Dedicado aos moradores e as moradoras
do Loteamento São Francisco
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Apresentação
A luta dos movimentos e organizações sociais no Brasil
garantiu um conjunto de avanços e conquistas no campo do
direito à cidade. Todavia, com as investidas do neoliberalismo
no país, as cidades passaram a ser objeto central do capital. O
modelo privatista, baseado no poder hegemônico, reacionário,
conservador e dominante da economia, fez das cidades o
lugar por excelência das grandes corporações e do capital
imobiliário, segregando a população, sobretudo, os grupos
mais vulneráveis, e aumentando as desigualdades.
A necessidade de retomada da organização popular na
perspectiva da luta pelo direito à cidade passou a ter outros
contornos com a complexidade desse cenário, e com a
crescente omissão do Estado no que se refere ao seu papel
regulador, demonstrando, com isso, que não mais é possível
fazer esse enfrentamento exclusivamente por vias institucionais.
A exigibilidade do direito à cidade enquanto garantia do seu
uso social deixa de ser debate de poucos e ganha status de
bandeira principal nas ruas.
Essa perspectiva fortalece a utopia construída pelas lutas
sociais e populares de superação do modo de produção
capitalista, de tal forma que garanta às pessoas a condição de
habitabilidade plena nos espaços urbanos, transformados em
espaços de convívio, de encontro, de produção e de usufruto da
vida coletiva, vislumbrando, com isso, uma vida na cidade que
seja marcada pelo seu valor de uso, e não pelo valor de troca.
Inspirados na força dessa utopia, procuramos registrar
a experiência de atuação do Comitê Popular da Copa
Pernambuco, enquanto um dos diversos espaços e esforços
de mobilização e articulação da sociedade civil brasileira no
enfrentamento aos modelos de mercantilização das cidades.
O material que se segue, registra brevemente o histórico
da formação do Comitê, apontando os desafios postos na
aglutinação de forças no campo das esquerdas brasileiras
neste cenário de disputas; os impactos da Copa do Mundo em
Pernambuco, com especial atenção ao caso do Loteamento
São Francisco e a situação das famílias; as iniciativas do Comitê
no contexto das lutas pelo direito à cidade; e suas perspectivas
de continuidade de luta no cenário de conflitos urbanos.
Boa Leitura!
Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social - CENDHEC
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Comitê Popular da Copa
Pernambuco: Um Breve Histórico
O Comitê Popular da Copa em Pernambuco
foi lançado oficialmente em julho de 2011,
enquanto um espaço de convergência entre
redes, fóruns, articulações, organizações,
movimentos sociais e outros sujeitos
políticos ligados aos Direitos Humanos e
orientados pela luta ao Direito à Cidade.
Naquele momento, o conjunto de
organizações e pessoas que se articulavam
já refletia sobre a importância da contra
hegemonia à ofensiva posta em prática
pelo governo de Pernambuco, notadamente
quanto aos projetos voltados para a Copa
do Mundo no estado, sejam eles projetos
urbanísticos, de mobilidade e trânsito, de
turismo, da chamada Cidade da Copa e do
novo estádio.
Havia muita preocupação com os
impactos que essas ações trariam para
as populações, para os modos de uso
do espaço urbano, seu reordenamento e,
principalmente, como recursos públicos
seriam tratados pelas autoridades e
empresas envolvidas. Já ali havia a
desconfiança de que o governo estadual e
os governos municipais metropolitanos iriam
adotar baixa transparência e admitir pouca
ou quase nenhuma participação popular
no controle social dessas iniciativas, o que
de fato se confirmou ao longo dos anos
de execução das obras e de realização
dos eventos Copa das Confederações e
Copa do Mundo, respectivamente. Enfim,
o Comitê apostava no diálogo contra a
admissão teórica e política que o Estado fez

do modelo “cidade de exceção”, e achava
que, apesar do megaevento ser inevitável,
seria importante mobilizar a sociedade para
reivindicar direitos e exigir políticas públicas.
Por essa razão, esse coletivo se articulou
em torno de uma proposta mais orgânica
de atuação, entendendo que o contexto
era de tensões e limites, mas também de
possibilidades.
Neste sentido, o Comitê Popular da Copa
PE procurou viabilizar a existência de um
espaço de discussão e convergência de
atores de diversos interesses no campo
do direito à cidade, formas de atuação
e origens, arregimentando tanto sujeitos
históricos do projeto democrático-popular
da reforma urbana, quanto pessoas e
coletivos mais vinculados a emergentes
perspectiva de atuação de base mais
autonomista e horizontal.
Em sua breve trajetória o Comitê buscou,
desde o momento inicial de sua formação,
organizar um mínimo de estrutura de
funcionamento dotada de Coordenação
Ampliada; Coordenação Executiva; Grupos
de Trabalho sobre os temas Comunicação,
Mobilização e Assuntos Jurídicos; e
Plenária, bem como ampliar a mobilização
e abertura do espaço para movimentos
sociais, sindicatos, universidades etc.
Nesse esforço, merece destaque a
constituição de um grupo com sujeitos
políticos que garantiram a regularidade na
participação, contribuindo significativamente
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para o êxito do Comitê, a exemplo
das ONG’s Federação dos Órgãos de
Assistência Social (FASE), Centro Dom
Helder Câmara de Estudos e Ação Social
(CENDHEC), Equipe Técnica de Assessoria,
Pesquisa e Ação Social (ETAPAS), Diaconia,
Habitat para a Humanidade Brasil, SOS
Corpo; Movimentos Sociais como o
Direitos Urbanos; Fórum Estadual de
Reforma Urbana (FERU-PE), a Associação
Ambientalista da Cidade de Camaragibe
(AACC), pesquisadores e estudantes do
Núcleo de Estudos sobre Família, Gênero
e Sexualidade da Universidade Federal de
Pernambuco, da Faculdade de Direito do
Recife a partir do Núcleo de Assessoria
Jurídica Popular da UFPE (NAJUP),
Movimento Zoada, do Mestrado em
Desenvolvimento Urbano da UFPE, além de
indivíduos que se envolveram no processo e
deram importantes contribuições.
A construção deste campo político de
resistência ainda está em curso e, como
veremos, diz respeito ao esforço de
construção de uma plataforma colaborativa
de monitoramento dos conflitos urbanos. No
entanto, isso não foi e nem tem sido tarefa
fácil, posto que vários sujeitos tradicionais
da luta por direitos humanos e pela reforma
urbana não fizeram parte desta dinâmica
de acúmulo de forças, e preferiram o
distanciamento das polêmicas acerca da
existência ou não de legados durante a
Copa do Mundo em PE, bem como evitaram
ser parte das manifestações de rua tanto
críticas às violações do direito à moradia (o
que ocorreu no Loteamento São Francisco

é um exemplo), quanto críticas aos projetos
e projeção política nacional que a Copa
do Mundo ensejava no plano federal. É
evidente que o Comitê compreende as
opções políticas de cada organização e
respeita a autonomia das motivações que
permitiram que ocorresse o distanciamento
de certos movimentos sociais e sindicais
importantes do estado dessa agenda crítica.
Mas, ao mesmo tempo lamenta que isso
refletisse um tipo de racionalidade política
ofensiva aos direitos humanos e “de costas”
para organizações e movimentos sociais
que surgiram como parte do mesmo bloco
histórico nos últimos trinta anos.
Por outro lado essas situações de conflitos
(assim como nas jornadas de junho de 2013)
revelaram que a disputa político-partidária
também ocupou o terreno das disputas
territoriais no entorno dos megaeventos,
sendo a Copa do Mundo um grande divisor
de águas no seio dos próprios movimentos
sociais, sindicais, ambientais etc, aspecto
esse que não se sabe onde vai dar.
Por fim, essa rápida trajetória do Comitê
sugere ao leitor que observe as pequenas
marcas deixadas pela resistência na luta
e as análises produzidas em um tempo
histórico breve como mais um esforço social
e coletivo de aliar alguma capacidade de
defesa de direitos básicos à solidariedade
e utopia do direito à cidade, apesar da
insistência de governantes e empresas em
negá-los compulsivamente.

