás e da energia 
elétrica, muitos tiveram que optar entre comer ou 
pagar aluguel. Muitas famílias acabaram literal-
mente indo morar nas ruas. Essa é uma triste 
realidade em todo país. Ao mesmo tempo, a 
ameaça dos despejos continua atormentan-
do milhares de famílias, segundo a campanha 
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Despejo Zero quase 20 mil famílias perderam suas 
casas e 95 mil continuam ameaçadas, mesmo 
com leis que impedem o despejo na pandemia.

Para enfrentar este problema não basta gastar  
bilhões em produção habitacional.  Os mais de  
100 bilhões gastos no programa “Minha Casa 
Minha Vida”, tiveram pouco impacto no déficit,  
por exemplo, mas é fundamental atacar um 
dos pontos que sustentam o capitalismo: a pro-
priedade. O direito à moradia deve se sobrepor 
ao direito da propriedade. Ninguém pode ser 
dono de qualquer pedaço de terra, mas, usá-la 
de acordo com suas necessidades de morar, pro-
duzir alimentos e coisas boas para as pessoas. É 
fundamental pensar numa cidade antirracista e 
feminista que se contraponha ao modelo que 
temos, que exclui, intimida, invisibiliza e mata  
as pessoas. 

Família da ocupação 
Dragrão do Mar, Fortaleza (CE)



ENTREVISTA
Por Paulo Victor Melo 
        Especial para JSB
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Temos mais de 14,7 milhões de famílias bra-
sileiras com uma renda mensal média de até 
R$ 89 reais por pessoa. Neste mesmo país, 
apenas em 2021, mais de 40 pessoas se tor-
naram bilionárias. O quão perversas são as 
nossas desigualdades socioeconômicas?

SANDRA QUINTELA – Essas desigualdades 
que se projetam no presente e no futuro são as 
mesmas que se acumulam há mais de 500 anos 
de exploração, colonialismo, escravismo.  Em 
nenhum momento de nossa história rompemos 
com esse passado, ele está aqui! 

As 14,7 milhões de famílias com essa renda 
mensal de R$ 89 são frutos desse processo que 
agudiza principalmente nesses tempos da pan-
demia da Covid-19, que apresenta de forma  
evidente quem ganha com esse sistema 
desigual.  Dos 40 novos bilionários brasileiros, 
muitos são do setor de saúde. Ou seja, ganha-
ram dinheiro com a morte e a doença. E é assim 
que funciona o sistema capitalista:  se reproduz 
sobre a destruição.  E no Brasil, que nasceu de 
maneira muito violenta nesse sistema-mundo, esse 
quadro é bem ilustrativo dessas perversidades. 

“Dos 40 novos bilionários 
brasileiros, muitos são 

do setor de saúde. 
Ou seja, ganharam dinheiro 

com a morte e a doença”.
O alerta-denúncia da economista Sandra Quin-
tela é um exemplo da essência do modo de pro-
dução capitalista que, como ela própria diz, “se 
reproduz sobre a destruição”.

Ao defender a anulação do pagamento da dívi-
da pública financeira como um primeiro passo 
para a reversão das desigualdades, Quintela 
enfatiza que esses recursos “poderiam ir para 
a construção de políticas urbanas populares” 
que dessem conta, por exemplo, de resolver  
o déficit habitacional do país.

Economista, articuladora nacional e membro da coordenação da Rede Jubileu Sul Brasil, 
Sandra Quintela,fala sobre dívidas sociais, dívida pública e desigualdades estruturais.

EM NENHUM MOMENTO  
DA NOSSA HISTÓRIA  
ROMPEMOS COM O  
COLONIALISMO E  

O ESCRAVISMO



Como estes números, que são do Brasil de 
2021, se relacionam com questões estruturais 
do nosso país, presentes desde a colonização, 
e com as dívidas sociais históricas, especial-
mente contra mulheres, negros/as, indígenas 
e outros Povos e Comunidades Tradicionais?

SANDRA QUINTELA – Exatamente.  Não se 
pode não conectar essas desigualdades com um 
passivo de dívidas que se acumulam historica-
mente. Em 2022, o Brasil fará 200 anos da fa-
mosa independência de Sete de Setembro, às 
margens do rio Ipiranga.  Na contramão de mui-
tas experiências latino-americanas – em que 
movimentos amplos de independência a con-
quistaram – ou o caso do Haiti, onde os próprios 
povos escravizados gritaram sua independência 
em 1804, no Brasil esse processo foi liderado 
pelo Príncipe Regente, que era escravagista e 
o próprio colonizador.  Então, são séculos de 
acúmulos de dívidas.

Uma das expressões das desigualdades no 
Brasil é a negação do direito à moradia digna.  
Atualmente, cerca de seis milhões de 
famílias brasileiras não têm casa. Além disso,  
34 milhões de moradias não têm acesso a  

saneamento básico, o que representa 49,2%  
das casas de todo o país. Como a questão 
da dívida pública e das dívidas sociais reflete 
neste cenário?

SANDRA QUINTELA – Cada centavo que vai 
para o pagamento de dívida financeira é um 
centavo que é tirado para o pagamento das 
dívidas sociais.  Os mesmos recursos, muito que 
é oriundo do pagamento de impostos, que no 
Brasil só quem paga praticamente é a classe 
trabalhadora, poderiam ir para a construção de 
políticas urbanas populares que dessem conta 
desse déficit.  

Apenas em 2020 foram gastos, só com juros da 
dívida pública financeira, cerca de R$ 350 bilhões.  
Usando um parâmetro de R$ 100 mil para a 
construção de uma casa, daria para construir  
3,5 milhões de casas, em apenas um ano. 

Então a conta é essa!
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“A essência do modo de  
produção capitalista se  

reproduz sobre a destruição”.

Vista da zona Portuária 
do Rio de Janeiro 
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ESPAÇO SOCIAL 
Por Jucelene Rocha e Marcos Vinicius dos Santos      
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Ameaças jurídicas, intimidação, cortes no fornecimento de água e energia são 
práticas recorrentes que colocam em risco a vida das mulheres.

Pelo menos 19 mil famílias foram removidas 
de suas casas durante a pandemia no Brasil, 

além disso, mais 93.485 estão sob ameaça de 
despejo. Os dados são da campanha Despejo 
Zero. As remoções ocorrem em meio ao cenário 
de hiperinflação e alta vulnerabilidade social, 
o que torna ainda mais difícil a luta pela sobre-
vivência de uma grande faixa da população bra-
sileira, em especial para as mulheres.

A especulação imobiliária e os interesses do 
sistema financeiro têm se alinhado – há muito 
tempo – em um processo de organização urba-
na que prioriza o que chamam de desenvolvi-
mento, mas que na verdade se configura como 
um processo desigual e injusto de ocupação dos 
territórios e espaços urbanos.

“Eu percebo essa dinâmica, essa contradição. 
Contradição porque, ao mesmo tempo que o es-
paço está sendo valorizado urbanisticamente, a 
gente percebe muitas ocupações, habitações 
extremamente precárias. A população em situ-
ação de rua aumenta cada vez mais”, destaca 
Gorete Gama, articuladora da ação Sinergia 
Popular, no Rio de Janeiro (RJ).

