
Morar no Centro: Políticas Públicas e Conflitos-  

Uma análise a partir do Conselho de Habitação de São 

Paulo.  
 

   Georgia Lemos Akel  (georgia_akel@hotmail.com) 

Orientadora:  Prof. Drª. Luciana Ferreira Tatagiba                    

Universidade Estadual de Campinas - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

Núcleo de Pesquisa em Participação (NEPAC) 

Agência Financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq)  

Palavras chave: Participação - Conselhos de políticas pública - Democracia 

Introdução 
 

Metodologia 

 
 

O projeto de Iniciação Científica por mim desenvolvido tem como 

objetivo central analisar e compreender a disputa em torno da 

moradia popular no centro da cidade de São Paulo. Tal disputa 

gira em torno do fazer cumprir a função social da propriedade, 

direito garantido por lei, principalmente em prédios vagos no 

centro da cidade. O esforço é no sentido de compreender como o 

debate aparece nas reuniões do Conselho Municipal de 

Habitação, se este aparece como uma possibilidade real de 

diálogo entre governo e sociedade civil. Busco principalmente 

descobrir a capacidade do conselho de incidir sobre a política 

habitacional da cidade e se o conselho consegue deliberar ou não 

nesse sentido.  
 

Através da leitura das atas da quarta gestão do CMH (biênio 

2009-2011), de sua comissão executiva e de seus grupos de 

trabalho, busquei analisar e compreender a disputa em torno da 

moradia popular no centro de São Paulo. Meu objetivo era 

descobrir como o CMH se posicionava em relação a essa questão 

e como o “morar no centro” era apresentado em suas reuniões 

bimestrais. Após a leitura das atas, uma tabela era preenchida, 

para que no final, quando todas fossem lidas, eu pudesse 

comparar as reuniões e fazer um levantamento da participação 

dos conselheiros, de como o “morar no centro” era tratado, se ele 

aparecia ou não e de onde vinha a verba destinada aos projetos 

de moradia no centro.  

 

Resultados e Discussões 
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Referência Bibliográfica: 

 Em meio a elogios a atuação da prefeitura nos programas referentes a 

moradia na região central, como o Renova Centro, poucas vozes se 

levantam para questionar e cobrar ações ou inações por parte dos 

governantes.  

Nas atas lidas, alguns conselheiros dos movimentos sociais, se 

mostram agradecidos ao pessoal da prefeitura de São Paulo, o que 

contrasta com as notícias que circulam na mídia que mostra profundo 

desgosto dos movimentos em relação ao prefeito e seu governo.  

Alguns poucos membros dos movimentos sociais questionaram e 

cobraram ações dos governantes. 

Sobre as medidas de ação e programas destinados a região central, os 

que mais aparecem nas atas são o Renova Centro e a regularização dos 

cortiços.  

O Grupo de Trabalho de Política Habitacional para o Centro – que não 

se reuniu nenhuma vez nessa gestão.  

As  atas são confusas e muitas estão indisponíveis . 
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Pode-se concluir que a moradia na região central não ocupa uma posição 

significativa no âmbito do Conselho Municipal de Habitação. Não há 

conflito registrado nas atas, mas há promessas não cumpridas, um grupo 

de trabalho que não se reúne e famílias sem teto esperando há anos por 

um lugar para morar. 
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