Foto: Ana Lira
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Atingidos Camaragibe - Edvânia Moreira

Expectativas e Impactos da
Copa do Mundo em Pernambuco
Na década de 1980 a cidade do Recife
protagonizou uma importante luta por
direitos. Um expressivo exemplo de
organização comunitária se deu em torno
da mobilização pelo reconhecimento da
diversidade de ocupações existentes na
metrópole, e pela exigibilidade do direito
à cidadania e à participação ativa de suas
moradoras e moradores na vida da cidade.
Essa reivindicação passou a orientar a
luta por moradia no Brasil. Tratava-se da
implementação das zonas especiais de
interesse social (ZEIS), que traziam como
aspecto fundante de sua concepção,
a premissa da participação popular na
construção da política urbana.
Atualmente, o conceito de moradia
adequada, definido no marco internacional
dos direitos humanos, reforça a ideia de
um lugar, a partir do qual as comunidades

e as pessoas possam ter condições de acessar
o conjunto de seus direitos, como afirma o artigo
11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos
Sociais e Culturais (PIDESC)1 :

“Os estados-partes no presente Pacto
reconhecem o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequado para si próprio e
para sua família, inclusive à alimentação,
vestimenta e moradia adequadas, assim
como uma melhoria contínua de suas
condições de vida. Os Estados-partes
tomarão medidas apropriadas para
assegurar a consecução desse direito,
reconhecendo, nesse sentido, a importância
essencial da cooperação internacional
fundada no livre consentimento”.
1 Disponível em: http://direitoamoradia.
org/?page_id=975&lang=pt. Acessado em
10/02/2015.
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Entretanto, com uma ação sistemática e
deliberada de mercantilização do espaço urbano,
a metrópole vem se transformando em um enorme
mercado para expansão do capital e adensamento
das desigualdades sociais, onde a moradia
passa a ser um ativo financeiro. São recorrentes
ações de destinação imobiliária aos grandes
conglomerados econômicos monopolistas, e
investidas contra a sustentabilidade ambiental,
paisagística, histórica e arquitetônica do
espaço público, implementados através de uma
perspectiva higienista.

Por essa razão, não se pode compreender
a Copa do Mundo FIFA 2014 apenas como
um evento esportivo, mas, sobretudo,
enquanto exemplo do modelo de cidade
baseado na mercantilização dos espaços
públicos.

Para Volker Eick3 o processo
empreendido pela empresa
FIFA é estruturado a partir de
cinco características centrais:
a liberação (promoção da livre
concorrência); desregulação
(redução do papel da lei e do
Estado); privatização (venda do
poder público); representações
de mercado no setor público
residual; internacionalização
(livre para fluxos internos e
externos); e impostos diretos
mais baixos (aumento das
escolhas do consumidor).

“Um megaevento esportivo internacional
mobiliza e, portanto, tem uma adesão por
parte da população e dos cidadãos, e mais
particularmente o futebol, que faz parte da
nossa alma, da nossa cultura, do nosso
corpo, um evento ligado ao futebol mais
ainda vai mobilizar e envolver as pessoas e,
portanto, criar um espaço para aquilo que
tem se denominado como um ‘estado de
exceção’. Ou seja, em nome do evento é
possível fazer algo que seria inimaginável em
outras condições: para fazer as obras não
precisa mais obedecer a lei de licitações;
Um processo de construção dos projetos
onde não precisa mais fazer todas as
avaliações de impacto ambiental, ou não
precisa mais fazer todo processo de debate
público...”.

Foto: Ana Lira

Nesse contexto, o planejamento urbano da
cidade do Recife passou a ser feito com
centralidade em megaeventos e megaprojetos,
anunciados enquanto oportunidades históricas
para modernização da cidade, mas que na
verdade têm sido realizados por intervenção da
iniciativa privada, com o apoio do poder público,
desconsiderando a cidade, no seu conjunto, e
ainda mais suas questões sociais. Como afirmou
a relatora da ONU pelo direito à moradia Raquel
Rolnik2 :

Atingidos Camaragibe - Gileine Pereira

2 Fonte: Relatório do Seminário Legados e
Relegados da Copa do Mundo: Quando o
direito à cidade é violado.
3 Disponível em: http://www.
observatoriodasmetropoles.net/download/
megaeventos_volcker.pdf - Acessado em
27 de janeiro de 2015.
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Slide da apresentação do Projeto
“Pernambuco na Copa 2014” da
Secretaria Extraordinária da Copa
em 2014 do Governo do estado
de Pernambuco4.

Os levantamentos produzidos pela Articulação
Nacional dos Comitês Populares da Copa ANCOP estimam que entre 150.000 a 170.000
pessoas perderam suas casas com processos
de remoções forçadas, nas doze cidades sedes
do mundial5. Somente na Região Metropolitana
do Recife foram mais de 2000 (duas mil famílias)
desapropriadas em decorrência de um conjunto
de intervenções urbanas em obras contidas na
Matriz de Responsabilidade6. Merece destaque o
fato de que boa parte dessas remoções foi feita a
revelia do modelo e dos processos assegurados
pela legislação internacional, ao qual o Brasil é
signatário.
São inúmeros os relatos de processos decisórios
atropelados, por governos ou entidades privadas;
desrespeito à legislação e aos direitos ambientais;
flexibilização dos direitos trabalhistas, enfim,
diversas formas de violação aos direitos humanos,
em especial ao direito à moradia adequada.
Nesse contexto de cidade de exceção, sobraram
medidas provisórias, leis votadas de forma
irregular, excessos de decretos e portarias; e
flexibilização de arranjos institucionais com

4 Disponível em: http://pt.slideshare.net/JCOnLine/
apresentacao-cidade-da-copa-22082011?
5 Disponível em: wttp://www.portalpopulardacopa.
org.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=367&Itemid=269
6 A Matriz de responsabilidades definiu as áreas
prioritárias para obras de infraestrutura nas 12
cidades que receberam os jogos da Copa do
Mundo de 2014. Disponível em: http://www.
copa2014.gov.br/pt-br/brasilecopa/sobreacopa/
matriz-responsabilidades

vistas a dar celeridade às obras, a exemplo
das alterações realizadas no plano diretor do
município de São Lourenço da Mata - cidade
onde foi construída a Arena Pernambuco.
Na contramão do direito internacional, os
governos estaduais e municipais não propuseram
nenhuma alternativa à desapropriação,
tampouco, optaram por uma ação estruturante,
onde as famílias afetadas passassem a acessar
novas políticas de forma a melhorar, ainda
que progressivamente, sua qualidade de vida.
Segundo Rolnik:

“Parece-me que o marco institucional
que define como se dão as remoções
forçadas, respeitando o direito à moradia
adequada, não está sendo observado
em várias dimensões, como a falta de
projetos alternativos para minimizar
remoções...existe uma regra de ouro que
diz que, quando acontece uma remoção,
a situação da moradia da pessoa que
vivia ali nunca pode piorar. Uma opção
é o reassentamento ou a indenização
que permita que ela compre um lugar no
mínimo igual ao que tinha, e o que está
acontecendo aqui é que estão produzindo
sem-teto...É absolutamente proibido em
uma remoção deixar a pessoa sem teto. E
uma indenização de cinco mil reais, de seis
mil, de dez mil reais é produzir um sem teto.
Por cinco mil reais hoje você não compra
nem um barraco na maré. Isso não pode
acontecer. Em vez de resolver o problema
dele, você piorou. Isso é absolutamente
contrário ao direito à moradia adequada”.
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Reportagem especial do JC. “Desafio Metropolitano”7.

Outro impacto direto com a realização da
Copa da FIFA no Brasil foi o endividamento
do Estado e o desperdício de recursos
públicos. Anterior ao “anúncio” do Brasil
enquanto sede do Megaevento, o então
Presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva assumiu compromissos entendidos
enquanto pré-requisitos para sediar o
evento, o que incluía isenção fiscal para
as empresas (não pagamento de PIS e
Cofins, imposto de renda, contribuição
previdenciária, IOF); suspensão do direito
a meia entrada dos ingressos da Copa;
regimes especiais de tributação para
construção, reforma e ampliação dos
estádios; e a garantia da estrutura para
viabilizar os serviços.
Além disso, foi criada a Lei Geral da Copa,
de número 12.663, no dia 5 de junho
de 2012 que dispõe de vários artigos
relacionados à proteção dos direitos
comerciais de todos os símbolos da FIFA,
restrições comerciais e sanções civis com
multas e detenções de três meses a um
ano para quem utilizar indevidamente os
símbolos oficiais.
Em Pernambuco somente na Arena da
Copa foram alocados cerca de 650 milhões
de reais dos cofres públicos, quando esse
empreendimento já estava destinado à
iniciativa privada, via Parcerias PúblicoPrivadas (PPP). Estima-se que foram mais

de R$ 2 bilhões de investimentos públicos em
obras públicas, envolvendo os municípios de
Recife, Camaragibe, São Lourenço, Olinda,
Jaboatão, Paulista e Igarassu.
Outras características marcantes desse modelo
de política urbana adotado com centralidade
em megaempreendimentos são as práticas
de cerceamento do direito à informação
e participação das famílias, com falta de
transparência nos processos; os baixos valores
de indenização ‘ofertados’ pelo poder público,
inclusive sem nivelamento do valor do metro
quadrado; e os entraves judiciais para liberação
das indenizações em casos de desapropriação.