Os relatos de quem luta por moradia apontam 
para uma realidade comum: o que o poder  

MULHERES SÃO MAIS 
AFETADAS NA LUTA POR 

MORADIA NOS TERRITÓRIOS
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“Ao mesmo tempo que o  
espaço está sendo valorizado 

urbanisticamente, a gente percebe 
muitas ocupações, habitações 

extremamente precárias.”



público geralmente apresenta como política de 
revitalização urbana ou construção de moradi-
as populares é parte de um projeto que, na ver-
dade, exclui a população, seja pela remoção ou 
transferência de seus territórios, seja pelas bar-
reiras que impõe ao acesso a essas moradias.

Ativista dos movimentos de moradia no Rio 
de Janeiro e nascida no Norte do país, Gorete 
Gama percebeu um aumento substancial nos 
preços de aluguel, em diferentes períodos, en-
tre 2009 e 2014. “Enquanto em 2009 eu conse-
guia achar um imóvel com quatro cômodos por 
R$ 400, em 2014 isso não foi mais possível. Um 
imóvel com um quarto, por exemplo, já estava 
entre R$ 1.000 e R$ 1.500”.

A especulação imobiliária do espaço urbano 
ocorre em todas as regiões do país, sendo vio-
lento com a população que se encontra eco-
nomicamente excluída, assim como com quem 
busca soluções para garantir o direito à cidade 
para todas as pessoas. “Manaus se enquadra 
no cenário dessa falta de planejamento urbano, 
dessa falta de política habitacional do estado”, 
enfatizou Marcela Vieira, articuladora da ação 
Sinergia Popular, em Manaus (AM).

A maior parte das pessoas que participam dos 
movimentos de luta por moradia são mulheres. 
Elas são as mais afetadas com a falta de políti-
cas públicas que garantam acesso à moradia 
digna. A falta de auxílio dos companheiros, 

que não raro abandonam também os filhos, a 
dificuldade em conseguir emprego devido ao 
preconceito e o descaso do Estado, dificulta a 
vida dessas mulheres que se tornam as únicas  
responsáveis pela educação e sustento dos filhos.

De acordo com dados inéditos divulgados pela 
Fundação João Pinheiro (FJP), o déficit habita-
cional entre 2016 e 2019 foi basicamente femi-
nino. “Em 2019, 60% do déficit habitacional bra-
sileiro era composto por mulheres vivendo em 
condições de moradia inadequadas”, destacam 
as pesquisadoras Larissa Lacerda, Isadora Guer-
reiro e Paula Freire Santoro, em artigo publicado 
no site do Laboratório Espaço Público e Direito à 
Cidade (Labcidade), da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

09REVISTA SINERGIA POPULAR 

Manifestações
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“Manaus se enquadra  
no cenário dessa falta de 

planejamento urbano,  
dessa falta de política  

habitacional do estado”



RESENHAS  
Por Marcela Vieira e Dessana Paiva
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A SINERGIA DE MANAUS

É importante frisar que no contexto histórico 
de moradia da capital do Amazonas, a maio-

ria dos bairros surgiram após terras públicas e 
privadas serem ocupadas. No atual cenário a 
incidência de ocupações ficou mais intensa, a 
precarização de moradia contribui para a dis-
seminação da covid-19. Contudo, existe a luta 
popular que foi reanimada com Sinergia.  A ação 
Sinergia Popular chegou na cidade de Manaus 
(AM) em junho de 2021, com a formação das 
lideranças populares, prioritariamente para as 
mulheres.  O complexo das comunidades Coliseu, 
a comunidade Nova Vida, e o prédio Alcir Matos 
localizado no centro da cidade.

As formações foram direcionadas para as mora-
doras, em razão das discriminações sofridas no 
acesso à moradia e à cidade e por vivenciarem 
de maneira desigual o espaço urbano. Com  
metodologia e dinâmica realizada em três eixos. 

A comunidade Nova Vida, instigou a formação 
para uma comissão de lideranças para reivin-
dicar direitos junto aos órgãos competentes. 
A comunidade do prédio Alcir Matos superou 
uma questão tensa de desocupação, mas per-
maneceu no prédio como forma de resistência e 
luta. A comunidade Coliseu 3, por sua vez, sen-
tiu a necessidade da criação de uma associação 
de mulheres tendo em vista algumas situações 
particulares e o Coliseu 1 e 2 irão fortalecer a  
associação de moradores.

Destacam-se as novas articulações, notada-
mente com a Defensoria Pública da União e 
a Defensoria Pública do Estado. Ressaltamos 
a grande importância do comitê local, nossa  
articulação com o apoio da Cáritas Arquidioce-
sana de Manaus.  Seguimos na esperança e na 
expectativa de que consigamos dar continuidade 
ao processo de apoio e animação da organização 
das comunidades. 
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Comunidade Coliseu, 
Manaus (AM) 
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TRAJETÓRIAS 
Por Cláudia Pereira     
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LÚCIA, 
A PACIFICADORA INQUIETA

Lúcia Vasconcelos tem um olhar sereno, cabe-
los grisalhos na altura do ombro e uma voz 

calma, com capacidade de prender a atenção de 
quem a ouve contar, com riqueza de detalhes, 
alguns momentos da sua vida na luta por justiça. 
A tranquilidade que Lúcia demonstra é de fato 
a forma como ela faz a mediação dos conflitos 
que surgem, desde as estratégias para ocupar 
um terreno junto à comunidade e até nos mo-
mentos em que ela ficou detida em audiências 
no fórum. Sua característica conciliadora revela 
a inquietude diante da fome, violência e todas 
as formas de injustiças.

O sol desponta antes das 6h, em Fortaleza (CE) 
e Lúcia Vasconcelos já está de pé para seguir 
sua vida que é dividida entre atividades, com-
promissos e a comunidade do Planalto Pici, da 
qual é testemunha de todo processo de luta. 
Uma mulher que dedicou boa parte da sua vida 
à causa dos mais pobres e junto ao companheiro 
Leonardo, os três filhos e netos, permanece 
comprometida com a luta social. O engajamen-
to de Lúcia despertou ao perceber a disparidade 
social existente nas comunidades mais pobres 
de Fortaleza, ainda no tempo em que frequen-
tava o grupo de jovens.

Ao participar da União das Mulheres Cearenses, 
ela percebeu a desigualdade do gênero na luta 
comunitária e incentivou a participação das 
mulheres, conscientizando que o espaço de luta 
é também propriedade da mulher na busca por 
direitos. Ao longo de sua trajetória dedicou a 
vida como educadora popular e articuladora, 

ajudou as comunidades na luta por moradia, 
políticas públicas em saúde e educação. Atual-
mente desenvolve com mulheres da comuni-
dade a ação sustentável “Mulheres Brilho da 
Lua”, muito além da produção de artesanato, é 
um espaço de empoderamento das mulheres.  
A esperança de Lúcia renasce todos os dias com 
o sol das manhãs de Fortaleza.  

Lúcia Vasconcelos 
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MÃE, ESTUDANTE E ATIVISTA  
NA LUTA POR MORADIA

A vida da manauense Neila Gomes dos Santos 
é intensa com sobrecarga de atividades,  
responsabilidades e desafios. Vida semelhan-
te à realidade da maioria das mulheres mili-
tantes no Brasil. Filha de ribeirinhos, aguer-
rida, enérgica nas ações e em seus discursos. 
Ao falar da sua caminhada de luta e dos filhos, 
as lágrimas teimam em cair algumas vezes. 
As necessidades reais de sobrevivência da 
sua infância e vida adulta, a motivou para es-
tudar sobre as políticas das cidades.  

