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Pedro Fiori Arantes1

A fantástica pesquisa apresentada nesta publicação é fru-
to de uma aliança, cada vez mais necessária, entre pesquisadores 
universitários e o povo brasileiro, ambos sob ataque no Brasil em 
seu atual momento obscurantista e regressivo. Nela colaboram a 
universidade e a ciência pública, recentemente renovadas e demo-
cratizadas, com a classe trabalhadora e suas organizações, atuan-
do em seus territórios para compreender o impacto da pandemia 
de Covid-19, numa perspectiva multidimensional. Uma aliança que 
aqui se apresenta não apenas como meio para a produção social-
mente referenciada do conhecimento em meio à crise aguda, mas 
também como reconhecimento e compreensão recíprocos, diálo-
go, cooperação e busca de alternativas para resistir no presente e 
transformar o futuro. 

A pesquisa deixa evidente que a pandemia de Covid-19 é 
grave, mas é conjuntural, pois os problemas estruturais enfrentados 
pelas populações mais vulneráveis se acumulam e vão muito além 
do vírus. A pandemia revela e aprofunda situações já vivenciadas 
e direitos já negados ou limitados – e que estavam se agravando 
na última década. Ou seja, a pandemia funciona como um evento 
extremo que evidencia de forma ainda mais aberta e nítida a desi-
gualdade estrutural e brutal da sociedade brasileira, mas não é sua 
causa. Como afirmou Boaventura Sousa Santos, o vírus impôs uma 
“cruel pedagogia” – o que nos cabe agora é aprender com ele. E o 
grupo que desenvolveu esta pesquisa aqui publicada não apenas 
aprendeu como nos ensina a ler o que está ocorrendo com impor-
tantes parcelas da população brasileira.

Se a crise econômica e o desemprego já eram um problema 
seríssimo antes do golpe que derrubou a Presidenta Dilma Rou-
sseff, depois de 2016 ocorreu uma reorganização das forças do 
atraso (também conhecidas como elites brasileiras e seus aliados 
fisiológicos e mesmo criminosos) em nome de “não pagar o pato”. 

1. Pedro Fiori Arantes é arquiteto e urbanista, professor da EFLCH-Unifesp, 
Campus Guarulhos, e foi Pró-reitor de Planejamento da Unifesp (2017-2021). 
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Os custos da crise foram então distribuídos para o conjunto dos 
trabalhadores e parte do setor público (como as universidades e 
o SUS), enquanto as oportunidades de ganho foram concentradas 
por determinadas frações do capital – uma tática  de “socialização 
das perdas” adotada recorrentemente pelas classes dominantes, 
como já explicou nosso grande economista Celso Furtado.

No ajuste neoliberal (versão 3.0) após o golpe, coube ao se-
tor público, em especial às áreas de saúde, educação, cultura e ci-
dadania, ou seja, à ponta da política pública que chega ao povo, 
ser fortemente penalizada pelo novo regime fiscal (que prioriza os 
credores da dívida e não a garantia da vida) e pela emenda consti-
tucional do Teto dos Gastos (EC 95/2016) – para que pudesse ser 
mantido em dia o pagamento da dívida, as renúncias fiscais bene-
ficiando empresários, e preservados setores privilegiados e pode-
rosos do Estado, que detém as armas e o poder de prisão, como 
o judiciário, as polícias e as forças armadas, esta última com um 
crescimento vertiginoso de orçamento nos últimos anos. 

As universidades públicas nestes últimos cinco anos têm 
sido atacadas por todos os lados: com a suspensão abrupta da ex-
pansão, cortes orçamentários sucessivos, obras paradas, ataque à 
sua autonomia e intervenção na gestão (com reitores não esco-
lhidos pelas comunidades acadêmicas), calúnias e difamações, 
ameaças a docentes e estudantes, e a tentativa (até o momento 
frustrada) de privatização indireta do sistema federal, com o ‘Futu-
re-se’. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (o que inclui 
o CNPq, a FINEP e o FNDCT) também perderam recursos de for-
ma vertiginosa, passando de uma média de R$ 11 bilhões/ano entre 
2012-2015, passando a quedas sucessivas desde 2016 até atingir 
escassos R$ 1,8 bilhão em 2021, em plena pandemia, quando o país 
mais precisava da ciência. 

O golpe também se concretiza com o ataque direto aos tra-
balhadores: desmonte da CLT, ampliação da terceirização, ataque 
aos sindicatos, privatização de serviços básicos (como água e sa-
neamento), aumento de tarifas e da inflação da cesta básica, con-
gelamento do salário-mínimo, contrarreforma da previdência, cri-
minalização de movimentos sociais, ameaças às terras indígenas, 
desregulação ambiental etc.  A ladeira em que nos encontramos é 
ainda acentuada com a eleição, em 2018, de um governo que tem 
como missão a destruição do que ainda possa ter sobrado do pacto 
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social e biopolítico da Nova República e da Constituição de 1988. 
Entramos agora no terreno (ou subsolo) da necropolítica, do nega-
cionismo, do neofascismo, da predação social e ambiental e do ge-
nocídio antes mesmo da chegada do vírus – não foi casual que nos 
tornamos o terreno mais fértil (ou pútrido) para sua proliferação.  

Assim, o vírus amplificou essa situação de enormes perdas 
impostas aos trabalhadores. A pesquisa demonstra que o vírus já 
chega em nosso país num contexto de devastação econômica e 
social e se torna mais um vetor de aprofundamento das desigual-
dades. Mas o vírus, em si, não é o vilão, ele é o elemento revelador 
e acelerador de um processo em curso, cujos agentes econômicos 
e políticos precisam ser reconhecidos. O genocídio em curso tem 
outros sujeitos que não o vírus, outras sociedades conseguiram se 
proteger de forma rápida e eficiente e bloquear sua propagação. 
Aqui, estamos à mercê do novo bloco de poder mafioso da extre-
ma-direita que se instalou depois da derrubada de Dilma Rousseff. 
Enquanto estou escrevendo essa apresentação, por exemplo, foi 
revelado o esquema de corrupção do governo federal na compra de 
vacinas (US$ 1 por dose e compras superfaturadas) – recurso que é 
negado às universidades e à ciência, mas que pode servir para ali-
mentar o grupo fisiológico que ainda mantém Bolsonaro no poder. 
O surpreendentemente eleito governador do Rio, Wilson Witzel, 
aliado entusiasta de Bolsonaro em 2018, foi o primeiro governador 
da história a sofrer impeachment: acusado de esquemas de desvio 
de dinheiro dos recursos da saúde em plena pandemia. 

Enquanto isso, mesmo sofrendo ataques e com cortes bru-
tais em seu financiamento, as universidades públicas e a ciência 
brasileira atuaram decisivamente em defesa da vida e da sociedade 
desamparada. Foram milhares de pesquisas sobre o vírus coloca-
das rapidamente em andamento, inclusive as importantes pesqui-
sas clínicas sobre tratamento e vacinas. A Unifesp foi a Universida-
de Federal com maior número de pesquisas: 270, entre elas, esta 
que aqui apresentamos. Muitas delas, sem fomento público, feitas 
voluntariamente pelos pesquisadores, docentes e estudantes, e al-
gumas com apoio de novos parceiros do setor privado e terceiro 
setor, como foi o caso desta pesquisa, apoiada pela Fundação Tide 
Setubal, o que permitiu que 60 bolsistas atuassem na coleta de da-
dos, nos trabalhos de campo, nas análises e recomendações. Os 
68 hospitais universitários federais e estaduais formaram a espinha 
dorsal do tratamento de maior complexidade, teste de medicamen-
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tos e construção de protocolos. Centenas de laboratórios nas uni-
versidades passaram a contribuir com a produção de álcool gel, 
EPI, respiradores, camas de UTI, peças de manutenção, ajudando 
a amparar e equipar a linha de frente. A extensão universitária per-
maneceu ativa, em diálogo com a sociedade, colaborando com re-
des de solidariedade e levando informações confiáveis – mais do 
que necessárias em um momento em que o próprio governo pro-
paga mentiras, uso de medicamentos sem eficácia e desautoriza as 
medidas de prevenção. Mesmo com princípio ativo ainda importa-
do (novas vacinas nacionais públicas estão em testagem), 80% das 
vacinas aplicadas no Brasil estão vindo de duas fábricas públicas, 
na USP-Butantã e na Fiocruz (em parceria com a Unifesp).

Esse contexto que aqui brevemente apresento é necessário 
para melhor situar os desafios e situações enfrentadas pela equipe 
multicampi e interdisciplinar da Unifesp na realização da pesqui-
sa sobre o impacto da pandemia na Região Metropolitana de São 
Paulo e da Baixada Santista. Os méritos do trabalho desenvolvido 
são inúmeros, o principal deles é o destacado compromisso ético, 
político e social expresso em sua metodologia de produção coletiva 
de conhecimento e na forma de imersão nos territórios, em diálogo 
com as comunidades e formando pesquisadores locais. 

A pesquisa estabeleceu três tipologias socioespaciais para 
a execução do trabalho de campo e coleta de dados: territórios vul-
neráveis em diferentes municípios das duas Regiões Metropolita-
nas, somando 14 locais com relativa heterogeneidade entre si; um 
território de classe média, que funciona como ‘controle’ comparati-
vo; e, por fim, um território de vulnerabilidade extrema e submetido 
a outras dinâmicas, a chamada ‘Cracolândia’, na região da Luz. Em 
todos os casos estudados, o território é apresentado não apenas 
como espaço físico, mas como “território usado”, “chão e identida-
de”, na expressão de Milton Santos, abarcando relações socioeco-
nômicas e políticas, culturais e afetivas. Essa articulação da pesqui-
sa com as tessituras do “território vivido” é fundamental para que 
ela ocorra como experiência pedagógica integral e inclusiva dos 
estudantes e pesquisadores comunitários envolvidos na produção 
do conhecimento.  

 A equipe também se organizou de forma colegiada, parti-
cipativa, tomando decisões por consenso – mas permitindo que 
igualmente aflorasse o direito ao dissenso e à divergência – num 
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sistema dinâmico e colaborativo que envolveu 108 pesquisadores, 
mais da metade bolsistas. O trabalho de campo foi cuidadosamen-
te elaborado e alinhado por eixos temáticos, com entrevistas se-
miestruturadas, combinação de dados quantitativos e qualitativos 
e, sobretudo, adotando uma prática de pesquisa participante, com 
diários de campo descrevendo contextos críticos e dando voz aos 
moradores. E ainda foi possível fazer um  inquérito sorológico em 
duas fases, com apoio da reitoria da Unifesp, e um inquérito nutri-
cional.  

 O retrato produzido vai muito além do impacto da pandemia, 
é um poderoso registro da ‘Condição da classe trabalhadora’ no 
Brasil atual (parafraseando aqui o título do conhecido livro de Frie-
drich Engels sobre a classe trabalhadora na Inglaterra), em especial 
das situações vividas na sua maior megalópole – mas que são simi-
lares a de outras grandes cidades do país.  O registro de privação, 
desemprego ou viração, más condições de saneamento e mora-
dias, violência doméstica e policial, escolas fechadas, inseguran-
ça alimentar, drogadição e sofrimento mental – enfim, um quadro 
ao mesmo tempo desolador, de desamparo na garantia de direitos, 
mas de surpreendente resiliência popular, tanto individual quanto 
coletiva, graças às redes de solidariedade e mesmo de autodefesa 
e autogoverno que se estabeleceram nos bairros. 

O vírus aprofunda a fratura social brasileira, e o quadro nas 
periferias só não é de total anomia social graças aos agentes públi-
cos de saúde e às associações comunitárias e movimentos sociais 
– que realizaram a imensa maioria das ações de solidariedade. Não 
por acaso, demonstrou a pesquisa, estes são os esteios de confian-
ça na fonte de informação: os profissionais da saúde (90% confiam 
total ou parcialmente neles) e as lideranças de bairro (67% confiam). 
Já os setores que mais geram desconfiança das comunidades, total 
ou parcial, são: vizinhos e redes sociais (65% desconfiam), o gover-
no federal (57%) e lideranças religiosas (49%) – ou seja, as fontes 
de fake news e negacionismo estão sendo reconhecidas.  