“O governador disse que se prontificaria em
se reunir com a gente, com os comerciantes
e com o Comitê Popular da Copa, mas a
reunião se deu com o Secretário da casa
civil Tadeu Alencar, e com o procurador
geral do estado Thiago Norões. A partir de
uma série de denúncias, ele colocou que as
indenizações eram complicadas porque se
tratava de dinheiro público, gastos que não
se pode superestimar, e coloquei pra ele
que se falava sobre gasto público o porquê
da não transparência sobre que obras
seriam realizadas, o valor dessas obras, e
que a utilidade pública dessas obras fosse
discutida publicamente”.
Rudrigo Rafael - Centro Dom Helder Camara/ Cendhec
e Comitê Popular da Copa PE

7 Disponível em: http://especiais.ne10.
uol.com.br/desafio-metropolitano/poder_
publico.php

Foto: Katherine Coutinho / G1
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Audiência das famílias do Loteamento, Comitê Popular da Copa e
FAGES com Procurador-Geral do Ministério Público de Pernambuco

É preciso destacar ainda a estratégia
utilizada pelo governo do estado, de
instalação de um corpo burocrático,
a exemplo da Secretaria Executiva de
Desapropriações, vinculada à Procuradoria
Geral do Estado, e que foi constituída com
o objetivo de “Agilizar os processos de
desapropriação do Governo do Estado,
impulsionando as obras estruturadoras em
Pernambuco”8. Essa estratégia significou a
institucionalização dos procedimentos de
exceção nos processos de desapropriações,
considerando, inclusive metodologias
e formas padronizadas em casos de
remoções forçadas no estado.

“Fomos recebidos (pelo governo)
naquele momento, e tentamos
construir a discussão acerca das
intervenções, mas a estratégia
do governo do estado tem sido
deliberadamente a de revezamento,
de levar no banho-maria. No
cotidiano a gente encaminha ofício,
marca reunião, e é sempre um novo
técnico que diz que vai encaminhar
e passar para outro, e fica nessa.
O desgaste é enorme nesse
processo de tentativa de um dialogo
institucional”.
Rudrigo Rafael - Centro Dom Helder Camara/
Cendhec e Comitê Popular da Copa PE
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DIÁRIO OFICIAL, 2012.

A Copa das Ausências
Observa-se, portanto, que em Pernambuco o
processo de realização do Megaevento Copa
do Mundo FIFA 2014 foi caracterizado por
muitas ausências, como podemos ver a seguir.

• De um diálogo adequado do governo
estadual e das empresas junto às famílias
das áreas visitadas sobre os projetos, planos
e ações das obras e, especialmente, sobre
os procedimentos de indenização e remoção
dessas famílias;
• De orientação básica do poder público
estadual e ou municipais do Recife,
de Camaragibe e de São Lourenço da
Mata quanto aos trâmites burocráticos e
cartoriais a serem seguidos pelas famílias da
desapropriação até o depósito final do valor
indenizado;
• De informações para as famílias, pelo
Estado e pelas empresas contratadas,
quanto aos laudos de avaliação técnica de
medição de áreas e ou imóveis passíveis de
desapropriação, ou ainda de pesquisa de
mercado quanto a seus reais valores;
• De oferta de valores compatíveis com os
reais valores de mercado para indenização
de imóveis, benfeitorias e ou terrenos;
• De tempo adequado às famílias para
desocupação do imóvel indenizado, num
contexto de alta especulação imobiliária e de
explosão dos preços de aluguel;
• De fiscalização dos governos estadual,
municipais e federal quanto ao modus
operandi dos agentes privados terceirizados
responsáveis pelas medições, laudos e

pesquisas de mercado e negociação com as
famílias passíveis de desapropriação de seus
imóveis e ou benfeitorias;
• De um plano habitacional por parte do
governo estadual e dos municípios do Recife
e Camaragibe ou outra alternativa similar de
deslocamento organizado e orientado das
famílias que negociaram a desapropriação
de seus imóveis e ou benfeitorias, de modo
a proteger preventivamente essas famílias,
assim como organizar planejadamente a
reposição habitacional nesses municípios;
• Dos estudos obrigatórios de Impacto
de Vizinhança (EIV) que ou não foram
elaborados ou não publicizados, significando
uma inversão dos procedimentos;
• De publicização quanto à elaboração de
parcelamento de solo, que deve passar
pela anuência da Agencia Estadual de
Planejamento e Pesquisa de Pernambuco
(CONDEPE/FIDEM). No entanto, no caso
do parcelamento da área da Arena da Copa
não se tem conhecimento de que forma isso
ocorreu e se ocorreu não quando e onde foi
publicizado;
• De publicação prévia do EIA-RIMA,
procedimento básico para obra de grande
porte que só foi publicado quando a obra
da Arena da Copa estava em mais de sua
metade concluída.
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O Loteamento São Francisco
e a Situação das Famílias
O loteamento São Francisco é muito mais
que um caso emblemático de despejo em
razão da Copa do Mundo, revela a face mais
perversa de um modelo de cidade que em
nome do capital viola direitos humanos, dentre
eles o direito à moradia digna. Conceito este
tão desrespeitado pelos poderes executivos
e órgãos do sistema de justiça, uma vez que

Foto: Acervo do Comitê

Com o anúncio da realização da Copa
da FIFA no Brasil centenas de ativistas,
coletivos e organizações passaram a
se mobilizar, buscando se antecipar às
já anunciadas situações de violação de
direitos promovidas em nome da realização
de megaprojetos e megaeventos. Tomando
como exemplo as experiências dos países
que haviam sediado mais recentemente
o evento da FIFA, como a África do Sul e
Alemanha, parte da sociedade civil brasileira
passou a se articular se contrapondo
ao possível cenário de aumento da
pobreza, repressão aos trabalhadores e
trabalhadoras, e impactos socioambientais
deixados como reais legados desses
eventos.

Uma das comunidades diretamente
atingidas com as obras da Copa do
Mundo no Brasil foi o loteamento São
Francisco, uma ocupação consolidada
localizada próxima ao terminal integrado
de passageiros (TI) de Camaragibe, e
via de acesso à Arena da Copa em São
Lourenço, que foi decretada como área
de interesse público, e, portanto, passível
de desocupação pelos reais ocupantes da
área. Essa nova condição gerou transtornos
para cerca de 200 famílias que em menos
de um ano perderam suas casas e vínculos
com o lugar de vivência e convivência
naquela área.

Foto: Acervo do Comitê

Não obstante às resistências, críticas e
denúncias feitas a esse modelo excludente
e arbitrário, inúmeras comunidades e
milhares de famílias brasileiras passaram,
rapidamente, a conviver com violações de
direitos realizadas ‘em nome da Copa’.

No alto: Elaboração do Mapeamento (02 de agosto de 2014).
Acima: Mapeamento construído em oficinas com moradores
e moradoras a fim de identificar as famílias que foram
despejadas e a situação jurídica do processo de indenização.

15

sendo este um direito social, direito do(a)
cidadão(ã) e dever do Estado foi diariamente
flexibilizado em nome das leis de mercado e
em nome de uma utilidade pública que não
representa o sentido amplo do que deva ser
público.
A promessa de “legado da Copa do Mundo”
foi prontamente colocada em cheque
quando confrontada com a problemática
presenciada no país como consequência
direta das intervenções urbanas para a
Copa da FIFA de 2014. O Loteamento
São Francisco foi exemplo do completo
despreparo e da negligência do Estado
quanto ao trato com as comunidades
diretamente atingidas. Sobre esse aspecto
a cientista social e integrante do Comitê
Popular da Copa PE Alice Mello, destaca9:

“Apesar de o Estado dizer que as obras
de mobilidade serão um legado positivo
para o estado de Pernambuco, nós
vemos que essas obras geraram mais
prejuízos do que ganhos, porque elas
removem muitas pessoas que perderam
o lugar onde viviam, um bairro inteiro, a
exemplo do Loteamento São Francisco
em Camaragibe, e nem se quer as
obras ficaram prontas para a realização
da Copa”
Os debates e reflexões produzidas nas
atividades do Comitê PE já atentavam para
a complexidade da relação com o Poder
Público, enfatizando (I) A necessidade de
perceber as diversas formas de diálogo dos
agentes públicos que, por vezes, incorporam
conflitos de informações entre dados
oficiais e a realidade dos(as) moradores(as),
informações parciais ou incompletas,