Neila ainda guarda lembranças de quando era 
criança ao ver sua mãe angustiada todas as 
vezes que o proprietário batia na porta para 
cobrar o aluguel. Outro momento marcante 
foi na adolescência, quando foi morar com 
sua mãe e familiares na área de Igarapé, na 
época uma ocupação de palafitas na cidade 
de Manaus (AM). As condições de moradia 
eram precárias, quando chovia as casas fica-
vam alagadas, não havia saneamento básico. 
Ela não aceitava aquela situação  que vivia  
e pensava na forma de como viver com  
dignidade. 

Quando jovem, envolvida com as pastorais 
sociais da comunidade decidiu que estudaria 
para além de adquirir só conhecimento, pre-
cisava lutar para empoderar as comunidades 
pela moradia e vida autossustentável. Seus 
questionamentos da adolescência e juven-
tude a impulsionaram para lutar por moradia. 
Ao cursar a faculdade de Serviço Social enten-
deu que as comunidades precisavam se orga-
nizar e buscar políticas públicas de qualidade. 

Vestida literalmente com a camisa do Movi-
mento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), 
do qual faz parte da coordenação na cidade 
de Manaus, Neila precisou abdicar de pontos 
importantes da sua vida. Foram muitos os 
enfrentamentos, desde machismo estrutural 
até processos de reintegração de posse. “Vale 
muito brigar pelos direitos essenciais até 
que cada família tenha seu direito sagrado”.  
Diz ela esboçando um sorriso e um olhar  
esperançoso.  

Neila não sonha sozinha e nem pouco para 
o amanhã. Além de dedicar mais tempo aos 
filhos e retomar as duas pós-graduações que 
declinou pela luta, sonha que as mulheres de 
Manaus tenham moradia e autonomia. 
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Neila Gomes
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A GENTE LUTA PARA EXISTIR 

Ao ser questionada sobre as motivações em lu-
tar por moradia, Débora Nascimento respon-
de de imediato: “a gente luta para existir”. 
Nasceu e vive na comunidade centenária 
do Horto Florestal, localizado nos bairros  
Jardim Botânico e Gávea, Rio de Janeiro (RJ). 

Passou a infância, adolescência e juventude vi-
venciando os constantes conflitos que tiraram 
a paz de viver da comunidade. Os filhos da  
Débora cresceram vivendo as mesmas angús-
tias da mãe e seus familiares, com o temor de 
serem despejados a qualquer momento. 

Há dez anos ela afirmou compromisso com a 
luta pelo direito à moradia, somando forças 
com outras mulheres do Horto Florestal.  
Diante das injustiças vivenciadas, Débora diz 
que a sua luta vai muito além da moradia.  
A luta  é pela vida de centenas de pessoas.   
A história centenária do lugar qualifica o direito 
de a comunidade habitar na  área. 

Ela sempre buscou seu lugar de fala exigin-
do respeito como mulher pobre consciente 
do direito de pertencimento. Luta para que 
as mulheres tenham propriedade de seus direitos 
básicos e saibam o verdadeiro exercício da  
cidadania. 

Ao caminhar na luta por moradia na cidade 
do Rio de Janeiro, ela afirma que ganhou em-
poderamento junto a outras mulheres que se 
destacam nos movimentos, aprendeu que a 
comunidade é mais fortalecida quando é or-
ganizada para dialogar com as instituições.  
Ela e os dois filhos dividem duas casas no mesmo 
quintal, uma moradia coletiva e familiar. Todos 
vivem o cotidiano na busca pela sobrevivência.

Débora   pretende cursar uma faculdade e o maior 
desejo da família é a conquista da paz, a partir do 
direito de pertencer a um lugar, muito além das 
quatro paredes de uma casa. Dormir e acordar 
em paz com direito de viver com dignidade. 
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Por Osnilda Lima    
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MORADIA,  
LUGAR DA RESISTÊNCIA

A narrativa por acesso à moradia e à justiça urbana vem de sua luta palpável cotidiana. Adriana 
Gerônimo é moradora da Comunidade do Lagamar, uma ocupação e uma das comunidades 

mais antigas da capital cearense. O histórico de resistência, em especial das mulheres, é antigo 
frente à especulação imobiliária no local.  Nossa entrevistada é assistente social e co-fundadora 
da FavelAfro, Cooperativa de Mulheres Periféricas do Lagamar. Juntamente com Louise Santana e 
Lila M. Salú, cumpre como vereadora, o mandato coletivo Nossa Cara (PSOL), em Fortaleza. Ofi-
cialmente, nos termos burocráticos, Adriana é quem ocupa o cargo, também compõe a Frente de 
Luta por Moradia Digna, o Campo Popular do Plano Diretor e o Fórum Popular de Segurança Públi-
ca. Adriana nos conta o papel da mulher na luta por moradia, resistência e defesa do território.

Qual o papel das mulheres, na resistência nos 
territórios e na luta por moradia? 

ADRIANA GERÔNIMO – As mulheres, so-
bretudo, as mulheres negras moradoras dos ter-
ritórios periféricos e pobres, historicamente ocu-
pam um lugar de liderança comunitária, na luta 
pela terra e por moradia digna. O papel dessas 
mulheres é histórico, inclusive garantiu o acesso 
à moradia que nós temos hoje.  A luta por reforma 
urbana foi uma luta das mulheres. E o processo 
de resistência aos despejos, de luta para garantir 
terra, trabalho e moradia digna para ela e para 

Adriana Gerônimo, moradora da Comunidade do Lagamar, em Fortaleza (CE),  
destaca a importância da luta coletiva por moradia, pois é o lugar da resistência.

sua família, é para além disso: é coletivo pensan-
do para toda sua comunidade. As conquistas que 
nós temos hoje é fruto da luta conjunta de tantas 
mulheres que ocuparam terras, que lutaram por 
melhores condições de vida.

Por que é importante mobilizar-se coletiva-
mente na luta por moradia e na defesa dos 
territórios?

ADRIANA GERÔNIMO – Não existe luta se 
ela não for coletiva. Individualmente a gente 
não consegue cumprir a tarefa, nem chegar mui-
to longe. As lutas populares são coletivas, isso 
porque existe a dinâmica da proteção. Quando 
a gente está junto, a gente se protege, garan-
te uma segurança coletiva. É muito importante 
por conta da força. Coletivamente a gente vira 
uma massa, a gente vira uma multidão, a gente 
consegue gritar alto, chamar atenção. 



Coletivamente a gente trama as lutas e as 
vitórias para a coletividade. Ela é importante 
porque protege, chega mais longe e porque a 
vitória é coletiva.

O Nossa Cara sofre perseguição por posicio-
nar-se contra os despejos. O que move o trio 
nessa luta?

ADRIANA GERÔNIMO – Exatamente! A 
gente já sabia que esse nível de perseguição 
poderia acontecer, visto que a cidade de  
Fortaleza é muito desigual, e sendo desigual, 
muitas vezes o município anda de mãos dadas 
com as grandes construtoras. Isso nunca foi 
segredo para ninguém. Então, é horrível que 
empresas que têm contratos, às vezes milionári-
os com a prefeitura, realizem despejos violen-
tos e isso não gere nenhuma responsabilização. 
O que nos move nessa luta, e a luta por justiça 
urbana. A gente não pode viver numa capital 
rica, que arrecada muita grana, e a gente só ter 
cidade para os ricos. O que nos move nessa luta 
é a justiça! A gente quer terra para todo mundo, 
a gente quer as pessoas morando de maneira 
digna, com condições de trabalho para man-
ter sua casa e sua família. A gente quer que 
as mulheres grávidas, as mulheres mães, as 
mulheres negras não passem por despejos vio-
lentos, mas que nossa cidade possa investir em 

habitação de interesse social. Isso não é utópi-
co! Deveria ser prioridade das gestões. Moradia 
é um direito previsto na constituição. 