No contexto geral de agravamento dos riscos, os indicadores, 
a pesquisa de campo, a documentação fotográfica e os depoimen-
tos coletados demonstraram, como os leitores verão em detalhes: 
a sobrelotação das moradias, com ao menos uma em cada sete em 
condições insalubres (sem ventilação e iluminação naturais); a falta 
de água tratada em algumas das comunidades, tornando o proble-
ma ainda mais grave nesse momento; o aumento da violência ou 
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do risco de violência doméstica; a perda de renda e de emprego 
(os sem-trabalho chegando a expressivos 56%), situação agrava-
da com a redução do auxílio emergencial; 71% dos trabalhadores 
sem alternativa de trabalho remoto (home office) e dependendo de 
transporte público (um dos grandes focos de contaminação); ainda 
maior sobrecarga feminina no trabalho doméstico e nos cuidados 
com a família; aumento do nível de estresse, cansaço mental, so-
frimento, uso de medicamentos e drogadição; aumento do preço e 
dos gastos com alimentação e gás de cozinha, levando a redução 
e espaçamento das refeições (62% reportaram estar se alimentan-
do menos do que o necessário, sendo que 31% só fazem duas re-
feições ao dia); mudança da forma de abordagem e da violência 
policial; etc. A soma desses fatores e incidências, mesmo que uma 
pequena parte delas constatada no bairro de classe média ‘contro-
le’, demonstram o aumento da vulnerabilidade e desigualdade na 
propagação e impacto socioeconômico do vírus.  

 A pesquisa-ação, ao estabelecer aliança e pactos entre uni-
versitários e a população nos territórios, mostrou também diversas 
possibilidades de engajamento e ativismo, com os pesquisadores 
envolvidos em campanhas de informação, produzindo vídeos edu-
cativos, uma edição de um ‘megazine’, pôsteres-lambes, panfletos, 
e dando apoio nas ações de organização e solidariedade em cada 
comunidade – ‘ninguém larga a mão de ninguém’, segue o lema de 
defesa da vida e de ação conjunta também na pesquisa. Ou seja, 
territórios e suas comunidades participam como sujeitos da pro-
dução do conhecimento e não como objetos ou números frios de 
levantamentos feitos à distância, em balanços tecnocráticos. En-
volvimentos, afetos e micropolíticas cotidianas foram parte funda-
mental da pesquisa-ação como fruto do compromisso ético e po-
lítico do grupo da Unifesp com as comunidades e seus territórios. 
Sem dúvida, consequência da própria transformação recente das 
universidades públicas, que deixaram de ser um espaço de repro-
dução social e cultural quase exclusivo das elites e classes médias 
brancas e urbanas, para se tornarem mais plurais, multiculturais e 
democráticas, graças à expansão de vagas, às novas localizações 
dos campi e às políticas afirmativas. 

 Como não poderia deixar de ser, o objetivo principal des-
ta pesquisa não foi produzir papers, mesmo que o façam e sejam 
avaliados pelos seus pares, inclusive para comprovar a qualidade 
científica. O objetivo central foi realizar uma avaliação crítica e so-
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cialmente comprometida dos problemas vividos pelo povo brasi-
leiro em meio à maior crise sanitária da nossa história, procurando 
dar voz às comunidades, indicar soluções e propor o redesenho de 
políticas públicas. A parte final desta publicação, por isso, é com-
posta de recomendações e ações para governos e sociedade em 
geral, sobre o que fazer para reduzir os impactos conjunturais da 
pandemia e estruturais do (pré e) pós-pandemia, na garantia de di-
reitos, em especial o direito à vida para todxs.  É assim que os terri-
tórios de vulnerabilidade já estão se tornando nossos “territórios de 
esperança” (parafraseando aqui o geógrafo David Harvey), para um 
novo ciclo de reconstrução ou reinvenção nacional, noutras bases. 
As universidades que construíram essas alianças com o povo nas 
suas práticas e agendas, poderão ser protagonistas na formulação 
e construção de um outro futuro desejado – esperemos e nos mo-
bilizemos por isso. 

 Boa leitura e vamos do luto à luta. 
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No dia 23 de março de 2020 foi publicizado o resultado do 
Edital Monitoramento, Análise e Recomendações diante da Pande-
mia COVID-19 na Região Metropolitana de São Paulo, uma parceria 
entre a Unifesp e a Fundação Tide Setubal, com a escolha do Pro-
jeto de Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de 
Covid-19: Monitoramento, Análise e Recomendações. 

Esta pesquisa foi desenvolvida em seus dezesseis territórios 
situados em seis campi da Unifesp, Campus São Paulo e Zona Les-
te em São Paulo, campus Diadema, campus Osasco, campus Gua-
rulhos e campus Baixada Santista, em cinco municípios. 

Em um momento em que as universidades públicas se en-
contram sob ataque e o conhecimento científico é deslegitimado 
por discursos retrógrados e obscurantistas, explode a pandemia de 
COVID-19 que, dentre diversos efeitos, provoca uma forte tensão 
entre as explicações racionais, formuladas segundo os métodos ló-
gicos e científicos, e as opiniões infundadas disseminadas pelos 
canais de comunicação atuais. 

Nas discussões em torno da pandemia de COVID-19, as dis-
putas entre os argumentos baseados, de um lado, na ciência racio-
nal e, de outro lado, nas opiniões dissociadas de evidências empí-
ricas, extrapolam o campo analítico e discursivo. Tais argumentos 
são inevitavelmente utilizados nos processos de tomadas de deci-
sões individuais e coletivas, governamentais e não governamentais, 
pessoais e institucionais. Essas decisões orientam ações preventi-
vas e de enfrentamento relativas àquela pandemia. A natureza e os 
impactos dessas ações variam em função dos tipos de argumentos 
utilizados nos seus respectivos processos de tomadas de decisão. 
Ações oriundas de decisões informadas por argumentos baseados 
em subsídios científicos produzem efeitos e consequências que se 
diferenciam dos efeitos e das consequências produzidos por ações 
realizadas a partir de decisões tomadas com base em argumentos 
informados por opiniões inconsistentes e sem fundamento empíri-
co e científico. Todas aquelas ações, em especial as de prevenção 
e enfrentamento à pandemia de COVID-19, afetam as condições de 
vida das pessoas. 

Diante da sequência de acontecimentos e das evidências 
empíricas distribuídas ao redor do mundo inteiro, afirma-se a im-
portância vital dos conhecimentos e das explicações científicas 
para subsidiar tomadas de decisões e ações que ajudem a conter a 
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cadeia destrutiva da pandemia de COVID-19. Destaca-se a neces-
sidade de que os cientistas dedicados a diferentes áreas do conhe-
cimento possam direcionar seus trabalhos para a produção de co-
nhecimentos mais consistentes e precisos a respeito da pandemia. 

As mudanças bruscas ocorridas e ainda em curso nas múl-
tiplas esferas das realidades locais, regionais, nacionais e interna-
cionais convocam todos os setores da sociedade a contribuir para 
os esforços de prevenção, contenção, enfrentamento e redução de 
danos da pandemia de COVID-19. Dentre aqueles setores sociais 
incluem-se os cientistas e pesquisadores de diferentes áreas do 
conhecimento como, por exemplo, medicina, enfermagem, serviço 
social, epidemiologia, biologia, virologia, engenharia genética, psi-
cologia, farmácia, química, física, matemática, demografia, socio-
logia, antropologia, urbanismo, geografia, nutrição, dentre outras. 
Cientistas e pesquisadores podem contribuir com as buscas, levan-
tamentos, sistematizações e análises de dados primários e secun-
dários oriundos de fontes diversas e, com isso, produzir conheci-
mentos socialmente referenciados. Essa contribuição pode ajudar 
a engrossar e fortalecer os argumentos científicos passíveis de 
serem utilizados como subsídios para os processos de tomada de 
decisões e realização de ações que ajudem a sociedade brasileira 
a lidar com a pandemia de COVID-19 da melhor maneira possível. 

Nesse sentido, as universidades vêm sendo chamadas a 
assumir um protagonismo nessa disputa por um discurso sobre a 
pandemia e pela produção de conhecimentos que estejam conec-
tados com a vida das pessoas.

Esta pesquisa foi realizada a partir do compromisso de pro-
duzir conhecimentos científicos socialmente referenciados que 
possam contribuir para o entendimento e a avaliação sobre os pro-
cessos e impactos sociais e territoriais relacionados com: a disse-
minação de contágios do novo Coronavírus em grupos sociais e 
territórios das metrópoles de São Paulo e da Baixada Santista e a 
proposição e vivência das medidas de prevenção, contenção, en-
frentamento e combate adotadas contra a expansão da pandemia 
de COVID-19 naqueles grupos sociais e territórios. Conhecimentos 
que possam subsidiar os processos de tomada de decisão relativas 
às medidas e ações de apoio, redução de danos e apoio às popula-
ções mais afetadas pela pandemia.

introdução
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Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os pro-
cessos e os impactos da pandemia de COVID-19, das medidas e 
ações realizadas para a prevenção, contenção e enfrentamento 
desta pandemia, bem como as formas de operacionalização de 
redes de apoio, ajuda mútua e de solidariedade organizadas pela 
sociedade civil, poder público e pelos grupos sociais em cada terri-
tório, considerando-se as desigualdades e vulnerabilidades. 

Destaca-se como seus objetivos específicos: contribuir para 
a discussão de políticas públicas de redução das desigualdades e 
vulnerabilidades; colaborar nas medidas de prevenção e enfrenta-
mento da pandemia de COVID-19, considerando a heterogeneida-
de e particularidades territoriais, socioeconômicas e culturais das 
populações da Região Metropolitana de São Paulo e da Baixada 
Santista; contribuir com recomendações para o fortalecimento de 
sistemas e redes de proteção e de garantia de direitos; fortalecer a 
produção local e as ações de grupos e movimentos sociais presen-
tes na perspectiva de adoção de medidas de prevenção e formas 
de enfrentamento da pandemia nos territórios investigados.

As questões-problema que orientaram essa pesquisa con-
sideraram as desigualdades e vulnerabilidades dos diferentes gru-
pos sociais que habitam ou utilizam os territórios definidos e foram 
sendo formuladas em conjunto com estes, no desenvolvimento da 
mesma. Foi importante neste processo, visibilizar a heterogeneida-
de das experiências entre e em cada território quanto aos impactos 
da disseminação de COVID-19 e das medidas adotadas no enfren-
tamento junto aos graves problemas para o cotidiano das pessoas. 

No desenho das questões-problema que orientaram as in-
vestigações, em cada contexto socioterritorial pesquisado, foram 
consideradas a transversalidade das diferentes dimensões das de-
sigualdades e vulnerabilidades das populações estudadas, consi-
derando as três conformações estudadas: territórios domiciliados 
periféricos atravessados por vulnerabilidades, população em situa-
ção de rua e classe média. 

 No Brasil, a pandemia de COVID-19, assim como a ocorrên-
cia dos desastres socioambientais, tem exacerbado as desigual-
dades sociais e estruturais da nossa sociedade, relegando as po-
pulações mais pobres às situações críticas de vulnerabilidade aos 
diferentes tipos de riscos, perigos e ameaças. 
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Foram formulados quatro principais temas-problema con-
cernentes às relações entre o acesso à informação e a adesão às 
estratégias e táticas de prevenção e combate à disseminação de 
COVID-19; relações entre as restrições às condições de mobilidade 
das pessoas, o isolamento domiciliar, as condições urbanas-habi-
tacionais dos moradores, a violência doméstica baseada no gênero 
e sexual, o sofrimento mental, o fechamento de escolas e a descon-
tinuidade nas ofertas pública e privada de serviços essenciais; as 
relações entre a perda de renda, o aumento da pobreza e a insegu-
rança alimentar e nutricional e as relações com a preservação da 
saúde

Foram realizados dois inquéritos como parte da pesquisa. 
Um inquérito nutricional no território do campus São Paulo e um 
inquérito sorológico para COVID-19. Este último não estava previs-
to nas etapas da pesquisa, e só foi possível de realização a partir 
da oferta de insumos pela reitoria da Unifesp, direcionada para os 
campi São Paulo, Diadema, Zona Leste, Guarulhos e Osasco.

