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Ilma. Sra. 
Elisabete França 
Superintendente de Habitação Popular 
Secretaria da Habitação 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
  
  
No último sábado, 22 de agosto, visitei a Favela do Sapo e conversei com diversos moradores 
daquela comunidade. O que vi e ouvi me impressionou e por isso lhe escrevo, a fim de solicitar 
que a Secretaria da Habitação intervenha naquela preocupante situação. 

  
Não quero aqui contestar a necessidade do reassentamento das pessoas que vivem em 
condições precaríssimas, expostas a riscos à saúde e mesmo à vida, em barracos assentados 
sobre o esgoto e lixo, em condições de moradia inadequadas ou mesmo perigosas. No 
entanto, sendo a remoção necessária, é preciso que ela seja levada a cabo com respeito à 
dignidade e aos direitos dos envolvidos. 
  
Pelo que pude verificar durante minha visita, as maiores vítimas do conflito que ali se instaurou 
são mulheres e crianças. De forma geral, a população pareceu-me bastante assustada por 
desconhecer os projetos exatos da Prefeitura para aquele local, assim como por desconhecer 
os planos para sua remoção. Muitos, inclusive mulheres sozinhas com seus filhos, estão na 
iminência de serem despejados a qualquer momento sem ter qualquer local alternativo para 
onde ir. Embora as remoções já tenham sido iniciadas, não existe ainda determinação de 
reassentamento em local de moradia definitiva. Algumas famílias receberão bolsa aluguel e 
deverão ter acesso a apartamentos em conjunto habitacional que ainda será construído nas 
proximidades, mas essas são a minoria. A grande maioria da população não terá apoio para 
encontrar local onde possa habitar em condição estável. Os valores eventualmente recebidos 
nos chamados “cheques despejo” são apenas para remediação provisória de sua situação 
habitacional, e a grande maioria das famílias não conseguirá comprovar renda para ter acesso 
a financiamentos para aquisição de apartamentos, ainda que em projetos habitacionais. Um 
grande sentimento de insegurança em relação ao enquadramento em uma das categorias de 
atendimento e suas conseqüências é generalizado na comunidade. 
  
Também me surpreendeu encontrar diversos seguranças privados no entorno da favela, a 
rondar as moradias e seus habitantes. Segundo depoimentos colhidos neste sábado, estes 
seguranças, encarregados de acompanhar a demolição dos barracos impedindo que estes 
sejam reocupados, têm intimidado a população e chegado ao extremo de entrar em algumas 
moradias sem autorização, derrubando casas na ausência de seus moradores. É evidente uma 
situação de tensão que mais de uma vez se conflagrou. 
  
Os padrões internacionais de direitos humanos recomendam que, em situações semelhantes à 
da Favela do Sapo, diversas medidas sejam tomadas antes, durante e depois da remoção a 
fim de garantir que o direito humano à moradia da população afetada será, em qualquer 
situação, respeitado. Entre tais medidas gostaria de ressaltar a importância da informação 
efetiva e ampla em todos os momentos, desde o planejamento do projeto até o 
reassentamento, a real oportunidade de participação e de defesa da comunidade afetada, a 
garantia de abrigo alternativo enquanto não se chega a uma solução definitiva e, finalmente, a 
realocação da população removida, de forma definitiva, em outro local onde seu direito a uma 
moradia adequada seja enfim realizado. 
  
Tanto os padrões internacionais como as normas brasileiras rechaçam, em absoluto, ações 
como as que me foram narradas por parte dos seguranças particulares, agentes privados 
atuando para muito além de suas prerrogativas, sem qualquer acompanhamento de 
funcionários públicos ou respaldo na lei. 
  
Sei que a situação da Favela do Sapo é bastante delicada, que ali também existem conflitos 
internos, inclusive com a presença do tráfico de drogas, entretanto não se pode criminalizar o 



conjunto dos moradores por esta situação. Entendo, igualmente, que lidar com as tensões 
geradas por este processo constitui verdadeiro desafio. No entanto, acredito na habilidade e na 
vontade da Secretaria de solucionar esta situação de forma pacífica e em respeito aos direitos 
fundamentais. 
  
É certa da intenção da Prefeitura de buscar a melhor alternativa viável para os moradores da 
Favela do Sapo que escrevo sugerindo à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
antes de mais nada, que seja ampliada a linha de diálogo com a população, abrindo-se espaço 
genuíno à negociação e à busca de solução alternativa, buscando instituir-se ali um processo 
de remoção participativo e respeitoso dos direitos daqueles que terão que ser retirados 
involuntariamente de seu local de habitação habitual. Para que isto seja possível é fundamental 
a retirada dos seguranças privados da  favela, e que quaisquer funcionários públicos que ali 
atuem sejam orientados para respeitar a vida privada e familiar da comunidade afetada. 
                
Gostaria de colocar-me inteiramente à disposição da Secretaria para colaborar como possível 
em seus esforços de resolução da situação das mais de 400 famílias da Favela do Sapo, 
inclusive como mediadora de eventuais negociações. 
  
 
Atenciosamente, 
Raquel Rolnik 
 