Qual sua mensagem às mulheres que lutam 
por moradia e defendem seus territórios?

ADRIANA GERÔNIMO – A mensagem do 
Nossa Cara, às mulheres que lutam por mora-
dia pelo Brasil todo é de muita força e de mui-
ta esperança. Essa esperança nos move! Nós 
mesmas fazemos o Brasil que a gente quer 
para nós, para nossos filhos. Eu, enquanto uma 
mulher-mãe, uma mulher-negra, periférica, que 
mora também numa ocupação, digo: resistam! 
Não abram mão de lutar! A gente tá junta! Esta-
mos mostrando que é possível pensar moradia 
digna, habitação de interesse social, de manei-
ra igualitária, justa, para todas as pessoas. So-
bretudo, para àquelas que historicamente são 
esquecidas pelas políticas públicas. E aí a gen-
te foca na política por moradia. A gente sabe, 
ter um teto nos livra de muitas violências. Seja 
quando a mulher passa por violência doméstica, 
seja quando ela é despejada por conta que não 
tem como pagar o aluguel. Uma casa nos pro-
tege. Então vamos resistir! Uma emana força e 
exemplo para a outra, para que a gente esteja 
cada vez mais unida por uma sociedade justa, 
por justiça urbana e por casa e moradia digna.
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Da esquerda para direita: Louise Anne de Santana, 
Lila M. Salu e Adriana Gerônimo Vieira Silva



HOMENAGEM
Por Coletivo de Mulheres das Comunidades Locais 
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MULHERES DA  
RESISTÊNCIA POPULAR 

DONA ZICA
Anazir Maria de Oliveira, conhecida como Zica, é natural de Manhu-
mirim (MG), chegou ao Rio de Janeiro (1949) aos 15 anos de idade e 
encontrou um sistema de moradia tétrico, porém, a relação comu-
nitária era acolhedora. Mãe de seis filhos, graduada em serviço social 
e pedagogia, militante dos movimentos sociais e populares, funda-
dora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio 
de Janeiro. Coordenou pastorais, ações sociais e atualmente, aos 88 
anos idade segue partilhando sabedoria, defendendo e conscienti-
zando mulheres dos seus direitos de morar com dignidade na cidade. 

EMÍLIA DE SOUZA
Emília Maria de Souza, mulher negra, mãe, avó e bisavó, é morado-
ra da comunidade do Horto Florestal, (RJ), desde seus três anos de 
idade. Divide-se entre a luta diária, a família e há mais de 20 anos 
luta corajosamente contra a remoção de 621 famílias que moram na 
bicentenária comunidade do Horto. Participa dos principais movi-
mentos nacionais por moradia e do Conselho Popular para manter a 
articulação e a comunidade sempre organizada. Emília acredita que a 
luta da comunidade é fortalecida e protegida pela força ancestral das 
pessoas negras que vieram da África e viveram até seus últimos dias 
no Horto Florestal. 

ANA SANTOS
Ana Santos, mulher negra, nascida na Baixada Fluminense, educado-
ra popular, urbana e culinarista. Ao alfabetizar a avó, inspirou-se na 
família para instigar outras mulheres sobre o poder popular. Na Serra 
da Misericórdia, complexo da Penha, Ana vive e partilha da agroeco-
logia urbana que vai além do ato de plantar. Utiliza a cozinha como 
ferramenta de transformação para cultivar alimentos saudáveis em 
confluência com a cultura e a arte popular, como maneira de resistir 
na cidade. Para Ana a agroecologia é autocuidado, um lugar capaz de 
acolher e ressignificar o viver.  



IRMÃ MONA
Mary Mona Kely (irmã Mona), freira Missionária de Nossa Senhora, 
religiosa que defendeu a liberdade dos pobres e marginalizados e en-
frentou o poder pelo direito da moradia de famílias da comunidade 
do Pici, Fortaleza (CE). Morou na casa onde funcionou a primeira  
Associação dos Moradores do Planalto Pici (AMOCAP). A congre-
gação religiosa a qual Irmã Mona pertencia, que esteve até o ano 
de 2012, fundou junto com as mulheres da comunidade, o Grupo de 
Desenvolvimento Familiar (GDFAM). Incentivou a luta pela regularização 
fundiária e o seu testemunho de luta por justiça é presente na comu-
nidade. A Irmã Mona faleceu em janeiro de 2021.

LIDUÍNA MARIA
Liduína Maria Lima da Silva, conhecida como Liduína do Barracão. 
Incansável militante pelo direito à moradia, em Fortaleza (CE). 
Referência de liderança do Morro da Vitória. Resistiu a seguranças 
armados, tratores, polícia, ameaças e fundou a Associação Habita-
cional com apoio da CEB’S. A comunidade Raízes da Praia, foi uma 
das últimas comunidades que ela ajudou nas articulações pela con-
quista da moradia digna. Em 2021, ela foi mais uma das vítimas 
da COVID-19. Uma grande perda na luta pelo direito à moradia da  
cidade de Fortaleza. Fez da sua vida luta e acolhimento. É símbolo de 
resistência e memória da ocupação Raízes da Praia
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MARIA DE LOURDES
Maria de Lourdes Lima Evangelista (Lourdinha), mulher de fé e gar-
ra, solidária, comprometida e filha de pescadores. Começou na luta 
por moradia em 1986 nas Comunidades Eclesiais de Base (CEB´s), quan-
do a Arquidiocese de Fortaleza (CE) criou a Pastoral do Solo Urbano.  
Lourdinha sempre foi engajada na luta por moradia. A ocupação 
Santa Filomena foi a primeira de muitas lutas pela regularização 
fundiária que assumiu. Liderou a comissão de desapropriação, mo-
bilizou comunidades e realizou mutirões para construir casas. Se en-
gajou no Movimento da União das Comunidades de Fortaleza. Lutou 
pela isenção do IPTU e defende o direito patrimonial das mulheres. 

MULHERES DA  
RESISTÊNCIA 

POPULAR 



MULHERES DA  
RESISTÊNCIA 

POPULAR 

LUCINÉIA FERREIRA
Lucinéia Ferreira Lima, conhecida como Baiana, 51 anos, mãe de três 
filhos, foi uma mulher lutadora pelo direito à moradia. Forte liderança 
na ocupação José de Alencar, Manaus (AM). Sempre preocupa-
da com a garantia da moradia para todos. Baiana foi assassinada 
e decapitada juntamente com um dos filhos de 19 anos. Uma mul-
her sem estudo, mas com sabedoria de vida e organização coletiva.  
Na comunidade Cemitério Indígena, ela negou as exigências do tráf-
ico. Após recusar-se a guardar armas dos traficantes, eles a mataram 
e ocuparam a sua casa. Ela dizia: “o povo tem que ter casa, não im-
porta, tem que ter casa pra todo mundo e se não tem a gente ocupa”. 
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JANAÍNA DOS SANTOS
Janaína Pinto dos Santos, mãe de quatro filhas, militante do Movi-
mento de Luta por Moradia (MNLM), em Manaus (AM). Contribuiu 
na organização das famílias que ocuparam a comunidade Coliseu. 
Morava próximo à igreja, referência para as lideranças da ocupação.  
Foi liderança acolhedora, formou-se na luta diária, nas audiências, 
mobilizações e mesas de negociação junto à Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Nos momentos de reinte-
gração na comunidade, mesmo com as casas destruídas, sem ener-
gia elétrica, juntou-se ao grupo e ficou no lote. Em 2021, hospitaliza-
da para trabalho de parto, submetida a uma cesariana, foi infectada 
pela COVID-19, não resistiu.