9 Fonte: Os impactos da Copa do Mundo
nas condições de vida das mulheres em
Pernambuco – SOS CORPO, 2014.

além das tentativas de acomodação e
amedrontamento às comunidades; (II) A
importância de buscar a multiplicidade de
espaços institucionais para o diálogo; e (III)
A fundamental perspectiva de ressignificar
a noção de legalidade se contrapondo às
ilicitudes na ação do Estado no que dizia
respeito ao reconhecimento da posse10.
Nesse sentido, o Comitê Popular da Copa
de Pernambuco realizou diversas visitas e
caravanas às regiões atingidas, entre elas o
Loteamento São Francisco, na perspectiva
de compreender com mais cuidado como as
intervenções estavam sendo realizadas. Em
setembro de 2011, o Comitê da COPA PE
ouviu diversos relatos em Camaragibe, que
se referiam a um “clima de terrorismo”, sem
informações objetivas sobre as obras, e com
veto às falas das organizações representativas
das comunidades nas realizações de
audiências públicas11. Como ratifica em seu
depoimento Raquel Rolnik, por ocasião de sua
visita à comunidade em novembro de 2013:

“No loteamento São Francisco em
Camaragibe soube que nesta segundafeira oficiais de justiça estiveram na
comunidade para pressionar a saída dos
moradores, com ameaças de que haverá
uso de força policial caso as pessoas não
saiam em 24 horas. Ou seja, a ordem é
pra sair, sem compensações financeiras
que garantam previamente o acesso a
uma nova moradia, muito menos uma
alternativa de reassentamento”.

10 Fonte: Relatório do Seminário “Legados e
Relegados da Copa do Mundo: Quando o direito
à cidade é violado”. Comitê Popular da Copa PE,
2013.
11 Disponível em: https://comitepopularpe.
wordpress.com/2011/09/28/caravana-acamaragibe-e-sao-lourenco/. Acessado
em 10/02/2015.
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Além do tempo exíguo para desocupação
de suas casas (entre 15 e 30 dias), essas
famílias vivenciaram a notícia através de
funcionários de uma empresa terceirizada,
que reuniram a comunidade com o informe
de que em função da obra do Corredor
Leste-Oeste naquela localidade, as casas
seriam destruídas, ao passo que iniciaram
uma marcação, através de adesivos e sem
qualquer notificação oficial, nas casas a
serem demolidas.
No tocante aos valores pagos
pelas indenizações, a secretária de
desapropriações Analúcia Cabral informou
que os laudos são baseados em preços
de mercado e definidos conforme a NBR
14.653, regulamentação da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): “A
ausência de regularidade na documentação
dos imóveis faz com que a desapropriação
seja judicial, sendo ajuizadas ações com
valores médios de mercado”. Em outra
ocasião, a secretária de desapropriações
afirmou que o governo contava com
uma equipe multidisciplinar, formada por
engenheiros, arquitetos, assistentes sociais
e advogados na condução do processo
de desapropriação, e disponibilizava,
constantemente, um canal de diálogo com
a comunidade12.
Entretanto, não foram poucas as situações
que atestaram a falácia do governo estadual
tanto no que se refere ao pagamento
de indenizações, quanto no que diz
respeito aos processos de transparência e
participação popular, como explicitado nos
depoimentos a seguir.

12 Disponível em: http://g1.globo.com/
pernambuco/noticia/2013/12/obras-da-copaproduzem-sem-teto-diz-relatora-da-onu-emvisita-pe.html. Acessado em 10/02/2015

“Fizemos um protesto no gabinete do
governador. Eles mostraram um projeto
que nos atrapalhava, todos os arquitetos
parceiros foram unânimes em dizer que
era um absurdo...eles deram quinze dias
pra gente apresentar uma proposta.
Depois nos ligaram e chamaram pra
uma reunião sem dizer o que era, e nos
deram um pacote de mentiras...Essa
obra que estão fazendo pra ter cerca
de 600 casas removidas é um absurdo!
As indenizações são em torno de cinco,
seis, sete mil reais...”.
Moisés
Liderança comunitária do Coque

“A nossa comunidade sofre com uma
coisa comum de todos os depoimentos:
as famílias que estão sendo expulsas
estão sendo pagas com valores
irrisórios”.
Marinalva Ferreira
Comunidade Loteamento São Francisco

“Disseram que precisavam fazer um
canal e a máquina não entrava, por isso
derrubaram. Até pediram desculpas
porque derrubaram, mas até o momento
nenhum acordo foi fechado”.
Quézia dos Santos
Moradora do Loteamento São Francisco
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Foto: Ana Lira

Para Rudrigo Souza e Silva o governo se
utilizou do fato de a maioria das famílias
não ter a posse formal dos imóveis para
implementar um procedimento que
subvalorizou as indenizações durante as
negociações para desapropriação, para
tanto, através das empresas terceirizadas,
lançou mão da estratégia de contatar
individualmente os(as) moradores(as)
utilizando um tom de ameaça e sem definir
valores nas negociações.

Atingidos Camaragibe - Walter Ribeiro

“As famílias são de baixa renda, sem
acesso à Justiça, tornando-as ainda
mais frágeis. Acreditamos que poderia
ter sido feito um plano habitacional
para essas famílias serem relocadas
para áreas próximas, porque tempo
houve. Além disso, a gente também
critica que as intervenções mudam a
cada momento e não são apresentadas
ao Conselho Estadual das Cidades
para serem discutidas. Achamos os
projetos urbanisticamente frágeis e
questionamos o interesse social deles”.

Mulheres e Pessoas Idosas
na mira das violações

Foto: ANCOP
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A luta política por uma cidade mais equitativa e
democrática significa pensar em um conjunto
de ações políticas que afirmem o lugar dos
‘sujeitos ocultos da cidade’, as mulheres.
Ocultos no sentido de que é preciso pensá-las
no diálogo das políticas urbanas e nas ações
afirmativas para igualdade de gênero nas
cidades. Esse olhar não pode ser visto como
uma concessão, mas como direito.
(Mércia Alves – SOS Corpo e Comitê Popular da Copa PE)

Em destaque (alto), Adjailma faz
denúncia do processo de violações
no Loteamento São Francisco durante
o Encontro de Atingidos em BH

Foto: ANCOP

Na dinâmica de construção e reconstrução dos
espaços urbanos, a prática do Estado continua se
ancorando na reprodução de violências simbólicas
e materiais, promovendo, além de violações ao
direito à cidade, desigualdades geracionais e de
gênero. As vítimas da perversidade desse modelo de
cidade ganham rosto e voz, quando olhamos para
a situação das mulheres e das pessoas idosas, em
todo processo da remoção de centenas de famílias
da comunidade do Loteamento São Francisco.

Edjane, atingida por desapropriação no Loteamento São Francisco
durante o Encontro de Atingidos em Belo Horizonte

Foto: João Velozo
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Protesto na Rua Belmiro Correia em Camaragibe

São inúmeros os casos de mulheres
destituídas de seu lugar de moradia, de
trabalho produtivo, e dos demais espaços
de sociabilidades, além de pessoas idosas
afetadas com problemas psicológicos,
sociais e de saúde, sem sequer receber
assistência do Estado. Há relatos de oito
mortes e diversos casos de acidentes
cardiovasculares (AVC) e depressões, como
testificam o relato abaixo:

“Foram muitos os relatos que ouvi de
moradores idosos com problemas de
saúde decorrentes da total insegurança
em que vêm vivendo desde que foram
comunicados da remoção. São casos
de depressão, de AVC, de hipertensão,
entre outros”.
Raquel Rolnik

mulheres brasileiras, em seus diferentes
períodos de vida, sofrem violências de
gênero expressas desde as restrições no
campo da autonomia sexual, à segregação
ocupacional e baixa presença nos espaços
de poder. Essas violências, ancoradas no
patriarcado e no capitalismo, estruturaram
nossa sociedade construindo e delimitando
diferentes espaços e papeis determinados
aos homens e às mulheres. A eles,
destina-se o lugar público, do domínio e
concentração econômica e política; e a elas,
os espaços domésticos e da subserviência.
Segundo Joana Barros13, nesse cenário, as
diferentes formas de violência vividas pelas
mulheres, no contexto da negação do direto
à cidade, afetam diversos aspectos de suas
vidas quando as distanciaram de vínculos
que colaboravam com a sociabilidade de
suas famílias:

Historicamente os espaços públicos e
privados no Brasil foram constituídos a
partir da negação às mulheres da sua
condição de sujeito político. Assim, as
13 Disponível em: http://www.fase.org.br/v2/
pagina.php?id=3964> Acessado em: 8 de
fevereiro de 2015.
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“Com a remoção, não só se perde
o valor monetário da casa, como
também o acesso à escola e o
acompanhamento médico no posto
de saúde, as redes de sociabilidade
que a ajudam no dia-a-dia com os
filhos, as casas de amigos, a relação
com o lugar, além da possibilidade de
bicos e trabalhos extras que melhoram
renda familiar. Essa desestruturação
das redes de sociabilidade e de
pertencimento que as remoções
efetivam tem um impacto imenso na
vida das mulheres: impacto afetivo,
impacto econômico, impacto no
tempo, impacto no trabalho.
Entretanto, é importante afirmar que na
luta pelos direitos humanos, as mulheres
têm demarcado uma ação de resistência
e de redefinição desses papeis e lugares,
ressignificando, também, a exigibilidade do
direito à cidade enquanto negação à lógica
patriarcal de dominação. Cotidianamente,
essas mulheres têm intervindo, no sentido
de reverter o cenário de invisibilidade a que
estão submetidas.
Nesse sentido, denunciar a política
excludente que impera na construção
de obras para megaempreendimentos
urbanos, significa também explicitar seus
impactos negativos na vida das mulheres,
seja pela insegurança com o aumento das
violências, ou com a precarização dos
serviços públicos e de infraestrutura que as
atingem diretamente em função da ausência
de equipamentos públicos de saúde,
educação, transporte etc.
Essa postura reivindicatória das mulheres,
que se contrapõe às opressões de classe
e de gênero, também foi evidenciada
no Loteamento São Francisco, onde

as experiências de mobilização, às
iniciativas de denúncias e as estratégias
de organização comunitária foram
protagonizadas, na maior parte das vezes,
pelas mulheres. Em geral, foram elas as
representantes da comunidade em espaços
de socialização de experiências, e de
incidência política.
Na construção das cidades para todas as
pessoas também é preciso reconhecer e
valorizar as ricas e diversas histórias das
comunidades. Considerar as relações
afetivas e referências simbólicas existentes
nas relações de sociabilidades construídas
ao longo de décadas.
No processo de implementação dos
projetos desenvolvimentistas impulsionados
pelo Estado, como os megaeventos,
o que se vê é a política sistemática de
desaparecimento das memórias das
comunidades e coletivos, com o objetivo
de invisibilizar os espaços e desagregar
as pessoas. Essa perspectiva impacta
toda vida coletiva, e, de forma especial,
às pessoas idosas que construíram
afetos e histórias nesses territórios. Para
essas pessoas, a abrupta demolição de
seus locais de moradia e de convivência,
significou, muitas vezes, a causa de seu
adoecimento e mesmo falecimento.
É, de novo, a afirmação da cidade como
um ativo financeiro, e não como o lugar da
habitabilidade, da relação com o trabalho,
e da construção de laços afetivos, como
evidenciado nos diversos relatos de
moradoras e moradores que testemunharam
as consequências diretas da violação de
direitos de pessoas idosas no Loteamento
São Francisco14:

14 Disponível em http://g1.globo.com/
pernambuco/noticia/2013/12/obras-da-copaproduzem-sem-teto-diz-relatora-da-onu-emvisita-pe.html

Foto: Eduardo Amorim / Frente Independente Popular
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Cruzes no ato do 15M simbolizaram os mortos no Loteamento
São Francisco em decorrência do agravamento do quadro de
saúde durante o processo de desapropriação

“Quando começou a notícia
da desapropriação, ela [a mãe]
começou a ficar preocupada com
o paradeiro da gente. Ficou sem
dormir direito, comer bem. Quando
viu as coisas acontecerem mesmo,
foi a gota d´água. Ainda não
analisei se vamos entrar com uma
ação contra o Estado”.
Analice Ferreira, filha de Severina Maria de
Lima, de 70 anos, que morreu em novembro
de 2012 de infarto.

“Minha mãe era uma senhora e já estava
doente, mas ela ficou muito deprimida
quando soube de tudo. Ela ficou muito
preocupada com a gente, porque a
indenização não ia cobrir a compra de outro
lugar, e a situação só foi piorando. Agora,
só falta a minha casa e a do vizinho serem
desapropriadas. O terreno é grande, com
quatro casas, onde moram meus irmãos,
e com a indenização partilhada só sobra
R$ 3 mil para mim, que não dá para nada.
Eu não sei o que vou fazer”
Maria Zuleide Ferreira filha de Maria Ferreira de Araújo
que morreu em março de 2013 com 85 anos.

Mulheres de
Camaragibe dão
entrevista para Rede
de TV no Encontro
de Atingidos em BH

Foto: Eduardo Amorim / Frente Independente Popular
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Os despejos forçados vividos pela
comunidade do Loteamento São Francisco
foram realizados sob argumento de que
aquele território seria área de utilidade
pública. No período que antecedeu a
realização da Copa da FIFA 2014 foram
feitos diversos anúncios dos legados do
evento, a exemplo da construção da Cidade
da Copa, anunciada na página eletrônica da
Secretaria Extraordinária a Copa de 201415
enquanto:

“Um projeto imobiliário complexo,
dotado do que é mais moderno em
termos de tecnologia, que reordenará
a urbanização da RMR. Uma cidade
inteligente que possibilita um modelo
diferenciado de qualidade de vida
para seus moradores e visitantes.
A partir do uso da alta tecnologia, a
estrutura urbana é transformada em
um local agradável, eficiente, seguro
e sustentável”.
Atualmente, parte do terreno do Loteamento
São Francisco que foi desapropriado
está vazia e sem uso, tornando aquela
comunidade a mais emblemática
demonstração da inadequação e
desperdício de recurso público, bem como
da ausência de propostas alternativas e/
ou de comprovação da inevitabilidade das
desapropriações em Pernambuco. Após um
doloroso processo de remoções forçadas,
não há investimentos ou perspectivas do
estado ou do município para conferir-lhe
qualquer utilidade.
Para o Loteamento São Francisco o que
restou enquanto ‘saldo’ da realização da

15 Disponível em: http://www.secopa.pe.gov.
br/attachments/Legado-social-das-Copas-emPernambuco.pdf

Copa do Mundo é que a maior parte da
comunidade se encontra em condições
precárias de habitabilidade, as famílias
passaram a morar longe do antigo local de
convívio, e, em muitos casos, não tiveram
outra opção além de passar a residir em
casa de parentes. No tocante à aquisição
de imóveis muitas famílias o fizeram
informalmente, ou passaram a morar em
imóveis alugados. Esse cenário se deve,
fundamentalmente, à morosidade do trâmite
para pagamento total das indenizações,
como demonstra o quadro abaixo sobre a
situação dos processos de desapropriação
do Loteamento São Francisco após a
realização da Copa do Mundo no Brasil.
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As iniciativas do Comitê Popular
da Copa PE no contexto das lutas
urbanas pelo direito à cidade
As lutas urbanas pelo direito à cidade
mobilizam uma diversidade de
organizações, coletivos e militantes, que
têm protagonizado iniciativas importantes
em defesa do acesso à participação e à
produção do espaço urbano.
Em Pernambuco, a formação do Comitê
Popular da Copa foi marcada por um
esforço de mobilização e construção
de um espaço de articulação política,
que pudesse congregar tais sujeitos,
bem como pudesse ter como elemento
norteador de suas ações as demandas
das famílias diretamente atingidas com
as desapropriações.

Foto: Acervo do Comitê

Da mesma forma, o Comitê PE
assumiu a iniciativa de apresentar para
os(as) gestores(as) públicas e para a
sociedade pernambucana subsídios
que contribuíssem para antecipação,
reparação e enfrentamento das situações
potencialmente violadoras de direitos nos
contextos das obras para a Copa.

Assim, ao longo dos três anos de sua
existência, o Comitê realizou um papel
de monitoramento e controle social por meio da participação da sociedade
civil organizada - sobre processos,
iniciativas, projetos e ações que envolvam
recursos públicos voltados para os
megaempreendimentos, o que significa
ampliar os atuais níveis de transparência
e diálogo, a fim de se evitar que violações
de direitos, desmandos políticos,
retrocessos na participação popular e
usos privados dos recursos públicos
continuem ocorrendo no estado.
Nesse contexto de lutas, o Comitê
Popular da Copa PE pautou suas
iniciativas em alguns campos de
atuação: Produção e sistematização
de informações; Incidência política;
Apoio às mobilizações de comunidades
atingidas; Comunicação; e Troca
de experiências em âmbito local e
nacional. Em cada um desses eixos
foram realizadas diversas atividades,
na perspectiva de consolidar uma
intervenção pelo direito à cidade, no
contexto da realização de Megaeventos,
em especial a Copa das Confederações
e a Copa da FIFA 2014.