Diante da dimensão e da complexidade da pesquisa consti-
tuiu-se uma coordenação colegiada, com a escolha de um coorde-
nador em cada campus, que juntamente com a coordenação geral 
compõe este colegiado. A partir dessa estruturação, toda a con-
dução das ações foi compartilhada. Essa organização com tal es-
trutura foi fundamental para garantir a articulação do trabalho em 
cada território e a coordenação de diferentes grupos relacionados 
à construção metodológica. 

A definição de uma metodologia que envolvia pesquisado-
res de diferentes saberes da Universidade, estudantes e moradores 
e integrantes dos movimentos sociais dos territórios foi o grande 
diferencial desse processo investigativo. O reconhecimento de to-
dos como pesquisadores reforça a importância de a Universidade 
produzir conhecimento junto com a população estudada. Trata-se 
portanto, de um processo formativo para os diferentes pesquisa-
dores.

Importante registrar a complexidade de realizarmos a pes-
quisa durante a pandemia em territórios com grande vulnerabilida-
de e exposição. Os pesquisadores sociais, moradores dos territó-
rios e os integrantes dos movimentos sociais que se incorporaram 
às Comissões de Acompanhamento da pesquisa foram fundamen-
tais para garantir a entrada nos territórios e o acesso à população 

introdução
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moradora para a realização das várias etapas da pesquisa.

 A pandemia trouxe outra tensão para a relação com o que 
emerge do campo. Em toda pesquisa participativa a implicação dos 
pesquisadores com o que vai sendo visibilizado de vulnerabilidades 
expõe a necessidade de intervenções conjuntas. Mas frente à pan-
demia, a urgência explicitada pelo alto risco de vulnerabilidade, pe-
las situações extremas que foram se descortinando, nos desafiou a 
construir, em ato, ações de solidariedade e apoio, conectadas aos 
movimentos e redes sociais nos territórios.

Diante desse cenário, aquele território descrito no projeto 
de pesquisa foi se reconfigurando todos os dias durante seu de-
senvolvimento. Olhares que se deslocavam e que foram desvelan-
do outras realidades não percebidas anteriormente, mesmo pelos 
pesquisadores sociais que moram nesses territórios. Esse deslo-
camento foi definindo a formulação de perguntas que não estavam 
delineadas e que foram orientando o novo cotidiano da pesquisa.

 Em alguns territórios, as redes voltadas para situações 
emergenciais permitiram um forte vínculo entre a Universidade e os 
territórios, implicando não somente os pesquisadores vinculados 
a esta pesquisa, mas também outros alunos e professores. Estes 
se juntaram na construção coletiva de projetos que se pretendem 
mais permanentes. Articulação que evidenciou assim o papel da 
pesquisa, fortalecendo a responsabilidade social da Universidade 
e a integração pesquisa-ensino-extensão. Mesmo depois da fina-
lização da pesquisa, a relação da Universidade nos territórios em 
conexão com os movimentos sociais, tem tido continuidade.

Dessa forma, iremos apresentar aqui, de maneira separada 
as análises e informações a partir das três conformações territo-
riais estudadas: territórios domiciliados periféricos atravessados 
por vulnerabilidades, população em situação de rua e classe mé-
dia. Acrescentamos ainda que o emprego de outras linguagens, 
para além da escrita, foram importantes para o registro e desen-
volvimento da pesquisa. Assim, a produção de vídeos, um fanzi-
ne, um folder, lambe-lambes e fotos compõe o tópico de produtos 
apresentados. Vale lembrar que todos os pesquisadores seguiram 
protocolos de segurança no desenvolvimento da pesquisa, que foi 
finalizada em dezembro de 2020.
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16 territórios distribuídos 
pelos seis campi

São Paulo 
Heliópolis 
Fluxo/Cracolândia
Vila Mariana Classe 
Média
Vila Mariana Comunidades

Zona Leste Diadema Osasco 
Vila Miguel Inácio 
Curi/Vila da Paz
Jardim Helian

Eldorado Quitaúna
Morro do Socó
Bairro Bandeiras
Bairro Portal 
D’Oeste

Baixada
Bairro do Saboó
Bairro Alemoa

Guarulhos
Conj. Habitacional 
Esplanada -  Bairro dos 
Pimentas
Uneafro

Te
rr

itó
rio

s
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Capítulo 3  
OS TERRITÓRIOS

 A definição dos 16 territórios, distribuídos pelos seis campi, foi central para o desenho 
e desenvolvimento da pesquisa. A análise das muitas vivências da pandemia pelos moradores 
de cada território, marcadas por profundas desigualdades, foi mostrando também suas singu-
laridades e diversidades dentro do mesmo território e entre estes. Histórias e conformações 
diversas, diferentes organizações sociais envolvendo os moradores e movimentos, formas de 
ocupação dos territórios interferindo todo o tempo na realização da pesquisa. Um processo 
muito rico e que foi atravessado por inúmeros desafios intensificados pela necessidade de es-
tabelecer conversas, negociações e definição do que fazer a partir de contatos, muitas vezes 
remotos, pela necessidade de isolamento na pandemia.

 A caracterização de cada território foi uma etapa fundamental para orientar a entrada 
no campo e o acompanhamento das vivências em cada um deles e foi feita juntamente com a 
comunidade de cada lugar. 

Os territórios foram agrupados em três grandes blocos: aqueles com população domiciliada 
(favelas, invasões, cortiços, edifícios populares), um segundo, com população em situação de 
rua e um terceiro, com população de classe média.

 A seguir apresentamos alguns dados que fazem uma caracterização geral da popula-
ção estudada, classificada pelos três blocos de território.

1. Raça/Cor

 Neste quesito tivemos 63,7% de pretos e pardos na população em situação de rua e 
63,9% na população domiciliada. A Vila Mariana-classe média apresentou um percentual de 
50%, mais próximo da população em geral: 53,9%. Para a presença de indígenas temos 0,38% 
(dados do PNAD, IBGE, 2015), na população em geral e 4,1% na população em situação de rua 
e 1,3% na população domiciliada.

 Um dado relevante na pesquisa foi que 100% dos indivíduos que se autodeclararam 
amarelos, em situação de rua, estavam contaminados pelo COVID-19. 
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2. Idade

 Com relação à idade temos uma distribuição parecida entre os três blocos. Na po-
pulação em situação de rua temos uma população jovem, concentrada entre 30 e 50 anos. 
Na população domiciliada também predominam jovens e adultos, tendo 77,6% entre 20 e 59 
anos. Na classe média, a média de idade dos entrevistados foi de 52,5 anos variando de 23 a 
76 anos.

3. Gênero

 Olhando na perspectiva de gênero, temos que na população domiciliada e classe mé-
dia a proporção maior de mulheres vai atravessar também a análise qualitativa pela impor-
tância que a questão de gênero tomou em toda a pesquisa. Na população domiciliada 59,0 
% destas vivem sem parceiro, o que reforça os dados qualitativos de muitas mulheres se 
apresentarem sozinhas com os filhos ou sem parceiro ou com o companheiro preso.

 Na população em situação de rua, temos uma presença maior de homens e de outros 
gêneros, mulheres trans, homens trans, travesti e pessoa não binária que não tem nenhuma 
menção na classe média.

 A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais1 relata um aumento de 49% 
de assassinatos de pessoas trans durante a pandemia em 2020, comparado com 2019, 
ressaltando que neste período as condições de precariedade econômica e social se 
intensificam e tem impactado na vida das pessoas trans, especialmente as travestis e 
mulheres transexuais trabalhadoras sexuais. Ressalta ainda, condizente com nossos dados, 
1. https://antrabrasil.org/category/violencia/ 

Gráfico 3.1: Raça/cor por tipo de território (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, população 
em situação de rua e população de classe média, 2020. 
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Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitora-
mento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

https://antrabrasil.org/category/violencia/
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que estas seguem exercendo seu trabalho nas ruas e que a maioria não conseguiu acesso às 
políticas emergenciais do Estado devido à precarização histórica de suas vidas.

4. Nacionalidade

 Com relação à presença de população estrangeira temos que esta é perto de zero nas 
populações domiciliadas e na classe média, sendo alta na região do fluxo/Cracolândia, com 
13,3%, um percentual bem maior que na população brasileira. A Polícia Federal estima em 
cerca de 750 mil a população estrangeira no Brasil, o que em um universo de 207 milhões de 
habitantes, dá um percentual de 0,4. Assim, nota-se a expressiva presença de imigrantes no 
território da Cracolândia/Luz2, com predominância dos bolivianos. O trabalho qualitativo su-
gere uma precarização da vida dos imigrantes. Os gráficos abaixo demonstram isso.

2. Disponível em: https://www.uol/noticias/especiais/imigrantes-brasil-venezuelanos-refugiados-media-mun-
dial.htm#tematico-1

Gráfico 3.2: Declaração de Gênero por tipo de território (em 
porcentagem). População domiciliada nos aglomerados 
vulneráveis, população em situação de rua e população de classe 
média, 2020. 
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Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 
Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

https://www.uol/noticias/especiais/imigrantes-brasil-venezuelanos-refugiados-media-mundial.htm#temat
https://www.uol/noticias/especiais/imigrantes-brasil-venezuelanos-refugiados-media-mundial.htm#temat
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Gráfico 3.3: Nacionalidade por território (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, população 
em situação de rua e população de classe média, 2020. 
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Gráfico 3.4: Nacionalidade dos estrangeiros. População da 
Cracolândia, 2020. 
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Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 
Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 
Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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5. Formação

 Quando olhamos os dados sobre formação, considerando que 34,3% da população 
brasileira tem curso superior3 fica muito evidente a enorme diferença de acesso à educação 
entre as três populações estudadas. A classe média tem mais de 80% das pessoas com en-
sino superior ou pós-graduação.

 A informação de que um pouco mais de 10% de quem está na rua ou em comunida-
des domiciliadas (um pouco maior na população em situação de rua) tem ensino superior ou 
pós-graduação merece ser aprofundada na perspectiva de maior compreensão da relação 
formação, renda e moradia, já que esta população, hipoteticamente, teria mais possibilidades 
de se inserir no mercado de trabalho. 

3. https://revistaensinosuperior.com.br/ensino-superior-diploma/

Fonte: Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: 
Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

Gráfico 3.5: Formação escolar por tipo de território (em 
porcentagem). População domiciliada nos aglomerados 
vulneráveis, populão em situação de rua e população de classe 
média, 2020. 
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6. Distribuição por campus

Os 16 territórios estudados na pesquisa têm a seguinte distribuição por campus.

Quadro 3.1: Relação de territórios por campus

CAMPUS TERRITÓRIO

SÃO PAULO

HELIÓPOLIS

FLUXO / CRACOLÂNDIA

VILA MARIANA CLASSE MÉDIA

VILA MARIANA COMUNIDADES

SÃO JOSÉ 

ZONA LESTE

VILA MIGUEL INÁCIO CURI/VILA 
DA PAZ

JARDIM HELIAN

DIADEMA ELDORADO

OSASCO

QUITAÚNA 

MORRO DO SOCÓ

BAIRRO BANDEIRAS

PORTAL D’OESTE

BAIXADA
BAIRRO DO SABOÓ   

BAIRRO ALEMOA

GUARULHOS

CONJ. HABITACIONAL  ESPLANADA 
BAIRRO DOS PIMENTAS

UNEAfro 

A seguir detalharemos cada território por campus.

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de CO-
VID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação 
Tide Setubal, 2020.
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SÃO 
PAULO

Heliópolis | Cracolância/Fluxo | Vila Mariana Classe Média | Vila Mariana 
Comunidades | Vila São  José 
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A. CAMPUS SÃO PAULO

Comunidade de Heliópolis

 A Nova Heliópolis (ou Comunidade de Heliópolis, como é chamada pelos habitan-
tes) está localizada no distrito administrativo (DA) do Sacomã, no município de São Paulo, 
apresenta uma projeção de população de 263.621 pessoas para 2020, uma taxa geométrica 
de crescimento anual da população 0,63% ao ano (de 2010 a 2020) e uma densidade demo-
gráfica de 17.454 habitantes por km². Tem um milhão de metros quadrados conforme site da 
UNAS.