MARIA TEREZINHA 
Maria Terezinha da Silva, nasceu em Carauari (AM), não teve oportuni-
dade para estudar e aos oito anos de idade começou a trabalhar. Aos 
14 anos morou com um homem de 30 anos e aos 19 anos teve seu pri-
meiro filho, dos quatro que chegariam depois. Em 2016, trabalhava no 
porto de Manaus e depois de sofrer várias violências, saiu de casa com 
os filhos e algumas peças de roupas. Ela e as crianças moraram nas 
ruas de Manaus por três meses. Depois moraram em uma canoa com 
os filhos por dois anos. Trabalhava durante o dia enquanto as crianças 
estudavam. Tereza encontrou abrigo na ocupação Alcir Matos e segue  
sonhando com sua moradia digna para viver com os seus filhos.



RESENHAS  
Por Nenzinha Ferreira e Beth Silva    
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A SINERGIA,  
DAS COMUNIDADES  

DE FORTALEZA
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Comunidade Raízes da Praia, Fortaleza (CE) 

dias tão duros. Foi e está sendo difícil. Mesmo 
assim resistimos e continuaremos na resistên-
cia. No mês de junho de 2021, adaptamos as 
infraestruturas de espaços físicos, ferramentas 
de comunicação e voltamos respeitando o pro-
tocolo de segurança da Covid-19. 

A nossa inquietude prevalecia, mas janelas vir-
tuais nos conectaram com o mundo. Nas ações 
do Sinergia Popular as mulheres se apropri-
aram de conhecimentos antes desconhecidos, 
se posicionaram na linha de frente, debatemos 
machismo estrutural, direitos das mulheres e regu-
larização fundiária. Com assistência jurídica do 
Sinergia, compreendemos como realizar alguns 
passos, participamos de audiências públicas e 
exigimos direitos. O desafio para o amanhã são 
as várias demandas para que o direito à moradia 
e à cidade sejam garantidos efetivamente. 

A ação Sinergia Popular chegou nas comu-
nidades Raízes da Praia, Planalto Pici e 

Palmeiras em plena pandemia e com muitos de-
safios. Fortaleza, (CE) é marcada pela segregação 
socioespacial urbana, 2,5 milhões de habitantes 
vivem em bairros periféricos que realçam as zo-
nas ricas, a exemplo das comunidades localizadas 
na Praia do Futuro. O déficit habitacional pas-
sa de 130.000 moradias. Essa realidade resulta 
em constantes conflitos e a luta é permanente 
pelo direito à cidade. Mesmo na pandemia de-
cidimos continuar lutando pelo nosso direito  
à moradia. 

As ações do Sinergia nos proporcionaram seguir 
na luta. Vivenciamos a partida de companheiros 
de lutas, amigos e familiares. Além da dor vivenci-
amos a fome, o desemprego, o descaso nas políti-
cas públicas e o negacionismo predominante em 



CONSTRUÇÕES DE ESPERANÇA
Por Flaviana Serafim e Marcos Vinicius dos Santos     
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PANDEMIA:  
UMA AMEAÇA ASSUSTADORA 

PARA QUEM VIVE EM  
MORADIAS PRECÁRIAS

Os últimos dois anos expuseram a dura  
realidade da situação econômica e social 

brasileira. A crise inflacionária aumentou em mui-
to os preços de aluguel e fez famílias perderem 
o poder de compra, a ponto de terem que decidir 
entre pagar o aluguel ou se alimentar. A condição 
da população que vive em moradias precárias  
está longe da ideal, como relatam moradoras e 
moradores que reivindicam o direito a um teto 
por todo o Brasil. 

Se em março de 2020 os dados do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
apontavam para um total de 220 mil mora-
dores de rua no país  – um aumento de 140% 
quando comparado ao ano de 2012  – a situ-
ação piorou muito no último ano. Às pessoas 
em situação de rua, se somam àquelas que já 
tinham as suas vidas em locais de risco, sa-
neamento precário ou em terras ameaçadas 
por posseiros, que presenciaram o descaso 
da atual gestão com a maioria da população 
e, além do descaso, a tentativa de se aproveitar 
do momento de pandemia para expandir os 
seus negócios através de remoções forçadas 
e ameaças. 

Como se proteger quando não se tem água encanada  
ou nem ao menos um teto para dormir?
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Beth Silva, durante 
inauguração do Sisteminha,

Raizes da Praia, Fortaleza, CE 



Entre as principais dificuldades durante a 
pandemia estava a distribuição confusa de infor-
mações no país. As campanhas do Governo, que 
deveriam servir para conscientizar a população 
e prevenir a transmissão do vírus, pregavam 
contra o isolamento social, uso de máscaras 
e até mesmo contra a vacina. “Teria sido mais 
fácil no início se tivéssemos pelo menos conhe-
cimento a respeito. Depois, com um pouco mais 
de informação, aí a gente começou a trabalhar 
muito nesse combate ao coronavírus”, explicou 
a liderança comunitária no Ceará, Beth Silva. 

Ela explica que aos poucos se criou um eixo de 
solidariedade entre a própria população, que se 
organizou para distribuir itens como máscaras 
feitas por costureiras e cestas básicas. Entre os 
mais importantes está o Sisteminha, nas co-
munidades do Conjunto Palmeiras e Raízes da 
Praia, em Fortaleza (CE). O projeto autos-
sustentável, contou com o trabalho conjunto 
de toda a comunidade na construção de dois 
tanques para a criação de peixes, além da plan-
tação de hortas e distribuição de alimentos. 

“Nesse tempo de pandemia foi bem mais difícil 
porque, primeiro as pessoas não podiam sair de 
casa, muitos são feirantes e não podiam vender 
seus produtos, o povo desempregado, o povo 
doente, com medo”, relata Beth Silva. Dados 

apontam que nos três primeiros meses de 2020, 
40% dos trabalhadores brasileiros estavam no 
mercado informal. 

Membro do Movimento Nacional de Luta por 
Moradia, Neila dos Santos, que é moradora 
da comunidade de São Sebastião, em Manaus 
(AM), conta que o fechamento das escolas sem 
um plano alternativo de educação complicou a 
vida das famílias no Norte do país. Novamente, 
o suporte veio da própria comunidade, com o 
Estado alheio à própria população. “Por exem-
plo, no Coliseu há uma mulher que auxilia as cri-
anças, para que não fiquem para trás do proces-
so de educação”, revela a liderança. 