Encontro com famílias do
Loteamento São Francisco
- Devolutiva de Informações
e Construção de Plano
de Trabalho Pós-Copa
(19 de julho)

Produção e sistematização
de informações
• Análise da judicialização dos processos
de desapropriação (levantamento
processual dos valores das indenizações);
• Relatório dos principais problemas
enfrentados pela população, estratégias
de resolução e atores envolvidos, relato
das estratégias e políticas de garantia
à moradia nas áreas impactadas pelas
obras da Copa 2014 em Pernambuco;
• Mapa do Loteamento São Francisco;
• Levantamento de dados
socioeconômicos, dos impactos
estruturais nas vidas das famílias;
• Dossiê de auditoria participativa da
Secretaria da Presidência da República;
• Notas Públicas;

Apoio às
mobilizações
de comunidades
atingidas

Comunicação

• Realização de reuniões,
oficinas e assembleias com
grupos de comunidades
atingidas;

• Criação e manutenção do
blog e fanpage do Comitê
Popular da Copa PE;

• Acompanhamento das
famílias no pós remoção;
• Facilitação para elaboração
de planos de trabalho e
formulação de estratégias de
garantia de direitos;
• Realização de eventos e
atividades propostas pelas
famílias atingidas no acesso
aos direitos

• Produção de vídeos
retratando violações sofridas
pelas famílias devido às
obras da Copa;

• Articulação com redes
parceiras para divulgação,
exibição e propagação
dos vídeos em mídias
alternativas;
• Criação e manutenção
das páginas da campanha
#NósValemosMais;
• Mostras de vídeos

• Diagnóstico das desapropriações no
Loteamento São Francisco

Incidência Política
• Realização de protestos e atos públicos;

Troca de experiência nacional
• Participação de famílias e integrantes
do Comitê no Encontro Nacional de
Atingidos pela Copa do Mundo FIFA 2014
realizado pela Articulação Nacional dos
Comitês Populares da Copa e parceiros
em Belo Horizonte – Maio/2014;
• Socialização de conteúdos produzidos
pelo Comitê PE para a Articulação
Nacional dos Comitês Populares da Copa
(ANCOP);
• Realização de atividades da Jornada
Nacional de Lutas #CopaParaQuem?;
• Visita às áreas ameaçadas e Encontros
com as famílias local e nacionalmente;
• Produção e sistematização de
informações sobre as desapropriações
em obras da COPA

• Denúncia à imprensa local e internacional;
• Confecção de Ofícios e Pedidos de Informação
sobre número de desapropriações e sobre convênios
e contratos;
• Acompanhamento dos processos e cobranças
quanto ao seu andamento junto à Procuradoria Geral
do Estado, Judiciário e Defensoria Pública;
• Realização de Seminário Local envolvendo famílias
atingidas, poder público e organizações sociais que
discutem e acompanham o tema;
• Articulação para visita de relatorias de Direitos
Humanos (Plataforma DHESCA e ONU);
• Realização do Seminário “Legados e [Re]Legados da
Copa: quando o direito à cidade é violado” articulando
os Comitês Populares da Copa do Nordeste;
• Realização do Seminário “Conflitos Urbanos na
Metrópole e resistência popular pelo Direito à Cidade”;
• Constituição de Coletivo para Mapeamento de
conflitos urbanos e apoio à luta pelo Direito à Cidade
articulando diversos atores

Com o acompanhamento in loco da
situação das famílias diretamente atingidas
foi possível ao Comitê PE construir
documentos que apontaram para os
principais problemas enfrentados pela
população. Esses documentos balizaram
a atuação do Comitê no enfrentamento
às situações de violação de direitos,
e orientaram seus posicionamentos e
denúncias públicas.
Os problemas constatados pelo Comitê se
referiam às práticas abusivas do governo do
estado e seus procedimentos de exceção;
às desarticulações entre os entes federados;
às omissões dos órgãos de controle
(Ministério Público e Defensoria Pública); às
arbitrariedades do Judiciário; à ausência de
alternativas habitacionais e de assistência
psicossocial para as famílias atingidas.
Além disso, merece destaque a ação de
levantamento processual, feito pelo Comitê
Popular da Copa em parceria com o Núcleo
de Assessoria Jurídica da Universidade
Federal de Pernambuco, que permitiu
acesso às informações, e ainda mais, a
possibilidade de acompanhamento dos
processos pela Procuradoria Geral do
Estado de forma a buscar saídas coletivas
para os problemas gerais identificados.
Esse fato contribuiu para o fim do
assédio sofrido pelas famílias por parte

Encontro com Famílias do Loteamento
São Francisco (22 de setembro)

Foto: Acervo do Comitê

Desde 2011 o Comitê PE produziu e
sistematizou informações com o intuito de
incidir sobre a política urbana implementada
no estado, em especial nas questões
relacionadas às desapropriações em obras
da Copa. Tratou-se da elaboração de
diagnósticos, levantamentos, relatórios,
análises, dossiês, notas públicas e
mapeamentos.

Foto: Acervo do Comitê
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Exibição de Vídeos sobre a Copa no Estelita (25 de maio)

do Estado, que ocorriam no contexto do
tratamento individualizado. Ou seja, essa
ação contribuiu significativamente para a
explicitação das violações, uma vez que os
dados oficiais por vezes foram ocultados,
ou divulgados (em resposta aos pedidos
de informações feitos pelo Comitê na
prerrogativa de uso da Lei Estadual de
Acesso à Informação nº14.804/2012) de
forma não condizente com a realidade,
como explicitado no exemplo a seguir.
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Quadro comparativo das informações levantadas pelo Observatório
das Metrópoles e o Comitê popular da Copa em contraponto com
os dados do Governo do Estado de Pernambuco

**Dados obtidos em
apresentação da SECOPA
em reunião do conselho
das cidades e contato
obtido com os moradores

Incidência Política
No campo da incidência política foram
diversas as atividades realizadas
com a participação direta das
comunidades atingidas. Destacam-se
as manifestações e atos públicos em
locais estratégicos como a Procuradoria
Geral do Estado ou no Shopping Recife,
como por ocasião do Ato contra a
chegada da Taça da Copa FIFA 2014
- “Rolezinho Fuleco”; reuniões com
gestores das políticas habitacionais,
de assistência e de desenvolvimento
social; denúncias à imprensa
local e internacional; cobranças e
reivindicações quanto aos dados
das desapropriações, de convênios
e contratos, do andamento dos
processos; realização de seminários,
a exemplo do seminário “Legados e

***Dados do Governo
do Estado referente à
nº de imóveis

Foto: Acervo do Comitê

*Dados obtidos através das
respostas do Estado de
Pernambuco dos pedidos de
informação feito em uso da lei
estadual de acesso à informação
(Lei 12.527/11).

Ato “Rolezinho Fuleco” durante
Passagem da taça da Copa no Recife Shopping Center (23 de maio)

Foto: Acervo do Comitê

Apresentação do Vídeo
do FAGS-UFPE para as
famílias do Loteamento
São Francisco (08 de
setembro)

Apoio às mobilizações de
comunidades atingidas
[Re]Legados da Copa: quando o direito à
cidade é violado” e do seminário “Conflitos
Urbanos na Metrópole e resistência popular
pelo Direito à Cidade”; articulação para
visitas de representantes de instrumentos
de defesa dos Direitos Humanos como as
relatorias da Plataforma DHESCA e pelo
Direito à Moradia Adequada da ONU; e,
por fim, a constituição de Coletivo para
Mapeamento de conflitos urbanos e apoio
à luta pelo Direito à Cidade.

Comunicação
Quanto às estratégias de comunicação
o Comitê Popular da Copa PE conseguiu
produzir e exibir conteúdos de audiovisual
que buscaram retratar as violações sofridas
pelas famílias em função das obras da
Copa, e contribuir para a realização do
vídeo do Núcleo de Estudos sobre Família,
Gênero e Sexualidade (FAGES-UFPE)
sobre o mesmo tema. No campo das
ferramentas de internet foi criado o blog e
a fanpage do Comitê que serve de acervo
das informações produzidas, bem como a
Campanha #NósValemosMais que buscou
alertar a população pernambucana sobre os
impactos negativos na vida das cidades em
prol da Copa do Mundo 2014, retratando
e denunciando centenas de casos de
violações de direitos humanos.