 A Comunidade de Heliópolis é hoje uma das comunidades de maior efervescência 
cultural do País, ela se tornou referência para outras periferias e promove variados e ousados 
projetos artísticos e sociais. A UNAS - União de Núcleos, Associações dos Moradores de He-
liópolis e Região é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu em 1978 enquanto comissão 
de moradores da favela de Heliópolis, que lutava pelo direito à moradia e posse da terra. Foi a 
parceira central no desenvolvimento da pesquisa no território. Este conta com uma emissora 
de rádio, uma biblioteca comunitária com mais de 12 mil livros (ambas iniciativas da UNAS), 
uma orquestra sinfônica (do Instituto Baccarelli), uma companhia de teatro, um projeto com 
41 painéis grafitados (desenvolvido pela Associação de Intercâmbio Sociocultural e Empresa-
rial Brasil-Colômbia em parceria com a produtora carioca Burburinho Cultural) e uma Editora 
Gráfica para dar voz a escritores periféricos (Editora Gráfica Heliópolis) (Nunomura, 2019).

 Apesar da aparente diversidade de projetos sociais, o observatório da UNAS relata a 
necessidade da criação de centros de convivência dentro da comunidade que sejam volta-
dos para os moradores, pois o território da Comunidade Heliópolis apresenta regiões hete-
rogêneas; e as de maior vulnerabilidade, muitas vezes, não são alcançadas pelos projetos 
sociais e culturais. 

 Outra questão apontada, de extrema relevância, é referente ao levantamento de dados 
e à circulação de informação dentro da comunidade. As informações específicas da comuni-
dade, quando encontradas em sistemas de informação em saúde, estariam defasadas.Dentro 
da comunidade de Heliópolis temos oito territórios com características específicas.
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Figura 3.1: Região da Cracolândia/Fluxo

Fonte: https://asimplicidadedascoisas.files.wordpress.
com/2012/01/mapa-craco.jpg?w=640

Região da Luz / Cracolândia

 

 Uma publicação do Centro de Convivência É de Lei (Martins et all) traz uma breve 
descrição desta região, que apresentamos a seguir. O bairro da Luz apresenta uma trajetória 
com diversas mudanças em sua forma de ocupação ao longo do último século, passando a 
acolher dinâmicas populares, informais, e por vezes ilícitas. Esta transformação explicita gra-
dativamente características de degradação urbana e social, ocasionando piora na qualidade 
de vida da população local (Calil, 2015). 

 Desde o início dos anos 90, o bairro da Luz aglomera grande concentração de pessoas 
que fazem uso de crack, formando uma das maiores cenas públicas de uso de crack e outras 
drogas do país, e essa região fixou conhecida como “Cracolândia”. Nos últimos anos acom-
panhamos mudanças estruturais com consequências na vida e nas práticas cotidianas dessa 
região e a implementação de uma reforma urbanística no território da Luz tem feito aumentar 
a violência.

 Em 2017 a “Cracolândia” tornou-se um território ainda mais marcado pela instabilida-
de e pela insegurança, o que muito provavelmente também ocorre em outras cenas de uso e 
regiões periféricas da cidade e do país. Tais ações também se caracterizaram pela vigilância 
constante da região da Luz  - com câmeras, drones e a presença ostensiva da polícia 24 horas 
por dia, criando uma atmosfera de medo, desconfiança e tensão, não apenas sentida pelas 
pessoas do “fluxo”, mas também por toda a comunidade local, moradores, frequentadores e 
trabalhadores. Os bolsistas se apresentam como conviventes na região. Atualmente moram 
em pensões, mas conhecem as ruas. Têm também bastante experiência com projetos sociais.
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 Já de partida, houve um questionamento do nome Cracolândia, pois relatam que se 
vinculam à região da Luz, gostam de morar lá e que a Cracolândia, com este nome, teria sido 
uma criação de outros para se referir ao espaço e aos hábitos, com possibilidade de estigma 
e isolamento. Mas certamente ainda há necessidade de aprofundamento dessa discussão.

 Por se tratar de um território com certa fluidez e mutação, os bolsistas e os movimen-
tos sociais parceiros têm contribuído na definição de quais serão os limites para o contato 
com as pessoas pesquisadas. Nesse sentido, eles têm apontado também que a forma de 
abordagem e acesso às informações tem sido mais adequada longe do fluxo, em suas “bor-
das”, destacando para que a abordagem das pessoas não ocorra durante o uso de substân-
cias. Mencionaram também a linguagem utilizada e o tempo das abordagens. Vêm sugerindo 
locais ondem as pessoas circulam e se encontram, onde têm apoio e são conhecidos, inclu-
sive alguns pontos locais de projetos sociais e de serviços, como bares. 

Vila Mariana Classe Média

 Os dados oficiais desse distrito, olhados pela média, escondem a existência de áreas 
de grande vulnerabilidade social. Uma área que contém territórios diferentes entre si, com 
heterogeneidade, no que diz respeito à classe social, geração, condições de habitação, ocu-
pação, escolaridade, entre outros aspectos, implicando em desigualdades sociais, em dife-
rentes formas de vivência do espaço urbano, e em distintas vulnerabilidades no contexto da 
pandemia pelo COVID-19.

 Na pesquisa incluímos dois territórios, um que chamamos de Vila Mariana classe mé-
dia, mas próxima desses indicadores apresentados e outro que chamamos Vila Mariana co-
munidades. Seguem descrições dos dois territórios.

 O Distrito Administrativo da Vila Mariana apresenta uma projeção de população para 
2020 de 132.226 pessoas. A Taxa Geométrica de Crescimento Anual da população de 2010 a 
2020 foi de 0,14% ao ano (no Estado de São Paulo é 0,80), segundo a fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados (SEADE). O índice de envelhecimento é de 196,76% (ESP=81,11). 
A população com 60 anos e mais representa 25,64% da população do município e a menor 
de 15 anos representa 13,03%, o que mostra uma população mais envelhecida. A razão dos 
sexos é de 83,76 homens para cada 100 mulheres. DA de Vila Mariana apresenta densidade 
demográfica de 15.173 habitantes por km². 

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da Subprefeitura de Vila Ma-
riana, em que o DA de Vila Mariana está inserido é de 0,938, e a renda per capita, segun-
do Censo Demográfico de 2010 (em reais correntes), do DA de Vila Mariana era de 3757,39 
(ESP=853,75), abaixo da renda per capita do Estado. 4,81% da população apresentou renda 
per capita de até ¼ do salário-mínimo e 5,81% apresentou renda per capita de até ½ salário 
mínimo, o que representa uma população que em média tem boas condições financeiras. 

 A taxa de analfabetismo da população com 15 anos e mais é de 0,7%. 99,96% dos do-
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micílios são cobertos por coleta de lixo, 99,89% têm esgotamento sanitário. Segundo dados 
do TABNET da Prefeitura de São Paulo, o DA de Vila Mariana apresenta Taxa de Natalidade 
em 2017 de 9,79 nascidos vivos (NV) por 1.000 habitantes (ESP=13,77) e taxa de fecundidade 
de geral de 37,79 NV por mil mulheres entre 15 e 49 anos de idade (ESP=50,23). 

 A mortalidade infantil (menor de 1 ano) é de 3,10 óbitos em mil nascidos vivos (ESP 
= 10,70), indicadores que analisados pela média referem boas condições de vida e saúde. A 
taxa bruta de mortalidade, em 2017, foi de 8,28 óbitos por mil habitantes, e a padronizada para 
a população do ESP ( em 2020, foi de 4,92, indicando que a maior parte dos óbitos ocorrem 
em população mais idosa, 68,22% dos óbitos ocorrem com 75 anos ou mais. 

 Quanto à morbidade, analisaram-se duas doenças de Notificação Compulsória, uma 
aguda e uma crônica, ambas no ano de 2017. Os dados foram adquiridos no Boletim CEInfo 
Saúde em dados - Ano XVII, n°17, Junho/2018. 

Vila Mariana Comunidades

Este território fica dentro do Distrito Administrativo da Vila Mariana. Em meio a um bairro de 
classe média temos várias comunidades em territórios atravessados por grandes vulnerabi-
lidades. Nessa pesquisa fizeram parte as comunidades de Mário Cardim, Souza Ramos I e II, 
Madre Cabrini e Mangueira. No mapa da região a seguir, as favelas estão pintadas de verde.

Figura 3.2: Comunidades/ Mário Cardim / Vila Mariana

Fonte: Geosampa
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 Os setores censitários a que pertencem as áreas assinaladas por um círculo verde no 
mapa 2, apresentavam em 2010, da esquerda para a direita, respectivamente, população de 
454, 1.212, 1096, 783 e 558 habitantes. Entretanto, sabe-se que houve aumento da população 
nessas áreas. Há referências, por exemplo, de que na Comunidade Mário Cardim, localizada 
no segundo distrito censitário assinalado da esquerda para a direita, possa haver, de acordo 
com relatos de liderança comunitária entre 5 e 6 mil habitantes

 Este território tem aproximadamente 27039 habitantes segundo o censo do IBGE 2010. 
A estimativa de crescimento populacional, para 2019, é de 27431 habitantes, de acordo com 
a taxa de crescimento em progressão geométrica de 0,16 para o DA Vila Mariana. Observa-
-se que essa área inclui todos os distritos censitários com áreas de favela (assinaladas por 
círculo verde no mapa 2). É possível, aliás, que a população seja maior, se nestas porções 
vulneráveis o crescimento for mais acelerado.

Vila São José

 A Vila São José localiza-se no Distrito Administrativo (DA) de Cidade Dutra, no extre-
mo sul do município de São Paulo. A sua inclusão neste projeto justifica-se por abarcar uma 
região de alta vulnerabilidade social e por termos algumas iniciativas no formato de projetos 
de extensão universitária no território. 

 O DA de Cidade Dutra apresenta uma projeção de população para 2020 de 203.131 
pessoas. A renda per capita, segundo Censo Demográfico de 2010 (em reais correntes), do 
DA de Cidade Dutra era de 687,45 (ESP=853,75), abaixo da renda per capita do Estado. 8,46% 
da população apresentou renda per capita de até ¼ do salário-mínimo e 20,65% apresentou 
renda per capita de até ½ salário mínimo, o que representa uma porcentagem importante da 
população com baixos rendimentos. 

Figura 3.3: Comunidade Mário Cardim

Foto: Pedro Henrique Antonio Lessa Otsuzi, Equipe do campus Guarulhos
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 Em função da localização da Vila São José serão aplicados apenas instrumentos para 
identificar a presença e o grau de insegurança alimentar, e, assim, caracterizar o acesso aos 
alimentos e as ações de abastecimento como as formas de solidariedade adotadas no perío-
do de isolamento social. 
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ZONA
LESTE

Vila da Paz | Miguel Inácio Curi  | Jardim Helian
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Fonte: Elaboração de Vinicius Megale Silva e Camila da Silva Santos.

B. CAMPUS ZONA LESTE

 Os critérios para selecionar os territórios de estudo foram as características de produ-
ção do espaço urbano periférico, a existência de vínculos com lideranças comunitárias que 
vivem e atuam em tais territórios e a proximidade com o Campus Zona Leste da Unifesp. No 
entorno do Campus Zona Leste da Unifesp, os territórios selecionados para a elaboração das 
análises sobre os impactos diretos e indiretos da epidemia de COVID-19 foram:

 Vila Miguel Inácio Curi / Vila da Paz – Sendo que a Vila Inácio Curi é originária de ocu-
pação irregular de terras públicas e privadas iniciada na primeira metade da década de 1980 
e Vila da Paz data da década de 1990.

 Os territórios selecionados são ocupados predominantemente por moradores de bai-
xa renda da Zona Leste do município de São Paulo. As Vilas Miguel Inácio Curi  e da Paz são 
contíguas e foram consideradas como um território único. A Figura 3.4 mostra a localização 
desses locais na Zona Leste do Município de São Paulo. 

Figura 3.4: Localização da Vila Miguel Inácio Curi, Vila da Paz e Jardim Helian na Zona 
Leste do Município de São Paulo

Jardim Helian

 O Jardim Helian é originário de um loteamento irregular implantado no começo da dé-
cada de 1970 e de ocupações irregulares de terras públicas e privadas iniciadas na primeira 
metade da década de 1980; insere-se na área do Polo Industrial da Zona Leste, atravessada 
pela antiga Estrada do Pêssego hoje denominada como Avenida Jacu-Pêssego. Encontra-se 
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bastante próximo ao Campus Zona Leste da Unifesp, conforme se pode observar na Figura 
3.5. Sua formação urbana começou na década de 1970 com a implantação de um loteamento 
irregular realizado por uma empresa chamada Triangular. O loteamento irregular é aquele 
que é implantado sem o devido licenciamento por parte dos órgãos públicos e sem o cum-
primento das regras e exigências urbanísticas de parcelamento do solo urbano previstas em 
leis municipais, estaduais e federais.