As comunidades Coliseu I, II e III estão situadas na 
região Leste de Manaus e abrigam mais de 3.500 
famílias, em sua grande maioria lideradas por 
mulheres. Uma das lideranças locais de resistência 
feminina, Jenaína Pinto dos Santos, sofreu muito 
em condição de jornada tripla, a que muitas foram 
expostas nos últimos dois anos. “Estresse né, ter 
que ficar em casa com as três crianças e, como 
ela era muito esclarecida, em tudo ela via a Covid. 
O cuidado redobrado, a preocupação com a lim-
peza e esse estresse todo foi muito ruim”, relata. 
Mesmo com todos os cuidados, Janaína contraiu 
Covid-19 enquanto estava hospitalizada para o 
trabalho de parto de seu quarto filho. 
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Comunidade Raizes da Praia, Fortaleza, CE 



ENTREVISTA
Por Jucelene Rocha 
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O DÉFICIT HABITACIONAL  
NO BRASIL É FEMININO

A pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora de incidência da ONG 
Habitat para a Humanidade Brasil, Raquel Ludermir, destaca que o déficit habitacional entre 

as mulheres é um problema social e urbano invisibilizado, afeta uma em cada quatro mulheres no 
Brasil e na América Latina e é mais grave para mulheres negras e empobrecidas.

Raquel Ludermir fala sobre o aumento do déficit habitacional entre  
as mulheres e a relação dessa situação com a violência doméstica. 

A feminilização do déficit habitacional é um 
fenômeno novo? 

RAQUEL LUDERMIR – Primeiro eu acho que é 
importante entender o que é o déficit habita-
cional. Ele inclui o que a gente chama de ônus 
excessivo do aluguel, que são aquelas pessoas 
que vivem de aluguel, mas tem uma renda tão 
baixa, em relação ao aluguel, que pagar o alu-
guel no final do mês pode significar uma situ-
ação de insegurança alimentar. Tem também 
a situação de coabitação, famílias que moram 
de favor na casa dos outros por não terem uma 
alternativa e aquelas pessoas que moram em 
domicílios muito improvisados.

Hoje, pela primeira vez temos dados oficiais 
suficientes para afirmar com muita segurança 

que o déficit habitacional é feminino, mas isso 
não é exatamente um fenômeno novo. O úni-
co problema é que a gente sempre soube que 
o déficit era muito maior entre as mulheres, 
principalmente as mulheres chefes de família, 
mas a gente não tinha dados oficiais suficientes 
para afirmar com segurança e, somente agora, 
a Fundação João Pinheiro oferece esses dados.
Com base nos dados da João Pinheiro, desde 
2016 até 2019, enquanto a média nacional se 
mantém, e o déficit entre os homens diminui, o 
déficit entre as mulheres aumenta.  O que sig-
nifica dizer que as mulheres estão, indubitavel-
mente, em uma situação de vulnerabilidade 
habitacional muito mais severa.

Qual o perfil das mulheres que experimentam 
mais fortemente as consequências de viver em 
moradias precárias, ocupações ou aluguel? 

RAQUEL LUDERMIR – São principalmente 
aquelas mulheres não brancas, as mulheres ne-
gras, pretas e pardas e as mulheres empobreci-
das por processos históricos que a gente bem 
conhece aqui no Brasil.



termina retroalimentando o ciclo de violência 
doméstica sofrido por essas mulheres.

A questão da feminilização do déficit habita-
cional tem sido levada em consideração nas 
poucas políticas públicas que temos nesse 
setor? O que poderia ser feito nessa direção?

RAQUEL LUDERMIR – No Brasil existe desde 
2005 uma lei federal que exige que todos os pro-
gramas habitacionais, seja para regularização 
fundiária, seja para provisão de moradias ou a lo-
cação de lotes urbanizados, priorize as mulheres. 

Mas o que se vê na prática, por exemplo, são pro-
gramas de regularização fundiária fazendo a titu-
lação de terrenos ou mesmo de unidades habita-
cionais de casas no nome do casal, ao invés de 
fazer esse registro apenas no nome da mulher.

Outra coisa muito importante,  quando a mulher é 
dona da casa e está sujeita a situação de violên-
cia, às vezes, ela não consegue tirar o agressor 
de dentro de casa, porque as medidas proteti-
vas que existem são ineficientes para garantir 
sua segurança.

Muitas mulheres ainda não conhecem o que é a 
violência patrimonial, pode falar sobre isso?

RAQUEL LUDERMIR – A violência patrimonial é 
um dos cinco tipos de violência doméstica contra a 
mulher que já estão previstas na lei Maria da Penha.

Existe violência física, moral, sexual, psicológi-
ca e a violência patrimonial. Então, a violência  
patrimonial muitas vezes é entendida como 
quebrar celular, rasgar roupa, destruir objetos 
das mulheres, mas chamo atenção para a casa, 
que muitas vezes é o principal, se não o único 
bem das famílias. 

As mulheres não conhecem os seus direitos de 
propriedade, o seu direito à metade dos bens. 
Todos os bens que foram adquiridos durante 
a união estável, são do casal e não apenas de 
quem pagou por eles. 
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Por não ter alternativa de moradia, essas  
mulheres terminam vivendo em situações mui-
to precárias, domicílios improvisados ou então, 
moram de favor com familiares ou com vizinhos. 
Em última instância, juntam-se a ocupações e a 
movimentos sociais de moradia para suprir essa 
necessidade básica e isso tem uma relação dire-
ta com as lacunas e as limitações dos programas 
habitacionais no momento.

Qual a relação presente entre a violência 
doméstica e o déficit habitacional?

RAQUEL LUDERMIR – Muitas mulheres não 
saem de relacionamentos abusivos por não ter 
alternativa de moradia. Só para vocês terem 
uma ideia, hoje existem apenas cerca de 80 ca-
sas abrigo no país inteiro. Onde as mulheres que 
saem de relacionamentos abusivos vão morar?

Além disso, essas vagas das casas abrigo são 
elegíveis, elas são abertas somente para as 
mulheres que já estão prestes a sofrer um  
feminicídio. Só nesse nível de vulnerabilidade 
elas recebem apoio e têm a possibilidade de 
acessar o serviço de abrigamento. 

Não existe, por exemplo, a noção de que a mora-
dia pode ser uma estratégia para prevenção 
dos casos mais graves de violência. É muito im-
portante pensar que a ausência de programas 
habitacionais e de uma rede de abrigamento 

REVISTA SINERGIA POPULAR 

Fo
to

: L
eo

 S
ilv

a

Comunidade Vila Vicentina, Fortaleza (CE) 



CHAVE DE DIREITOS 
Por Flaviana Serafim
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REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA:  

DIREITO SOCIAL 
À MORADIA E À POSSE 

CONTRA A ESPECULAÇÃO
O direito à posse formalizada, ou “no papel” como se diz, 

é parte das batalhas pelo direito à moradia.  

A regularização fundiária é peça-chave na luta 
porque, com a regularização da posse, que 

garante às famílias o direito sobre onde moram, 
traz inclusão social e o acesso a outros direitos es-
senciais, como a educação, saúde e saneamento. 

Como explica a advogada Lara Costa, assessora 
jurídica do Sinergia Popular em Fortaleza (CE), 
a regularização fundiária é o que permite “in-
cluir as pessoas na cidade formal, incluir acesso 
a serviços básicos, incluir as moradias como uni-
dades habitacionais que trazem diversas deman-
das, e permite conglomerar as demandas e os 
direitos sociais dessas famílias de baixa renda”. 

Nesse sentido, promove não só o direito social à 
moradia, mas “o acesso básico a partir da regu-
larização fundiária e da inserção dos assentamen-
tos informais na cidade formalizada”, afirma. 

