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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo discutir a dinâmica em torno dos projetos de urbanização em específico na região da Cracolância de São 
Paulo e a efetividade de direitos dos cidadãos envolvidos. A metodologia adotada é a da pesquisa interdisciplinar, com orientação epistemológica 
na teoria crítica, sobretudo de perspectiva marxista, entre os ramos do Direito, Sociologia, Geografia e da Criminologia. A pesquisa propõe ser 
qualitativa, a partir de revisão bibliográfica e pesquisa empírica com base nos documentos que tratam a respeito dos episódios ocorridos na 
região da Cracolândia protagonizados pela prefeitura de São Paulo, desenvolvida, portanto, a partir das investigações das tensões territoriais, 
decorrentes das políticas de desenvolvimento urbano. O título do presente trabalho já antecipa o seu tema: a política urbana adotada atualmente 
na cidade de São Paulo, especificamente na área conhecida como Cracolândia, analisando a relação entre os interesses de mercado e efetividade 
de direitos dos cidadãos, especialmente no direito à cidade. Nesse sentido, partindo da premissa de que as sociedades têm se desenvolvido com a 
formação de grupos de interesses por vezes antagônicos e conflitantes entre si, questiona-se: Seria possível um plano de desenvolvimento urbano 
plural democrático para a solução de problemas de moradia e saúde pública? Um modelo de cidade que atenda aos interesses econômicos e 
sociais é viável? A hipótese trabalhada no presente trabalho é de que o planejamento urbano deslindado exclusivamente pela lógica de mercado 
agrava os conflitos sociais, tendo reflexão direta no direito à cidade e asseverando negligências aos direitos básicos de cidadãos como o direito à 
moradia, à saúde e assistência social. Ainda que o direito à cidade esteja positivado, garantindo a necessária participação da população, a 
realidade demonstra que a política urbana muitas vezes lida com os problemas sociais de forma impositiva, atendendo exclusivamente aos 
interesses privados afastando a participação popular no processo. O Estado, na condição de tutela dos supracitados direitos constitucionais, na 
prática tem se imiscuído em interesses de clara vertente capitalista-especulativa, ao apoiar projetos de cidade que promovem a continuidade de 
uma urbanização excludente, com pouco diálogo com a população, refletindo uma postura pouco compromissada à realização plena dos cidadãos 
e efetividade de seus direitos no espaço urbano público. Tal conclusão se confirma na análise das recentes ações municipais na região da 
Cracolândia, que deixou de observar o projeto interdisciplinar para o local, denominado “Redenção” - que previa o início do trabalho com equipes 
de saúde na região, com o propósito de retirar as pessoas na medida em que existissem alternativas de moradia -, para, valendo-se de um decreto 
recém publicado que declarou a área “de utilidade pública”, promover ações de desapropriação de moradias, demolição, além do fechamento de 
estabelecimentos comerciais por suposto funcionamento irregular, sem qualquer diálogo com setores da sociedade ou comprovação de 
efetividade para a solução do problema da região. As críticas ao episódio ocorrido na Cracolândia não têm o propósito de romantizar o grave 
problema de saúde pública e social da região ou idealizar uma política urbana isenta da influência e do poder do capital imobiliário. Entende-se, 
por outro lado, que apenas um modelo de cidade discutido e socialmente construído, com processos de consulta pública e assembleias 
participativas para a aprovação de projetos urbanísticos pelos próprios moradores, pode ser efetivo na solução de questões sociais e de saúde 
pública, como no caso em referência, e no respeito e efetivação dos direitos dos cidadãos, a exemplo de outros modelos identificados nesta 
pesquisa.
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