 As precariedades urbanas e ambientais presentes na implantação do loteamento ir-
regular que deu origem ao Jardim Helian não foi diferente das precariedades encontradas 
nos demais loteamentos irregulares periféricos implantados em outras partes da cidade. Os 
primeiros moradores que chegaram ao Jardim Helian na década de 1970 construíram suas 
moradias em um lugar considerado ilegal, onde as ruas de terra não tinham pavimentação e 
se transformavam em barro durante os dias de chuva, o abastecimento de água era feito por 
meio de poços que secavam de tempos em tempos e estavam contaminados pelos esgotos 
que eram lançados em vias, valas e rios.

 Desde o início, o loteamento que deu origem ao Jardim Helian foi influenciado di-
retamente pela presença contígua da Esteve Metais, metalúrgica dedicada à produção de 
componentes sanitários de metais e plásticos destinados às instalações hidráulicas da cons-
trução civil. A Esteve Metais surgiu em 1956 e foi instalada inicialmente no bairro da Mooca. 
Na década de 1970, construiu uma fábrica em terreno localizado na Avenida Adriano Bertozzi, 

Figura 3.5: Localização do Jardim Helian no Polo Industrial da Zona Leste

Fonte: Elaboração de Vinicius Megale Silva e Camila da Silva Santos.
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que delimita o Jardim Helian a Norte. Essa fábrica está em funcionamento até hoje e grande 
parte dos moradores do Jardim Helian nela trabalhou ou continuam a trabalhar. Dada a pro-
ximidade do bairro com a fábrica, o trajeto entre os locais de moradia e de trabalho é feito a 
pé.

 Na primeira metade da década de 1980, em plena recessão econômica, hiperinflação, 
crise de desemprego, crise da dívida externa, empobrecimento das classes médias e traba-
lhadoras e pressões dos movimentos sociais urbanos, a vizinhança do Jardim Helian passou 
por mudanças. Essas mudanças se relacionam com um componente do “padrão periférico de 
urbanização” distinto do loteamento irregular. Trata-se das ocupações irregulares de glebas 
ociosas periféricas que dão origem, de um lado, a espaços habitacionais semelhantes aos 
espaços originários de loteamentos populares, irregulares ou não, e, de outro lado, a favelas. 
Isso mostra que o loteamento irregular periférico ocupado por moradores de baixa renda não 
explica completamente o “padrão periférico de urbanização”.

 No Jardim Helian, a partir do início da década de 1980, as glebas ociosas contíguas 
ao loteamento passaram a ser ocupadas irregularmente por grupos de moradores que foram 
se instalando gradativamente em casas construídas à semelhança das “autoconstruções” 
periféricas mencionadas anteriormente. Com isso, surgiram a Vila Socó, a Vila Califórnia e a 
Vila São Vicente. Surgiu também a fileira de moradias construídas nas margens e, em alguns 
casos, sobre o córrego Tone, cujo curso d’água margeia a área originária do loteamento ir-
regular Jardim Helian e atravessa a Vila Socó (ver Figura 2) para seguir até desaguar no Rio 
Jacu, que é um dos afluentes do Rio Tietê.

 Vale dizer que há diferenças entre as condições urbanas e habitacionais existentes 
naquelas áreas que, para efeito da pesquisa, serão designadas indistintamente como Jar-
dim Helian. Em geral, as condições das áreas originárias do loteamento Jardim Helian, hoje 
majoritariamente regularizado por meio da Concessão do Direito Real de Uso (CDRU), são 
melhores do que as condições das áreas da Vila Socó, Vila Califórnia, Vila São Vicente e da 
fileira de moradias junto ao córrego Tone. 

 As áreas aqui consideradas como partes do Jardim Helian inserem-se em cinco se-
tores censitários do Censo Demográfico IBGE de 20004 e em nove setores censitários do 
Censo Demográfico IBGE de 20105. De acordo com este último Censo, o Jardim Helian possui 
3.342 moradores distribuídos em 959 domicílios. Com isso, há 3,5 pessoas por domicílio.

Vilas Miguel Inácio Curi e da Paz

 A ocupação irregular que deu origem à Vila Miguel Inácio Curi na primeira metade da 
década de 1980 insere-se entre as inúmeras ocupações que deram origem a vários assenta-

4. Os códigos dos setores censitários do Censo Demográfico IBGE de 2000 que englobam o Jardim Helian são: 355030857000040, 
355030857000041, 355030857000042, 355030857000043, 355030857000044.
5. Os códigos dos setores censitários do Censo Demográfico IBGE de 2010 que englobam o Jardim Helian são: 355030857000040, 
355030857000041, 355030857000042, 355030857000043, 355030857000044, 355030857000092, 355030857000093, 355030857000094, 
355030857000095.
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Figura 3.6:  Polo Institucional de Itaquera

Fonte: Elaboração de Vinicius Megale Silva e Camila da Silva Santos.

mentos precários surgidos no período, consequência do aumento do desemprego, diminui-
ção de renda e o empobrecimento das classes médias e trabalhadoras. O mesmo pode ser 
dito em relação à ocupação irregular iniciada na primeira metade da década de 1990 e que 
deu origem à Vila da Paz. Os desdobramentos das crises econômicas da chamada década 
perdida influenciaram o surgimento de novas ocupações irregulares de terras públicas e pri-
vadas localizadas nas periferias do município de São Paulo e também da sua região metro-
politana. 

 Separados no tempo, os inícios das ocupações que deram origem às Vilas Miguel Iná-
cio Curi e da Paz juntam-se no espaço interligado pelo curso d’água do Rio Verde que tam-
bém deságua no já mencionado Rio Jacu que, por sua vez, aflui para o Rio Tietê. Ambas as 
Vilas se inserem parcialmente nas Áreas de Preservação Permanente (APP) demarcadas ao 
longo das margens daquele Rio Verde, instaurando os conflitos ainda não satisfatoriamente 
resolvidos entre as necessidades habitacionais das populações de baixa renda e a importân-
cia da recuperação e preservação ambiental em contextos urbanos.

 Além de questões socioambientais, as localizações das Vilas Miguel Inácio Curi e da 
Paz colocam importantes questões urbanas e econômicas, pois se inserem em uma área 
central da Zona Leste que vem recebendo grandes investimentos públicos. Trata-se da área 
do Polo Institucional de Itaquera que se encontra em formação no entorno das estações de 
(ligada com o pátio de estacionamento e manutenção Itaquera) e de trem Corinthians-Ita-
quera integradas ao terminal de ônibus municipais da SPTrans.

 Os grandes equipamentos de transporte coletivo de massa e de semi-massa conec-
tam-se diretamente a outros grandes equipamentos de lazer, consumo e serviços como a 
Arena Corinthians (Itaquerão), o Shopping Itaquera e ao PoupaTempo Itaquera. Além disso, 
faz parte do Polo Institucional de Itaquera, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) Itaquera – Mi-
guel Reale, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 26 de Agosto e o Parque Linear Rio Ver-
de. A Figura 3.6 mostra uma foto aérea com alguns desses grandes equipamentos. No canto 
inferior esquerdo e no centro da parte de baixo da foto aérea encontram-se, respectivamente, 
a Vila Miguel Inácio Curi e a Vila da Paz. 



38

 A inserção das Vilas Miguel Inácio Curi e Vila da Paz no Polo Institucional de Itaquera 
acarreta impactos positivos e negativos aos seus moradores. Se, de um lado, encontram-se 
em um local com provisões urbanas cada vez melhores, de outro lado, sofrem ameaças de 
remoções originárias de ações públicas. As primeiras ameaças iniciaram por volta de 2010 
com a proposta de implantação do Parque Linear Rio Verde. O projeto desse Parque previa a 
remoção integral das Vilas Miguel Inácio Curi e da Paz sem nenhum atendimento habitacio-
nal adequado e definitivo aos seus moradores que, junto com o Movimento Nossa Itaquera e 
Comunidades Unidas de Itaquera, resistiram e conseguiram permanecer no local.

 No ano de 2010, os recenseadores do IBGE levantaram dados sociodemográficos dos 
moradores das Vilas Miguel Inácio Curi e da Paz que se inseriam em três setores censitários 
do Censo Demográfico IBGE de 2000 e continuaram no Censo Demográfico IBGE de 20106. 
De acordo com este último Censo, as Vilas Miguel Inácio Curi e da Paz, juntas, tinham 1.654 
pessoas distribuídas em 435 moradias contabilizando, portanto, 3,8 pessoas por moradia.  

 Durante os preparativos para a realização da Copa do Mundo de Futebol ao longo do 
período entre 2010 e 2014, ano de entrega da Arena Corinthians para a realização da abertura 
da Copa, a ameaça de remoção pairou sobre as cabeças dos moradores das Vilas Miguel 
Inácio Curi e da Paz7 durante todo o tempo. Em meio aos embates e negociações, definiu-se 
a remoção de 101 moradias construídas em área de risco na margem esquerda do Rio Verde. 
Em 2015, os moradores foram transferidos para o Conjunto Residencial São Sebastião situa-
do no distrito José Bonifácio8. 

 A ameaça de remoção das Vilas Miguel Inácio Curi e da Paz voltou em 2017 com o 
projeto para a construção de uma avenida para a implantação de novo trecho do corredor de 
ônibus que passa pela Avenida Itaquera. Segundo o projeto original, a avenida iria passar so-
bre todas as casas das Vilas Miguel Inácio Curi e da Paz que, desse modo, seriam completa-
mente removidas. Diante dessa nova ameaça de remoção, os moradores tiveram que se mo-
bilizar novamente e buscar parceiros para resistir contra a perda dos seus locais de moradia. 
Com isso conseguiram fazer com que o projeto fosse alterado e a quantidade de moradias a 
serem removidas se reduzisse significativamente. Não cabe aqui detalhar o processo de luta 
para mudar o traçado da avenida a fim de viabilizar a permanência dos moradores das Vilas 
Miguel Inácio Curi e da Paz. Porém, vale dizer que, em meio a idas e vindas, a implantação da 
nova avenida foi interrompida por causa da falta de recursos do governo federal

6. Os códigos dos setores censitários dos Censos Demográficos IBGE de 2000 e de 2010 que englobam as Vilas Miguel 
Inácio Curi e da Paz são: 355030857000090, 355030857000185 e 355030857000187.
7. Para mais detalhes sobre as ameaças de remoção das Vilas Miguel Inácio Curi e da Paz no contexto de realização da Copa 
das Confederações e da Copa do Mundo de Futebol, ver o artigo “De Entrave ao Desenvolvimento a Pessoas com Direitos: A 
Experiência do Plano Popular Alternativo da Favela da Paz em Itaquera” de Caio Santo Amore et alli (2014).
8. Conforme o artigo “De Entrave ao Desenvolvimento a Pessoas com Direitos: A Experiência do Plano Popular Alternativo 
da Favela da Paz em Itaquera” de Caio Santo Amore et alli (2014).
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DIADEMA

Eldorado
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Figura 3.7:  Mapa do bairro Eldorado,  segundo divisão da Unidade Básica de Saúde

Fonte: UBS Eldorado (https://fidi.org.br/store/ubs-eldorado/)

C. CAMPUS DIADEMA

 Diadema é um município de médio porte da região metropolitana de São Paulo, com 
alta utilização do Sistema Único de Saúde pela população. O atendimento às demandas e 
necessidades de saúde consome cerca de 40% dos recursos próprios do município, que está 
situado a 17 km do marco zero de São Paulo, localizado na Praça da Sé. 

 Segundo o relatório do diagnóstico habitacional da região do Grande ABC, Diadema 
apresenta a maior porcentagem de famílias com baixa renda da região (até três salários-mí-
nimos). O índice de desenvolvimento humano municipal de Diadema, calculado a partir dos 
dados de 2010 foi 0,757, superior ao IDH brasileiro. O melhor indicador foi relativo à longevi-
dade (expectativa de vida ao nascer) e o destaque foi para a educação. Diadema é dividido 
em 11 bairros, sendo um deles o Eldorado, incluído nessa pesquisa.