O contexto de mobilização das comunidades
atingidas foi marcado pela intensidade na
dinâmica de organização e fortalecimento
das famílias removidas no período inicial
de atuação do Comitê (quando figurava
um quadro avançado de remoções de
famílias, em que pese, parte considerável
delas não ter recebido indenizações) até o
acompanhamento das famílias pós remoção.
O apoio às mobilizações comunitárias
contribuiu para estruturação das
organizações locais, resultando em uma
série de atos e reivindicações, que por sua
vez forjaram importantes encaminhamentos,
a exemplo da disponibilização do
diagnóstico das famílias, a elaboração do
levantamento processual, e a constituição de
um plano de assistência psicossocial. Foram
dezenas de reuniões, oficinas e assembleias
com grupos de comunidades atingidas
e com representações governamentais
(Ministério Público de Pernambuco,
Promotoria de Justiça de Cidade e Direitos
Humanos do Recife, Procuradoria Geral do
Estado, Secretaria Especial de Mobilidade);
Rearticulação da comissão das famílias
atingidas no Loteamento São Francisco;
e acompanhamento às famílias no que
se refere à garantia do acesso à justiça, à
assistência psicossocial, e à estruturação
de um plano urbanístico para reparação do
direito à moradia.
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Fotos: Eduardo Amorim / Frente Independente Popular

Ato na Praça da Liberdade Encontro dos Atingidos em BH

15M no Loteamento São Francisco

Troca de experiência
nacional
No tocante às trocas de experiências no contexto
das violações em função de obras da Copa
do mundo merece destaque a participação de
famílias atingidas e integrantes do Comitê PE no
“I Encontro dos Atingidos: Quem perde com os
Megaeventos e Megaprojetos”, realizado pela
ANCOP e parceiros em Belo Horizonte ocorrido
em maio de 2014, no qual foi produzido o
documento intitulado “Carta do I Encontro dos/as
Atingidos/as”. Outro destaque é a participação
de integrantes do Comitê Popular da Copa PE
na Reunião da Articulação Nacional dos Comitês
Populares da Copa em São Paulo, onde se
avaliou a atuação dos Comitês durante a Copa e
foi possível refletir coletivamente sobre os rumos
dos Comitês pós-Copa.
Além dos momentos de encontros houve uma
atividade articulada nacionalmente, nomeada
de 15M, que serviu de start para mobilizações
pré-copa. No Recife a Jornada Nacional de
Lutas possibilitou uma articulação prévia com
outras organizações e coletivos. A partir disso,
a articulação (que posteriormente passou a ser
chamada #CopaPraQuem?) passou a se reunir
semanalmente a fim de planejar o conjunto de
intervenções em Pernambuco.
Na perspectiva da troca de experiências e
compartilhamento de informações, o Comitê PE
produziu e socializou conteúdo para a 3ª edição
do Dossiê “Megaeventos e Violação de Direitos
Humanos no Brasil”.

15M no Loteamento São Francisco

Quanto às visitas às áreas ameaçadas e
encontros com as famílias de outras regiões,
o Comitê se articulou e atuou com grupos e
organizações que desenvolvem diálogos junto
a ocupações e assentamentos, a exemplo da
ocupação da Rua Imperial; a comunidade de
Passarinho e a Vila do Motorista (Coque). Outras
áreas ameaçadas por conflitos, como a área de
Suape e Vila Sotave, também foram contatadas
pelo Comitê.
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Parcerias e Articulações do Comitê
em Pernambuco e no Brasil
Nas lutas urbanas pelo direito à cidade o
Comitê Popular da Copa PE constituiu um
quadro de parceiros e aliados, que individual
ou coletivamente são reconhecidos
enquanto espaços de resistência e
produção de discurso acerca dos impactos
da Copa.

cidade para todas as pessoas e no
reconhecimento das metrópoles enquanto
espaços de convivência coletiva, não
de desenvolvimento ou de expansão do
capital. Nesse sentido, a rede Coque
(R)Existe e o Movimento Ocupe Estelita
foram importantes parceiros.

No estado de Pernambuco são diversos
os sujeitos que protagonizaram iniciativas
importantes, e com os quais o Comitê
buscou diálogo e articulação, a exemplo
do Sindicato dos Trabalhadores do
Comércio Informal (SINTRACI), Plataforma
Copa Favela, Instituto ETHOS, a Rede de
Combate à Violência e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, a Frente
Independente Popular de Pernambuco (FIPPE), Centro Popular de Direitos Humanos
(CPDH) e o Observatório das Metrópoles.

Nacionalmente, se formou uma rede de
controle social sobre os impactos da Copa
no país, a ANCOP, que além de ser parte
dos processos de luta contra qualquer
forma de violação de direitos já instituídos
e de despejo de populações que estejam
situadas em áreas de estruturação dos
projetos de mobilidade urbana, defende
a participação popular nos processos de
transformação do espaço das cidades, e
tem centralidade de ação no monitoramento
de obras para realização de Megaeventos e
Megaprojetos.

Outros atores, em âmbito mais conjuntural,
também estiveram presentes e construíram
coletivamente estratégias de ação, como o
Coletivo de Luta Comunitária e o Coletivo
Todas as Vozes, o Grupo de Pesquisa sobre
Movimentos Sociais e Espaço Urbano
(MSEU-UFPE), a Frente de Luta pelo
Transporte Público (FLTP), os Diretório dos
Centros Estudantis da UNICAP, FAFIRE e
FAREC, o Laboratório de Audiovisual em
Mídias Alternativas (LAMA) e a União dos
Estudantes de Pernambuco (UESPE).
No contexto das lutas pelo direito à
cidade, o Comitê PE dialogou com
movimentos e iniciativas que têm
sido referências na defesa de uma

Para além da Articulação dos Comitês,
também foram parceiros no diálogo a
relatoria da Plataforma DHESCA Brasil,
fortalecendo a troca de experiências
e a soma de esforços pela defesa dos
Direitos Humanos. No campo do apoio
institucional, destaca-se a parceria com
o Fundo Brasil de Direitos Humanos e
com a Fundação Rosa Luxemburgo, que,
além da contribuição política garantiram
financeiramente a possibilidade de uma
atuação estruturante.
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Avanços e Conquistas:
Mesmo diante dessas dificuldades enfrentadas
no tocante às ausências de respostas efetivas
por parte do Estado, podemos destacar um
universo importante de resultados decorrentes
desse processo:
• A ampliação do olhar sobre a Copa e seus
impactos no cenário local, buscando caracterizar
as diversas violações, a ausência de construção
de políticas públicas nesse processo, mas
também apontando para possibilidades de
reparação de direitos;
• O fortalecimento da organização comunitária
junto a comunidades sem histórico de
mobilização política e de outros processos
de resistência urbana como a luta das(os)
ambulantes e do #OcupeEstelita;
• A crítica das soluções urbanísticas colocadas
como “legados da Copa”, em especial o
modelo de mobilidade adotado, que privilegiou
o transporte individual motorizado na principal
obra (Via Mangue) e optou pela expansão dos
Terminais Integrados de Passageiros contestados
pela população, bem como o retrocesso que
representa na dinâmica de democratização
da cidade, com o beneficiamento do capital
imobiliário e prejuízo das comunidades de baixa
renda e o conjunto da população como um todo;
• A reconstrução da memória das comunidades
atingidas, como no caso do Loteamento São
Francisco, que foi riscada do mapa e, por meio
de um mapeamento social, a identidade da
comunidade vai sendo reconstruída;
• Debate público acerca dos processos de
desapropriação que se ancoram nos princípios
da utilidade pública e do interesse social, mas
que, no entanto, não conta com a participação
da sociedade;
• A reversão do processo de remoção de 58
casas no Coque, que seriam desapropriadas em
virtude da mudança de traçado viário. Reversão
que só foi possível por conta da visibilidade