SEGURANÇA CONTRA 
A ESPECULAÇÃO
“A regularização fundiária garante a segurança 
jurídica e a permanência das famílias nos locais 
onde elas moram”. 
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Moradora da comunidade 
Alto das Dunas, Fortaleza (CE) 
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Por isso, a advogada destaca o papel da regularização 
fundiária como uma segurança importante con-
tra os riscos de remoção e deslocamentos de 
famílias pelos megaprojetos, pela gentrificação e 
pela especulação do mercado imobiliário. 

Com a regularização fundiária as famílias têm 
suas moradias registradas formalmente, e isso 
torna mais caro fazer remoções e aumentar a 
especulação sobre aquele local. 

“É mais caro expulsar, remover, deslocar famílias 
dentro da cidade quando há o direito social à 
moradia garantido e regularizado. Não é do in-
teresse do mercado e da especulação imobiliária 
essa regularização fundiária dos assentamen-
tos informais por toda a cidade. São realmente  
inimigos do direito social à moradia”, explica Lara.

DESAFIOS PARA AVANÇAR 
Além da especulação, ela aponta como desafios 
da regularização fundiária a atuação de grupos 
criminosos organizados, devido à disputa de 
territórios; a falta de planejamento e de interes-
se do poder público, “que não enxerga a regular-
ização fundiária como parte do direito social  
à moradia”. 

FRENTE AOS DESAFIOS, 
COMO AVANÇAR NA LUTA? 
“É muito importante alcançar a regularização 
fundiária e pensar outra cidade, que consiga 
garantir a moradia como um direito universal, 
para todos”. Assim, a advogada reforça a urgên-
cia de que a regularização seja compreendida 
como parte do direito social à moradia: 

“A segurança jurídica da posse é uma das di-
mensões do direito à moradia, todas as pessoas 
têm esse direito social à regularização fundiária, 
de ter o seu papel da casa. Então se faz urgen-
te que a sociedade civil, os movimentos orga-
nizados abram os olhos dos gestores públicos  
exigindo essa regularização e o direito à mora-
dia por completo na cidade”. 

OUTROS CAMINHOS PARA 
O DIREITO À MORADIA
O professor Carlos Vainer traz outras visões 
para a reflexão sobre a regularização fundiária 
no Brasil. Para o sociólogo, que coordena o 
Laboratório Estado, Trabalho, Território e Na-
tureza, do Instituto de Pesquisa e Planejamen-
to Urbano e Regional (IPPUR-UFRJ), a questão 
não é assegurar a regularização fundiária, mas o  
direito à moradia.

Por isso, Vainer avalia que é preciso “entender que 
a regularização fundiária não deve ter como 
foco objetivo a delimitação de lotes a serem 
transformados em propriedades privadas in-
dividualizadas.  Diria que se fosse assim seria 
um problema absolutamente inviável, levaria 
dezenas de anos, custaria bilhões de Reais 
chegar nas favelas e loteamentos periféricos 
para demarcar e delimitar lote a lote para de-
pois atribuí-los como propriedade privada. Só 
os custos e o tempo dessas ações inviabilizam 
esse projeto”.  
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“É mais caro expulsar,  
remover, deslocar famílias  

dentro da cidade quando há  
o direito social à moradia  

garantido e regularizado”.

“Entender que a regularização 
fundiária não deve ter como 

foco objetivo a delimitação de 
lotes a serem transformados em 

propriedades privadas  
individualizadas.  Diria que se 

fosse assim seria um problema 
absolutamente inviável”.



RESISTÊNCIA 
Por Osnilda Lima
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OCUPAR, RESISTIR E MORAR

Para além de um teto, paredes, portas e 
janelas para morar. Aconchego, segurança 

de posse, custo acessível, espaço adequado, 
acesso à rede de água, saneamento básico, gás 
e energia elétrica. Escolas nas proximidades, 
creches, postos de saúde, áreas de esporte e 
lazer. Serviços de transporte público, limpeza, 
coleta de lixo, localização adequada. Desen-
volvimento econômico, cultural e social de cada 
pessoa. No Brasil essa realidade está valendo 
para todos? 

Do ponto de vista das mulheres, debater o direito à moradia é essencial,  
pois são elas as mais impactadas quando se trata do não acesso à habitação. 

Segundo o relatório exposto pelo Programa 
das Nações Unidas para Assentamentos Hu-
manos, publicado em fevereiro deste ano, no 
Brasil, há cerca de 33 milhões de pessoas sem 
acesso à moradia adequada. Dessas, cerca de  
24 milhões não possuem apropriação, não têm 
onde morar. Vivem nos grandes centros urbanos, 
ou seja, é o número de habitantes da cidade de 
São Paulo duplicado por dois. Duas São Paulo in-
teirinha que não têm aonde ir quando a noite se  
aproxima, quando a chuva cai, quando o inverno  
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Moradoras de ocupações urbanas na  

entrada da prefeitura de Belo Horizonte (MG) 



chega, quando o sol escalda, quando quer  
descansar. 

E é justamente de São Paulo que Ivanete Araújo, 
coordenadora do Movimento de Moradia na 
Luta por Justiça (MMLJ), filiado à Frente de Luta 
por Moradia (FLM), que esteve em situação de 
rua, conta sua luta. Hoje ela coordena três ocu-
pações na capital paulista. “Eu luto por mora-
dia, porque acredito que nos nossos direitos só 
vêm através da luta. Se você não levanta para 
fazer a luta, para buscar o seu direito, o que é 
seu, garantido na lei, na Constituição Federal, o 
seu direito ele não vem”, conta Ivanete.

Ivanete conta que chegou à capital viveu em 
situação de rua, depois foi morar em um cortiço, 
em seguida foi para uma ocupação e, por fim, 
conseguiu um apartamento. “Mas não consegui 
sozinha o apartamento, foi por meio de uma 
luta coletiva”, revela. Ela afirma que continua na 
luta por moradia porque muitas mulheres e suas 
famílias precisam acessar o direito à moradia, o 
direito de ir e vir, o direito à saúde, à educação.  
“A moradia ela é a porta de entrada pra outros 
direitos. Com a moradia você tem endereço.  
E o endereço abre acesso a ter emprego, à 
educação. A moradia é a estrutura de tudo”,  
ressalva Ivanete.

Para as mulheres a garantia do direito à mora-
dia é fundamental para a realização de suas 
atividades cotidianas e, inclusive, para a pro-
moção da autonomia em todas as áreas de sua 
vida e para a efetivação de outros direitos. Pois 
vale ressaltar que, mesmo a mulher trabalhan-
do fora, ela ainda dedica mais tempo, muito 
mais tempo às tarefas domésticas. Na maioria, 
são as mulheres que dedicam tempo em cuidar 
dos filhos, dos idosos ou pessoas vulneráveis no 
círculo familiar.

A cartilha “Como fazer valer o direito das mul-
heres à moradia?”, conteúdo que orienta agen-
tes envolvidos com a formulação e implemen-
tação de políticas públicas de habitação para 
que considerem uma visão de gênero em seus 
trabalhos, enfatiza que: “a participação de or-
ganizações e grupos de mulheres deve ser asse-
gurada em todas as etapas do desenvolvimento 
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de políticas, programas e projetos habitaciona-
is, assim como na elaboração de novas leis, a 
fim de que suas necessidades específicas sejam  
levadas em conta”. 