Eldorado

 O Bairro Eldorado fica na Região Sul do município de Diadema, na divisa dos municí-
pios de São Paulo e São Bernardo do Campo. Está situado às margens da Represa Billings, 
uma área de preservação ambiental degradada pela ocupação indiscriminada. 
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 Há diversos equipamentos sociais no bairro. No campo da saúde existe uma unidade 
Pronto Atendimento do Eldorado e uma unidade básica de saúde (UBS) que atende a cerca 
de 30.000 pessoas e mais de 10.000 famílias. A UBS é composta por 06 Equipes de Estratégia 
Saúde da Família com Médicos, Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Agentes 
de Saúde e tem o apoio do NASF (02 Psicólogas, 01 Nutricionista, 01 Assistente Social, 01 
Fonoaudióloga, 02 Pediatras , 01 Ginecologista e 01 Farmacêutica), além da equipe de Odon-
tologia com 03 dentistas, 03 ASB e 01 TSB.O bairro também possui três escolas municipais, 
duas estaduais e duas escolas particulares e uma unidade do campus da Universidade Fede-
ral de São Paulo.

  Seguindo a divisão adotada pela UBS local, podem ser consideradas 6 áreas, incluin-
do uma área importante de comércio e bancos, além de delegacia de polícia e uma Associa-
ção com atividades recreativas para crianças  e cursos, como o de dança, além de projetos 
como o Jovem Aprendiz, voltado para a juventude. O território contém áreas de aclive, com 
muitos escadões e vielas, núcleos habitacionais. ECO ponto de reciclagem, uma escola mu-
nicipal. Pode-se destacar a área de divisa com o bairro Inamar. 

         O território enfrenta desafios importantes quando ao cuidado e assistência de idosos, 
crianças, gestantes e pessoas que demandam cuidados em saúde mental, além do uso e 
comércio de drogas. Merece atenção uma área com maior vulnerabilidade, com alta utiliza-
ção do Sistema Único de Saúde e pessoas com baixo poder aquisitivo. Muitas moradias são 
precárias, com pouco planejamento e com ventilação inadequada. Há uma área com quatro 
núcleos habitacionais e onde cohabitam pessoas em condição de rua. 

        A área com o território mais extenso possui a maior variabilidade. Praticamente rural, 
margeando a represa Billings, é composta por diversas chácaras. Nesta área, a vulnerabi-
lidade social é grande, com registros de homicídios, carvoarias, empresas de reciclagem, 
presença de febre maculosa. O acesso dos moradores dessa área aos serviços de saúde é 
possível apenas com transporte coletivo. Próximo há uma área composta por grandes casa-
rões, a população tem planos de saúde, maior poder aquisitivo, utiliza pouco o SUS. Apresen-
ta um abrigo para crianças e uma comunidade terapêutica para tratamento da dependência 
de drogas.

        O bairro do Eldorado, para além do exposto, também conta com uma grande quantidade 
de artistas populares, ligados ao movimento negro e ao Hip Hop. 

        Consideramos também, no estudo nesse território, o Morro dos Macacos, uma grande 
ocupação, em uma área que fica na divisa de Diadema com São Paulo. Há cerca de dez anos, 
após um deslizamento de terra, as famílias foram retiradas do local e reassentadas em con-
juntos habitacionais. O local ficou vazio por alguns anos, mas foi reocupado em 2015. Conti-
nua sendo uma área de risco, com casas construídas nos taludes. A distribuição de energia 
elétrica e água é feita pelos próprios moradores, de maneira extremamente precária.
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Figura 3.8 : Residencial José Camaroto

 Fonte: Equipe de pesquisa Campus Osasco

D. CAMPUS OSASCO

Quitaúna

 O Residencial José Camaroto construído pela Associação dos Moradores do Bairro 
Quitaúna -Viva Quitaúna por meio da MCMV-E (Minha Casa Minha Vida - Entidades), tem 
uma área total de 5.555,78m² em que os apartamentos são de 50m², beneficiando 208 famí-
lias, todas cadastradas no Cadastro Único e que possuem renda de até R$1.800,00.

 Considerando a média nacional de pessoas/família, estima-se que em cada aparta-
mento tenha 4 moradores. Assim, podemos calcular a densidade demográfica, dado que cada 
apartamento tem 50m², que cada pessoa ficou com 12,5m² para fazer o isolamento social.

 O terreno onde o condomínio foi construído foi doado pela Prefeitura de Osasco em 
dezembro de 2013, através da Lei nº 4618. Desde então, de tijolo em tijolo, o sonho de oferecer 
um lar digno às famílias se concretizou.

 Os beneficiados com uma unidade do empreendimento são associados à Associação 
Viva Quitaúna e inscritos no maior programa de moradia popular do país, o MCMV-E. 

No residencial houve adesão ao isolamento social por parte das famílias, ainda que as mes-
mas tenham tido e estão tendo perda/queda de renda. Mesmo com pouco espaço, as famí-
lias estão tomando medidas de segurança para combater a pandemia, não podendo receber 
visitas ou andar sem máscaras pela área comum do condomínio.
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Figura 3.9: - Residencial José Camaroto

Fonte: Google Maps

Grupos de Poupança Solidária no bairro Portal D’Oeste 1

 O Bairro Portal D’Oeste 1/Colinas tem aproximadamente 8 mil pessoas residentes. A 
poupança comunitária chegou no bairro no final de 2005, através da rede interação, trazida 
por dois membros do SDI (Shack Slum Dwellers International) , que tem sede na Índia e está 
presente em 35 países. No Brasil é representada pela rede interação  e, foi assim que con-
seguimos mobilizar a comunidade para fazer um censo e o levantamento de informações, 
as quais possibilitaram ao grupo o ingresso no programa PAC do governo federal. Com isso, 
pudemos chegar ao número de 242 famílias envolvidas no projeto poupança comunitária, 
que subsidiou a possibilidade de construção das moradias populares via apoio do governo 
federal. Estas famílias moram em um condomínio aberto chamado Portais, em que os apar-
tamentos têm 52 m². Os apartamentos foram construídos pelo governo federal, com recursos 
100% públicos. As famílias não precisavam comprovar renda, por isso, fica difícil saber a ren-
da média dos moradores. 

Associação de Apoio aos Adolescentes e Família Mundo Novo, Morro do Socó

 Este território é o que apresenta mais vulnerabilidade, por se tratar de um loteamento 
irregular, que desde 2005 tenta regularizar a posse da terra por parte das famílias. O lotea-
mento possui aproximadamente 7.000 famílias. Em 2005, foi feita uma solicitação à prefeitura 
para asfaltar, instalar redes de água e esgoto, energia elétrica, telefone e linhas de ônibus,  
uma vez que os pontos disponíveis eram muito distantes da comunidade, dificultando muito 
para os usuários. Foram inúmeras reuniões, abaixo-assinados até que a demanda foi, final-
mente, atendida. 

 Em 2007, com a progressão do trabalho voluntário, houve um convite para os morado-
res participarem da organização das obras na comunidade, atendendo aos 2.641 domicílios 
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em situação de risco estrutural. Foi a maior obra habitacional do município em parceria com 
a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de Osasco.

 Depois de resolvidas as demandas mais urgentes, com uma equipe responsável por 
organizar a distribuição das doações, iniciou-se o processo de urbanização da área. Nesta 
etapa, com a orientação da Rede Interação, foram criados os Grupos de Poupança, com o 
objetivo de realizar o auto cadastramento e atualizar os dados dos moradores, para auxiliar 
futuras ações do poder público.

 Foi feito um censo para saber a quantidade de moradores em cada residência e quais 
eram as condições de vida deles. Em seguida, através de abaixo-assinados entregues aos 
órgãos competentes solicitou-se a instalação de correios, coleta de lixo e a escritura dos 
imóveis, fazendo com que a comunidade possa ser legalmente reconhecida como um bairro 
do município de Osasco.

 Em 2013, iniciou-se um projeto para que as correspondências fossem entregues nas 
residências, pois o Correio centralizava as entregas em um único ponto, resultando em fur-
tos, violações e perdas de bens dos moradores. Desta forma, ocorreram duas reuniões na 
agência central dos correios, na Vila Leopoldina, onde a diretoria da Associação, e alguns 
moradores compareceram para defender essa causa. Ocorreram várias outras reuniões nas 
agências no centro de Osasco e da Capelinha, e atualmente esse problema não existe mais. 
Atualmente, a Associação continua realizando trabalhos com a comunidade lutando para 
manter o que já foi conquistado e buscando melhorar a vida da comunidade a cada dia.

Associação do Jardim Iguaçu e região, no bairro Bandeiras

 Atualmente o bairro possui oito loteamentos que compõem o território: Jardim Iguaçu, 
Jardim das Bandeiras, Jardim Joelma, Vila Maria, Cipava II, Jardim dos Autonomistas, Jardim 
Primavera e Jardim Nogueira.

 A maioria das famílias que residem no bairro são de classe média baixa, e grande parte 
dos moradores possuem trabalhos formais. Segundo o censo demográfico de 2010 o bairro 
possui uma população de 19.726, em que 51.35% são mulheres e 48.65% homens. A popula-
ção é majoritariamente branca (50,75%) seguida pela cor preta/pardos (48,70%, nos quais 
6,30% corresponde a população preta e 42,40% pardos). A maioria da população é adulta (20 
a 49 anos), seguida por crianças e adolescentes (0 a 19 anos), representando respectivamen-
te 49,14% e 41,31%, apenas 3,88% da população é idosa. 

 Apesar do bairro ter grande parte da população pertencente à classe média baixa, 
ele possui as comunidades Raio de Luz e Padroeira 2 que são loteamentos irregulares e em 
condições de alta vulnerabilidade. Essas comunidades foram construídas posteriormente ao 
surgimento do bairro, onde das 100 famílias cadastradas na Associação Amigos do Jardim 
Iguaçu, a maioria atua em trabalhos informais com renda média familiar muitas vezes inferior 
a R$ 2.000,00.
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 A Associação Amigos do Jardim Iguaçu foi fundada em 1988, para resolver as deman-
das das famílias que o poder público não respondia. O projeto da Associação para desen-
volvimento do bairro sempre esteve relacionado a reivindicação por melhorias, promoção de 
atividades educacionais, culturais, esportivas e recreativas. Zelar pelo bem-estar das crian-
ças, adolescentes e idosos. Criar redes de apoio às famílias com condições financeiras des-
favoráveis; realizar atividades de limpeza de córregos; recapeamento de asfalto; e limpeza de 
espaços com aglomerados de lixos. Atualmente a Associação também mantém parceria com 
a Secretaria de Desenvolvimento Social de Osasco, integrando projetos como “Viva Leite 
Criança”, “Banco de Alimentos” e “Campanhas do agasalho”.

 Uma das lutas da Associação, juntamente com outros movimentos sociais, exigia im-
plantação de vias de acesso com pavimentação de asfalto, além do reconhecimento do ter-
ritório enquanto bairro, em meados de 1990. Em 2000 esteve à frente das reivindicações por 
saneamento básico para que os loteamentos cortados pelo córrego passassem a ter ligação 
com a rede de esgoto.

 O bairro era rodeado por uma grande área verde, com diferentes espaços de lazer, 
como campos de futebol e parques infantis, que foram construídos pela própria população. 
Sua estrutura foi modificada em 2006 quando iniciou a obra Trecho Sul do Rodoanel Mário 
Covas, que devastou grande parte da área verde do território e destruiu os campos de futebol 
e os espaços naturais que serviam de lazer para as crianças. Com o Rodoanel algumas áreas 
passaram a ser vendidas para o setor imobiliário, que em menos de cinco anos, devastou o 
restante de área verde.

 Após finalização das obras do Rodoanel, a Associação iniciou outra reivindicação im-
portante para o bairro, a construção de uma passarela que cruzasse o Rodoanel e permitisse 
acesso do bairro à cidade vizinha Carapicuíba. A ação beneficiou a vida de muitos trabalha-
dores e facilitou o acesso aos serviços de transporte da CPTM. 