e incidência política da rede Coque (R)Existe
(formada por moradores, lideranças, coletivos e
movimentos sociais);
• Visibilidade na mídia nacional e internacional
(BBC, CNN, France Television, etc.), bem como
veiculação também nos espaços de mídia
alternativa como a Agência Pública, Laboratório
de Audiovisual em Mídias Alternativas (LAMA),
Nova Democracia, Mídia Capoeira, mesmo diante
de um silêncio expressivo da mídia local sobre
tais temas;
• O avanço da luta das(os) comerciantes da
Belmiro Correia contra as desapropriações.
No início eram 79 desapropriações, mas após
mobilizações e atos, caíram para 19;
• O reconhecimento do Estado das violações
cometidas mediante a realização de atos/
protestos em frente à Secretaria das Cidades e à
Procuradoria Geral do Estado, que resultou numa
abertura de diálogo com estes e outros órgãos;
• Organização das(os) trabalhadoras(es) do
comércio informal diante de um processo
intensificado de higienização dos centros
urbanos, conseguindo não apenas garantir seu
direito ao trabalho no período da Copa, mas
do ponto vista de articulação local e nacional
da categoria. A partir da articulação do Comitê
Popular integrar a Comissão Nacional de
Ambulantes;
• Pressão do Comitê em conjunto com as
famílias ao Judiciário, a Procuradoria do Estado
de Pernambuco, Defensoria Pública e Ministério
Público de Pernambuco em relação à liberação
dos valores indenizatórios;
• A construção e continuidade das articulações
com atores nacionais como a ANCOP e com
locais (NAJUP, CPDH, FIP, etc.);
• A constituição de um Coletivo para
Mapeamento de conflitos urbanos e apoio à luta
pelo Direito à Cidade.
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Perspectivas de continuidade
da luta e os conflitos urbanos
A trajetória do Comitê Popular da Copa PE,
assim como nos demais Comitês da Copa e
da própria ANCOP, sempre esteve atravessada
por uma inquietação latente sobre qual seria
seu futuro após a Copa do Mundo16.
Em Pernambuco a base da inquietação do
Comitê não era só temporal, ou seja, devido
ao fim da Copa. Mas essencialmente pelo
julgamento de que a metrópole vivenciava e
permanece numa crise urbana de grandes
impactos sobre populações já desigualmente
tratadas, cujos projetos de urbanização,
de mobilidade, de transformação profunda
na paisagem e no uso do solo urbano se
amontoam para reconfigurar os modos de
uso e principalmente de controle e gestão da
cidade e de seus atrativos.
Ao lado dessa constatação genérica, mas,
compartilhada por outros coletivos como
uma ameaça real ao direito à cidade e à
participação cidadã residia e permanece ativa
a questão sobre como resistir e retomar a
força da luta social e coletiva por uma nova
perspectiva de cidade e de acesso a bens e
serviços públicos fora do padrão privatista
que se impõe. Para responder a essa questão
desde o início o Comitê Popular da Copa PE
procurou, como vimos, se articular a outros
Coletivos, redes e fóruns de resistência
urbana.
Mas, cada coletivo desse tem sua agenda
particular e o contexto de retrocesso local

16 Essa inquietação é verdade que não se
aplica ao Comitê Popular da Copa e das
Olimpíadas (Rio de janeiro) devido ao fato de
que ainda será realizado evento Olimpíadas
na capital daquele estado.

nas políticas urbanas fez surgir, por vezes,
desconfianças acerca da consistência
política e do verdadeiro interesse de
um pela agenda do outro, dado que a
conjuntura política dos últimos anos
produziu em muitos movimentos sociais
históricos situações de alinhamento político
às respectivas gestões municipal, estadual
e federal. A consequência é que certas
movimentações, conteúdos e agendas
públicas pelo direito à cidade ou foram
colocadas em lados opostos ou obrigaram a
que frações e segmentos sociais históricos
na luta local assumissem animosidades
diante da emergência de novos segmentos
de luta política pelo direito à cidade e outras
formas de abordagem e publicização de
seus conteúdos.
O Comitê Popular da Copa entendeu a
importância dessas mudanças e, ainda
como uma hipótese em teste, apontou que
não lhe caberia orquestrar um fim de sua
existência, mas, sua transformação em
favor dos acúmulos históricos e emergentes
da luta urbana local, por meio de um
chamamento ao debate público e coletivo
acerca do que representam os conflitos
urbanos na metrópole sobre uma dupla
conformação: tanto a conformação do
espaço urbano como sobre as identidades
das lutas políticas históricas e atuais e o
que daí é possível se converter em novas
identidades políticas e novos sujeitos
sociais da luta pelo direito à cidade.
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Portanto, foi assim que o Comitê PE fez
algumas consultas com pessoas ligadas
ao Direitos Urbanos, ao Ocupe Estelita,
ao Fórum Estadual de Reforma Urbana, ao
Fórum Suape, além de alunos e professores
de universidades que se articulam nesses
coletivos sobre essa hipótese acima
destacada.
Após essas consultas e breves rodadas
de leituras de materiais sobre conflitos
urbanos e meios de seu monitoramento,
o Comitê apresentou ao debate a MINUTA
“MAPEAMENTO DE CONFLITOS
URBANOS EM PERNAMBUCO”. A
partir dessa Minuta apostou-se na
continuidade desse tipo de diálogo, estudo
e principalmente amadurecimento de
hipóteses políticas e teóricas com intuito
de constituição de uma dinâmica de
mapeamento dos conflitos urbanos em
Pernambuco.
Por intermédio da FASE foi estabelecida
uma articulação com o OBSERVATÓRIO
DOS CONFLITOS URBANOS DO RIO
DE JANEIRO que é uma iniciativa do
ETTERN/IPPUR/UFRJ - Laboratório
Estado, Trabalho, Território e Natureza,
do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano e Regional da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, notadamente com o
Professor Carlos Vainer e o doutorando
Breno Fontes. Foram realizadas, de forma
conjunta, momentos de capacitações,
debates públicos e reuniões de trabalho
visando compreender os fundamentos e
metodologias de monitoramento de conflitos
urbanos.
Hoje se configurou um coletivo de
militantes de direitos humanos, estudantes,
profissionais da educação, educadores e
educadoras populares que atuam ONGs,
movimentos sociais, feministas, dentre

outros oriundos de coletivos como o
Comitê Popular da Copa PE, ANCOP,
Fórum Estadual de Reforma Urbana,
coletivo Direitos Urbanos, Ocupe Estelita,
Fórum de Mulheres, Grupos de Pesquisa
Acadêmica como FAGES/UFPE, dentre
outros que tem como centro de sua ação
a luta pelo direito à cidade. E, a partir
dessas diferentes coalizões e encontros
na cidade, especialmente no contexto das
manifestações de junho e julho passados,
atos locais “Copa para Quem”, visita da
Relatora da ONU para o Direito à Moradia
Adequada, atos de solidariedade às
famílias despejadas do Loteamento São
Francisco (Camaragibe), dentre outros,
o presente coletivo encontra nas ideias
e em iniciativas como a do Observatório
dos Conflitos Urbanos uma importante
motivação para monitorar conflitos
urbanos e seus significados em termo de
gerar oportunidade de continuidade de
articulação, pesquisa, diálogo e atuação
conjunta na metrópole local.
Com isso, entende-se que o ano de 2015
será primordial para a continuidade da
luta pelo direito à cidade tendo sempre
como perspectiva o monitoramento e a
compreensão sobre o que são e o que
representam os conflitos urbanos que se
arrastam desde um passado recente e os
atuais conflitos na metrópole. A perspectiva
é poder organizar e alimentar uma
“Plataforma Colaborativa” nessa direção do
monitoramento. Portanto, registrar e divulgar
os conflitos urbanos ocorridos na Região
Metropolitana do Recife e que resultem
de distintas formas de manifestações
públicas coletivas que tenham a cidade(e
seus recursos naturais) como espaço e
objeto de suas reivindicações, segundo
uma perspectiva da efetivação dos direitos
de quem os exigem.
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A proposta é agir de forma colaborativa
no monitoramento, mas, igualmente no
apoio a diferentes grupos violados e suas
manifestações públicas, de modo a se
construírem proposições alternativas e
coletivas contra as violações identificadas
tanto no plano do direito à cidade como
no plano da justiça ambiental urbana.
Atuação na esfera pública credencia esses
coletivos a oferecer às autoridades locais
e à opinião pública visões alternativas
acerca da complexidade e da diversidade
das funções e usos do espaço urbano
na metrópole, como meio para se
enfrentar as desigualdades urbanas e as
injustiças ambientais, bem como para se
estabelecer a emergência de novas relações
sociopolíticas entre diferentes segmentos
sociais, meio ambiente e territórios
urbanos violados, para que se estabeleçam
condições de igualdade no acesso às
políticas governamentais aplicadas sobre
a cidade e seus cidadãos historicamente
segregados.
Enfim, o que se propõe é evoluir desde os
primeiros passos de catalogação de dados
para um perfil colaborativo de pesquisa ou,
conforme se pretende chamar no cotidiano,
para uma “Plataforma Colaborativa dos
Conflitos Urbanos na Metrópole do Recife”.
Plataforma porque desde antes o Comitê
Popular da Copa PE se colocou como um
lugar de encontro de diferentes coletivos,
militantes, ativistas, pessoas, grupos e
comunidades violadas em seus direitos,
pesquisadores, fóruns, redes, articulações,
etc que atuam na defesa do direito à cidade
e à justiça ambiental na metrópole.
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