“Através de nossa luta, nós buscamos esse di-
reito. Pois se a gente não se levantar, o défic-
it de moradia vai aumentar, e a consequência 
será muito mais pessoas em situação de rua”,  
finaliza Ivanete.  

REVISTA SINERGIA POPULAR 

“Não consegui sozinha o 
apartamento, foi por meio de 
uma luta coletiva. Eu luto por 
moradia, porque acredito que 

nos nossos direitos só vêm 
através da luta”. 

Mulheres na ocupação Guarani 
Kaiowá, em Contagem (MG) 
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RESENHAS 
Por Ana Paula Pereira, Gorete da Gama e Silva,
       Emília de Souza e Maira Moreira

28

TERRITÓRIOS VIVIDOS: 
AÇÃO SINERGIA POPULAR 

NA CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

F  alar a partir e sobre os territórios populares 
urbanos e rurais, cujas comunidades integram 

as ações do Sinergia Popular é falar de territórios 
de vidas, sonhos, desejos e de resistências.  

Cada comunidade participante tem um históri-
co de luta semelhante a tantas realidades de 
luta no país. O Horto Florestal e Vilas, habitados 
há mais de 200 anos por famílias descendentes 
de trabalhadores e trabalhadoras do Jardim 
Botânico, localizados no Jardim Botânico e 
Gávea, resistem a uma tentativa de remoção há 
quase 40 anos. 

As comunidades Vito Giannotti, Quilombo da 
Gamboa e Predinho resistem à especulação 
imobiliária na região portuária do Rio de Janeiro, 
que vem sofrendo um grave movimento de 
privatização. Saindo da área urbana, temos o 
assentamento Osvaldo de Oliveira, localiza-
do no município de Macaé, comunidade rural, 
uma das poucas experiências de Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável (PDS) do Brasil. 
Atualmente a comunidade corre risco de não 
ser efetivamente beneficiada com o direito 
de permanência. 

Antes da ação Sinergia Popular as vias de con-
ciliação, mediação dos conflitos e articulações 
da luta estavam esgotadas, situação que obteve 

outro cenário estimulado pelos seminários e as-
sistência jurídica através do Sinergia Popular. No 
Horto Florestal, a abertura de canais para diálo-
gos com as instituições municipais, estaduais 
e federais contribuiu para reconhecer a comu-
nidade como Área de Especial Interesse Social 
(AEIS). 

As comunidades agora possuem espaços de con-
ciliação de conflitos fundiários, no âmbito do 
Poder Judiciário. As ações do Sinergia Popular 
contribuíram com mecanismos e participação 
da sociedade. 
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Mulheres da comunidade Vito Giannotti 
no encontro de formação do Sinergia Popular



ENTREVISTA
Por Paulo Victor Melo 
        Especial para JSB
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O QUE RESTA À POPULAÇÃO 
É REIVINDICAR O SEU  

DIREITO DE MORAR

De acordo com dados da campanha Despejo 
Zero, houve um aumento de 310% no núme-
ro de famílias despejadas no Brasil no último 
ano. Até agosto de 2020 eram 6.373, agora 
são 19.875 famílias apenas durante a pan-
demia. O que esses números – específicos de 
um período em que o poder público pede às 
pessoas que “fiquem em casa” – revelam so-
bre a crueldade do Estado brasileiro com as 
populações mais vulnerabilizadas?

CLÁUDIA FAVARO – Esses dados são um absur-
do e ainda é possível que estejam subestimados 
porque, na verdade, não temos um censo públi-
co de todos os despejos. Apesar de todo o im-
portante esforço da Campanha em sistematizar 
e buscar esses dados, sabemos que se tivésse-
mos uma pesquisa nacional, que incluísse todo 
o nosso território, teríamos números ainda  
mais alarmantes.

E é fundamental entendermos também que 
todo esse conflito que tem ocorrido durante a 
pandemia disparou a desigualdade no Brasil, 
onde quem pôde se proteger foram as pes-
soas que tiveram o privilégio de optar por ficar 
em casa. São milhões de famílias no Brasil que 
moram precariamente em vilas e favelas que 
não têm a sua posse confirmada, que vivem em 
situação de vulnerabilidade e que, por conta 

Arquiteta e urbanista, com atuação na pauta do direito à cidade, Cláudia Favaro,  
membro da corrdenação da Rede Jubileu Sul Brasil, aborda a questão da moradia no país.

“Todo ser humano precisa 
morar em algum lugar”. 

De forma enfática, a arquiteta e urbanista 
Cláudia Favaro lembra não apenas que o di-
reito à moradia está incluído no conjunto 
dos direitos sociais assegurados na Consti- 
tuição Federal de 1988 e em uma diversidade 
de normas e tratados internacionais, a exem- 
plo da Declaração Universal dos Direitos  
Humanos, mas também que a habitação é, em 
si, uma necessidade humana.

Especialista em Gestão Estratégica do Território 
Urbano e sócio fundadora do Coletivo Mãos – 
Arquitetura, Terra e Território, Favaro analisa 
também a demora na aprovação do Projeto de 
Lei que determina a suspensão de despejos e 
remoções na pandemia. 



de todas as consequências da pandemia – do  
fechamento econômico do país e do resguardo 
da população, como forma de proteção contra 
a Covid-19.

Além disso, temos um governo que não fez ab-
solutamente nada para coibir isto, no sentido 
de dar apoio às populações mais vulneráveis 
em termos de alternativas a esse processo de  
instabilidade econômica. Na verdade, a opção 
do governo foi ignorar a doença. Então, dizer 
para as pessoas ficarem em casa é uma falácia, 
considerando que muita gente não tem habi-
tação. Isso sem contar que todos os dados sobre 
déficit de moradia já estão defasados. 

Por outro lado, não há nenhuma política de 
habitação de interesse social, seja ela para 
construção ou por regularização fundiária. Ao 
contrário, todos os programas de moradia que 
foram anunciados, como o Casa Verde e Ama-
rela, não saíram do papel. O governo vetou boa 
parte do orçamento que estava destinado para 
moradias populares.  
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Além das famílias sem casa ou despejadas dos 
locais em que vivem, temos 4 milhões de mora-
dias sem acesso a saneamento básico no Brasil 
e 9,6 milhões de habitações sem acesso à água 
potável. Em que a negação destes direitos 
básicos compromete a vida das brasileiras e 
brasileiros que enfrentam esta realidade?

CLÁUDIA FAVARO – A questão do esgoto sani-
tário e do acesso à água são determinantes. Ve-
jamos a necessidade da água para o combate a 
uma doença tão nociva a toda a população. Mas 
além da negação desse direito, uma vez que os 
serviços públicos não chegam até as áreas mais 
precárias, há o acirramento desse processo 
porque as políticas neoliberais avançam de ma-
neira avassaladora no sentido da privatização 
das empresas públicas de tratamento de esgo-
to e fornecimento de água. Então, na verdade, 
oneramos nosso sistema de saúde por não con-
seguir atender a população e, como agravante, 
criando uma política de mercantilização de 
acesso ao saneamento básico e à água, que é 
um bem natural de todos. 
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Podcast - Sinergia Popular: 
Moradia é um direito social  

Cartilha 1 
Direito à moradia e à cidade 

Cartilha 2 
Sobreviver na pandemia:  

moradia, renda e comida no prato

Cartilha 3
Conflitos e regularização fundiária 
– Vamos fazer resistência popular?

Acesse outros conteúdos referente  
ao tema do direito à  moradia:
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