 Uma das lutas dos movimentos sociais do bairro era pela construção de um centro de 
educação infantil e de Unidades Básicas de Saúde - UBS. O Centro de Educação Infantil foi 
inaugurado em 2006 e até hoje é o único do bairro.  Em 2012, foi instalada a UBS Parque dos 
Palmares e, em 2014, a UBS Maria do Socorro. Esse relato em sua maior parte se constrói 
a partir da oralidade de um dos poucos idosos residentes no bairro, é um registro único e 
político. Único, porque há pouquíssimos registros e publicações oficiais que apresentem a 
historicidade dos territórios da cidade de Osasco.  Atualmente o maior acervo que contempla 
as histórias dos bairros da cidade, com mais de 160 mil imagens e 300 relatos; foi criado e 
disponibilizado na internet de forma autônoma por um munícipe. Mesmo nesse acervo, não 
é possível encontrar um relato político sobre o bairro Bandeiras, porque o resgate da história 
do bairro, se mostrou um resgate da memória das lutas políticas e sociais. 
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E. CAMPUS BAIXADA SANTISTA

Bairros do Saboó e Alemoa 

 Os dois bairros estão localizados na entrada da cidade, no desembocar  da via Anchie-
ta e fazem parte de um conjunto de bairros que formam a Zona Noroeste do município de 
Santos que se caracteriza por adensamento populacional de baixa renda e distanciamento 
da orla que concentra a população de maior poder aquisitivo. 

 O bairro da Alemoa, um dos mais antigos de Santos, tem importância econômica e es-
tratégica por estar situado às margens da Via Anchieta, que corta o bairro ao meio, e da Ave-
nida Nossa Senhora de Fátima, um dos principais elos entre o Município e o Porto. É parte da 
zona retroportuária, com instalações industriais e intenso tráfego de caminhões que atendem 
ao porto, onde ele originalmente nasceu e onde se instala, posteriormente, a zona residen-
cial. Os dados possíveis de serem acessados, até o momento, sobre a população da Alemoa 
são imprecisos. Algumas fontes indicam mais de 5.000 habitantes distribuídos em áreas de 
vulnerabilidade socioambiental, sujeitas a alagamentos durante as chuvas e sob constante 
risco de acidentes com produtos químicos. Até 2003, o município dispunha seus resíduos em 
aterro sanitário situado no bairro, popularmente conhecido como “lixão da Alemoa”, que foi 
interditado pela CETESB.

 O Saboó faz limite com Alemoa e é o primeiro bairro do conjunto que forma a Zona 
Noroeste, mas também faz limite com a Zona Central da cidade de Santos. Está geografica-
mente distribuído entre os morros da Mata Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Fátima. 
Os dados acessados até o momento também indicam imprecisão sobre a realidade. De acor-
do com esses dados, há cerca de 11.000 habitantes distribuídos por zonas de maior e menor 
vulnerabilidade, sendo alguma delas, também sujeitas a alagamentos. Devido à sua localiza-
ção, parte do bairro, assim como a Alemoa, está sujeita às consequências socioambientais 
decorrentes do grande deslocamento de caminhões. Além disso, em uma parte do bairro, 
está localizada a Vila Pantanal, que é apontada como de alta densidade demográfica e com 
baixa cobertura no abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

 Cabe destacar que a escolha por este território pautou-se em experiência de pesquisa 
e extensão anterior de parte da equipe de pesquisa em Santos, que consistia em uma impor-
tante interlocução com jovens estudantes de uma escola pública do bairro, que permitiriam 
acesso à rede de relações constituídas no bairro. Posteriormente, considerando a interlo-
cução com pessoas-chave de movimentos e com a Unidade Básica de Saúde e a situação 
limítrofe com o Saboó, foi incluído também o bairro da Alemoa como território da pesquisa.
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F. CAMPUS GUARULHOS

 A pesquisa em Guarulhos foi desenvolvida em dois territórios, o Conjunto Residencial 
Esplanada e o Núcleo Mabel Assis, ambos no bairro dos Pimentas, o mais populoso do mu-
nicípio.

 O Pimentas é um bairro periférico localizado entre duas grandes rodovias: Ayrton Sen-
na, que liga São Paulo às cidades do Vale do Paraíba, e a Dutra, que liga São Paulo ao Rio de 
Janeiro (Barbosa, 2012). O bairro pertence ao município de Guarulhos, que é o oitavo maior 
Produto Interno Bruto (PIB) entre os municípios brasileiros e o segundo entre os municípios 
paulistas; entretanto, possui uma precária distribuição de renda e de serviços públicos, tendo 
um índice Gini de 0,40 e uma incidência de pobreza de 43,21% e, em 2014, foi considerada a 
11ª cidade mais violenta entre os 39 municípios que compõem a região metropolitana de São 
Paulo (Plens, 2016 ).

 Claudia Plens (2016), professora do Departamento de História do campus Guarulhos, 
apresenta em seu artigo “O passado da periferia no presente da metrópole” os seguintes 
dados: o bairro dos Pimentas possui locais carentes de infraestrutura e inadequados para 
ocupação, além de responder por 25% das ocorrências de tráfico de entorpecentes do muni-
cípio, sendo que, em 2013, quase metade do volume total de drogas foi aprendido no bairro, 
e 44,4% dos carros roubados no município foram recuperados no Pimentas. Para a autora, 
esse alto índice é um reflexo da exclusão social e ambiental que ocorreu, e continua ocorren-
do, de forma linear ao longo de mais de quatrocentos anos.

 Antonio Carlos Pinheiros (2010) também apresenta dados importantes sobre o bairro 
dos Pimentas. Segundo o autor, o bairro é a maior área administrativa e o mais populoso do 
município, correspondendo a 12,35% do total. As residências são desprovidas de uma estru-
turação adequada para uma moradia, grande parte localizada em morros íngremes e de difí-
cil acesso. As construções no bairro podem chegar a ter quatro andares em estruturas fracas 
e sem acabamento. Os rios são poluídos e falta investimento em saneamento básico, sendo 
comum encontrar lixo pelas ruas, o que reflete na qualidade de vida de seus moradores.

 Ainda segundo Pinheiros (2010), o bairro dos Pimentas conta com duas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS), identificadas pelo autor como UBS 1 e UBS 2, as duas juntas atendem 
60 mil pessoas. A Unidade 1 atende 48 mil habitantes, possui condições precárias e, mesmo 
contando com uma gestão popular, o serviço prestado se resume a atendimentos para de-
mandas de emergência. Essa unidade conta com 15 funcionários, sendo que deste total oito 
são profissionais da área da saúde como: médicos, enfermeiros e assistentes técnicos. A 
unidade 2 atende 12 mil habitantes e possui uma estrutura melhor, pois conta com um núme-
ro maior de profissionais e possui uma interação maior com a comunidade, promovendo ati-
vidades físicas, combate à prevenção de dengue e outras doenças relacionadas a questões 
ambientais. 
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Conjunto Residencial Esplanada 

 Localizado em frente às instalações do campus Guarulhos da Unifesp, onde funciona 
a EFLCH (Escola de Filosofia, Letras e Ciência Humanas) da Unifesp desde o ano de 2009, 
localizada na Estrada do Caminho Velho, 333, Jardim Nova Cidade, popularmente conhecido 
como Bairro dos Pimentas.

 O Esplanada é um condomínio formado por 13 blocos e 500 unidades habitacionais. 
Em cada um dos apartamentos, de tamanho padrão – dois quartos, uma sala, uma cozinha 
e um banheiro –, constata-se a média de 8 a 12 moradores, sendo que há registro de 22 
pessoas vivendo em um dos apartamentos. Estima-se um total de aproximadamente 3 mil 
moradores distribuídos nos cinco andares de cada um dos 13 prédios, ocupando um terreno 
de 20.000m2.

 Grande parcela desses moradores é originária do Jardim Lenise, Cidade Jardim Cum-
bica I, Cocho Velho, Vila Rio e das ruas Xisto e Ursa Maior, área desapropriada para as obras 
de expansão do aeroporto de Cumbica. Moradores que foram realocados no conjunto resi-
dencial como parte das ações realizadas pelo Projeto de Urbanização de Favela do municí-
pio.

 O Residencial Esplanada é uma realização do Programa Minha Casa Minha Vida (PM-
CMV), criado pelo governo federal junto à periferia de Guarulhos destinado a beneficiários 
com renda de 0 até 3 salários mínimos. A modalidade Faixa 1 do PMCMV tem uma dinâmica 
de funcionamento diferente das outras faixas (2 e 3), pois conta com uma parcela mensal 
considerada simbólica, uma vez que para essa faixa há a garantia de um subsídio integral. 
Nessa faixa a produção é por oferta, ou seja, a construtora aprova o projeto e após a execu-
ção vende integralmente para a Caixa, que define os beneficiários a partir de uma lista de 
demanda. 

 Segundo dados levantados pelo Laboratório Multiusuário e Observatório Teatro Ada-
mastor Pimentas, criado e coordenado pela professora dra. Marta Denise  Rosa Jardim (Dep-
to. de História da Arte) da EFLCH, que desde o ano de 2017 vem atuando nesse território, 
menos de dez moradores do condomínio possuem trabalho regular e registro em carteira 
profissional. A prevalência entre os moradores do Esplanada é renda familiar abaixo de R$ 
1.800,00.

 As condições de moradia e de baixa renda entre os moradores do conjunto residencial 
atingem diretamente a população infantil, que ultrapassa o número de 400. Tal fator levou 
a um grupo de docentes do Departamento de Pedagogia à criação do Projeto Pimentas de 
Ouro, que está centrado em atividades pedagógicas e de entretenimento junto a esse públi-
co, como um dos fatores de conexão dos moradores e da EFLCH.

 Com o advento da pandemia, os moradores perderam seus rendimentos, vindos em 
grande parte de trabalho informal realizado nas áreas vizinhas, o que se soma à constante 
falta de água que também tem afetado periodicamente essa população.
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Núcleo Mabel Assis – UNEafro

 É um cursinho popular localizado no bairro dos Pimentas, e vinculado à rede UNEafro 
(União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora), que é um 
movimento social voltado para a reivindicação da responsabilização do Estado pelas maze-
las do povo brasileiro, em especial negras e negros, e pela implementação de ações afirmati-
vas. Os cursinhos comunitários são a ação mais conhecida da UNEafro, havendo 32 núcleos 
espalhados por todo o país.

 O Núcleo Mabel Assis foi fundado no final do ano de 2018 pelo professor Maurício 
Melo junto com outros professores. Tem sua base de ensino na escola E.E Parque Jurema III, 
localizado na Rua Jaguarema, 23. O nome é uma homenagem à professora Maria Isabel de 
Assis, mais conhecida como Mabel, uma mulher feminista, militante e de grande referência 
na área do serviço social, professora universitária que lutava principalmente contra o racis-
mo.

 Como os demais núcleos da UNEafro, o Mabel Assis tem como objetivo a inserção de 
jovens periféricos no ensino superior, em universidades públicas. Entre outras atividades, o 
Núcleo foca a discussão de questões sociais e, principalmente, raciais, razão pela qual foi 
selecionado como um dos territórios da pesquisa. Nesse sentido, consideramos fundamental 
que a compreensão das desigualdades e vulnerabilidades durante a pandemia do Covid-19 
seja perpassada pelas interseções entre questões sociais e questões raciais e de gênero.
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4.  
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
DA PESQUISA

1.1 Delineamento do estudo

 Esta foi uma pesquisa participante, desenvolvida sob a abordagem dos estudos de 
casos múltiplos, em que se articularam distintas origens disciplinares, resultando em uma 
construção transdisciplinar.

 O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contem-
porâneo em profundidade no contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 
fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Compreende-se que o estudo de caso 
como método de pesquisa é usado em muitas situações e contribui para o conhecimento de 
vários fenômenos, como políticos, sociais de maneira individual ou coletivo, sendo um mé-
todo de pesquisa comum na antropologia, ciência política, administração, enfermagem e no 
planejamento comunitário, permitindo ao pesquisador conhecer em profundidade as sutis 
diferenças de um dado fenômeno (Yin, 2014). 

 Os estudos de casos múltiplos contribuem para tratar tanto do fenômeno de interesse 
quanto de seu contexto particular, produzindo um grande número de variáveis potencialmen-
te relevantes que podem ser replicadas em vários ambientes. Os estudos de casos múltiplos 
representam vários momentos de pesquisa e requerem um investimento maior em termos de 
tempo e um envolvimento de uma equipe coordenada nas várias localidades. 

 O desenvolvimento da pesquisa foi orientado por um conceito de vulnerabilidade que 
permitiu articular diferentes dimensões das muitas formas de vivência da pandemia, não con-
siderando seu caráter não-binário, unitário ou estável. Foi central assumir conceitualmente 
que as pessoas não são vulneráveis, mas estão expostas a condições de vida com grandes 
vulnerabilidades. Nesta perspectiva, a vulnerabilidade é relacional, supera a percepção das 
pessoas como vítimas e suscita a responsabilidade bilateral para a ação      transformadora. 
(Nasser et al, 2021). 

 No contexto de interesse desse estudo, reconhecemos que os marcadores sociais de 
gênero, raça, classe e geração se entrecruzam e nos remetem às questões de desigualdades 
sociais que produzem distintas vulnerabilidades a determinados agravos de saúde e/ou à 
violação de direitos. Nessa perspectiva, assumimos que o conceito de desigualdade implica 
em reconhecer as diferenças produzidas no processo social em decorrência das diferentes 
posições de posse e poder dos grupos sociais em uma dada formação histórica. A repartição 
desigual é produzida pelo próprio processo social e o acesso a bens e serviços está forte-
mente determinado pela posição que os indivíduos ocupam na organização social, indicando 
portanto, algum grau de injustiça.
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 Tomando a questão de saúde pública implicada no presente estudo – a pandemia pelo 
COVID-19 na realidade brasileira e, em particular, em regiões metropolitanas do Estado de 
São Paulo –, é preciso considerar a contribuição dos estudos que, historicamente, vêm se 
pautando na ênfase explicativa do modo de vida, que engloba tantos os aspectos materiais 
quanto os aspectos simbólicos que refletem características sociais de produção, distribuição 
e consumo, dos distintos grupos sociais. Tal perspectiva busca articular diferentes esferas da 
organização social, reunindo em um mesmo marco teórico as condições coletivas dos grupos 
e os comportamentos dos indivíduos que compõem esses grupos. O processo saúde-doença 
é histórico, determinado pelas condições estruturais e conjunturais em que vivem as popula-
ções humanas. As relações econômicas, sociais e políticas afetam a forma como as pessoas 
vivem e seu contexto ecológico e, desse modo, acabam por moldar os padrões de distribuição 
das doenças (Barata, 2009).

 Na composição da pesquisa, a consideração da perspectiva dos direitos humanos fa-
vorece um posicionamento dos envolvidos quanto ao que fazer; isto é, apontam um “horizonte 
normativo” para as políticas públicas, que, ao integrarem a perspectiva do indivíduo, per-
mitem um “horizonte normativo-ético”, combinando o “projeto de felicidade” dos sujeitos às 
finalidades das políticas. Assume-se uma perspectiva multicultural dos direitos humanos que 
considera que a produção do conhecimento e a elaboração das políticas, e das políticas de 
saúde em particular, devem contemplar a aceitabilidade do trabalho por parte dos sujeitos e 
busca pela eliminação de todas as violações de direitos e a participação comunitária. A pers-
pectiva multicultural implicou em um processo de pesquisa organizada por meio de encontros 
dialógicos que fazem uso de uma pedagogia crítica e de abordagens construcionistas.

A construção do coletivo de pesquisadores

 Uma importante intenção do projeto foi reunir pesquisadores de vários campi da Uni-
fesp em torno de um mesmo objetivo. A aposta foi ampliar as possibilidades de interação aca-
dêmica, trazendo uma multiplicidade de olhares, concepções, formações teóricas, experiência 
com pesquisa e inserções na Universidade.

 Os princípios da pesquisa participante, orientadores dessa pesquisa, nortearam a 
construção do coletivo de 108 pesquisadores. Foram docentes de diferentes escolas em seis 
campi, técnicos administrativos, estudantes de graduação e de ensino médio e pesquisadores 
de origem nos territórios, moradores e de movimentos sociais, os quais buscaram linguagem 
inteligível e acessível para as trocas de conhecimento (Furtado et al., 2020). 

 Foi dada ênfase para a participação dos territórios envolvidos na construção de todo o 
processo da pesquisa. A participação ativa dos envolvidos, além de ser princípio ético deste 
estudo, está em consonância com o campo político que exige o estabelecimento de diálogos 
mais equitativos para a construção de conhecimentos e das soluções para os desafios impos-
tos pela pandemia, a partir de uma abordagem baseada nos direitos humanos (Paiva, 2012). 
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 Trata-se de uma pesquisa que conta com a participação orientada nos fundamentos 
freirianos expressos em todo processo de pesquisa: apresentação da proposta, revisão do 
desenho a partir da perspectiva comunitária para produção de relações mais horizontalizadas 
(Freire, 1987). Considerando a complexidade de reunir uma diversidade de expertises, expe-
riências e interesses num estudo dessa dimensão, foi preciso considerar como parte do pro-
cedimento metodológico uma fase de alinhamento, onde foram finalizados os instrumentos e 
refinadas as técnicas de produção de dados. Um processo que exigiu que cada um saísse da 
sua “caixinha” especializada e se colocasse na construção coletiva. Um desafio e uma riqueza 
desse processo.

Seleção e contratação de bolsistas

 A pesquisa contou com 10 bolsistas por campus, sendo um de ensino superior, e que 
contribuiu para a coordenação do campo em cada um dos campi. A seleção dos 60 bolsistas 
foi descentralizada para cada campus, a partir de critérios acordados a cada um dos quatro 
perfis de bolsista: coordenador de campo, iniciação científica, pesquisador social e iniciação 
científica (nível ensino médio). A conexão com os territórios e a compreensão dos objetivos e 
metodologias propostos foi um importante balizador na seleção. 

Este processo de contratação foi desenvolvido com uma estreita parceria junto à Fundação 
Tide Setubal, no sentido de formalizar individualmente a contratação de cada um dos bolsis-
tas, cujo trabalho foi iniciado no dia 18 de maio de 2020.

Produção de dados

 Na execução do estudo, foram adotados diversos procedimentos metodológicos para 
responder às questões de pesquisas necessárias para realizar o monitoramento, avaliação e 
elaboração de orientações que possam nortear políticas públicas em contexto de pandemia 
de  COVID-19. Os instrumentos foram produzidos pelo conjunto de pesquisadores num pro-
cesso amplo e participativo tanto para a dimensão quantitativa, quanto para a parte qualitati-
va do estudo.

A dimensão quantitativa

 Foram aplicados questionários estruturados, com diferentes versões para a população 
domiciliada e a população em situação de rua na Luz/Fluxo. Esses questionários se dividiam 
nos eixos propostos do projeto inicial, no sentido de que funcionassem como  orientadores de 
campo na pesquisa. São estes os itens para o questionário geral:

• Identificação

• Perfil Socioeconômico e Sociodemográfico
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• Acesso a políticas públicas e programas

• Características do Domicílio/Moradia

• Participação Social e Redes de Apoio / solidariedade

• Acesso a alimentos no contexto da epidemia de COVID-19

• Acesso a Informações sobre COVID-19

• Dinâmicas relativas ao convívio doméstico, lazer e educação

• Uso de substâncias e saúde mental

• Acesso à rede de saúde

Em discussão com os bolsistas sociais do território dos demais territórios foi adaptado o ques-
tionário geral para a realidade da Luz/Fluxo, ficando com os seguintes itens:

• Identificação

• Renda, trabalho e acesso a auxílios

• Condições de acesso a espaços para dormir e itens básicos de higiene e proteção

• Redes de solidariedade

• Acesso à alimentação e informações

• Saúde mental

• Acesso à rede de saúde

• Relação com as forças de segurança

 O instrumento, composto de 50 itens, foi submetido à validação de conteúdo por pes-
quisadores de todos os campi da Unifesp envolvidos com o projeto, que avaliaram cada um 
dos itens quanto à sua clareza, redação e pertinência. Os pesquisadores também puderam 
sugerir a adição ou exclusão de itens. A versão aprovada por esse grupo foi submetida a teste 
piloto.

O piloto

Os pesquisadores de campo participaram previamente de oficina para alinhamento de proce-
dimentos de aplicação do questionário. No período de 17 a 29 de junho de 2020 foi realizado o 
piloto para o aprimoramento do instrumento, bem como para a aprendizagem no uso da pla-
taforma de armazenamento e gerenciamento de dados, chamado Redcap. Em campo, foram 
coletadas pelo menos 10 entrevistas em cada território para testagem de todo o processo de 
produção. Essa etapa permitiu:

• análise das percepções dos pesquisadores sobre o piloto (tempo de aplicação do instru-
mento, dificuldade do respondente no entendimento de alguma questão, constrangimen-
to do respondente em responder à alguma questão, recusa em responder algum item, 
número de entrevistas realizadas para obtenção de 10 entrevistas válidas por cada um 
dos meios utilizados – tablete presencial, tablete telefone, googleforms via celular, instru-
mento impresso);

• alterações no instrumento indicadas pela análise da fase piloto;
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• obtenção da versão final para utilização no estudo de campo.

A versão final do questionário resultou em 50 itens para os domiciliados e 29 itens para a po-
pulação da Luz/Fluxo. 

Organização dos dados

 As respostas aos instrumentos aplicados foram digitadas em tablete com sistema RE-
DCap. Por se tratar de uma ferramenta gratuita e possuir acesso a banco de dados local na 
Escola Paulista de Medicina, além de permitir a coleta de dados no modo off-line, para que 
todos os usuários da intranet da UNIFESP pudessem ter acesso qualificado e seguro ao sis-
tema. 

 O REDCap foi desenvolvido pela VanderBilt University e é uma plataforma web segura 
para criar e gerenciar bancos de dados e pesquisas on-line. O processo REDCap para criar e 
projetar projetos oferece uma vasta gama de ferramentas que podem ser personalizadas para 
praticamente qualquer estratégia de coleta de dados. Ele fornece procedimentos de expor-
tação automatizados para downloads contínuos de dados para o Excel e pacotes estatísticos 
comuns (SPSS, SAS, Stata, R), além de um calendário de projeto interno, um módulo de agen-
damento, ferramentas de relatório ad hoc e recursos avançados, como lógica de ramificação, 
upload de arquivos e campos calculados. Além das respostas às perguntas, foram inseridas 
nesse sistema informações sobre o número de cadastro no Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP/UNIFESP) e informações sobre a coordenação da pesquisa.

A dimensão qualitativa

Essa dimensão da pesquisa, constituída por entrevistas semi-estruturadas e observação par-
ticipante com produção de diário de campo, possibilitou ampliar a forma de apreender a rea-
lidade, articulando técnicas distintas que propiciaram a integração de diversas “vozes” dos 
sujeitos implicadas no estudo – pesquisadores e sujeitos das comunidades estudadas. 

O roteiro de entrevistas semi-estruturadas incluiu questões disparadoras para abordar per-
cepções sobre as informações a respeito da pandemia, modos de acesso às informações, 
reconfiguração (ou não) da rotina, adoção de medidas de prevenção (ou não), experiências de 
adoecimento e de morte de pessoas próximas, impacto na renda e no trabalho, constituição 
de redes e acesso a apoio, reconfiguração das relações sociais e subjetividades a partir do 
confinamento ou da impossibilidade de realizar isolamento,  relações intergerações, organi-
zação do trabalho doméstico, atividades escolares e de trabalho realizadas a partir de casa, 
saúde sexual e reprodutiva, saúde mental, conflitos e violências. A interação promovida na 
entrevista permitiu visibilizar significados, valores e vivências pessoais, ao mesmo tempo que 
assegurou a participação de quem é entrevistado/a na construção da interpretação dos pes-
quisadores (Fraser e Gondim, 2004).
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As entrevistas/conversas foram gravadas em áudio e transcritas pelos pesquisadores de cada 
território. Em alguns territórios foi possível conversas remotas em grupo. Já, os diários de 
campo foram instrumentos centrais para o registro do desenvolvimento do campo, e contaram 
com a colaboração coletiva de diferentes pesquisadores. Cada um dos diários se constituiu 
em um registro do vivido, das emoções que dele advinham, dos encontros no campo, das ten-
sões, das cenas de trocas afetivas, do que era desconhecido, dos inusitados, das invenções 
que foram sendo encontradas no processo da pesquisa. Enfim, um registro que permitiu colo-
car em análise o que não aparecia nos métodos mais estruturados. Os encontros registrados 
não eram apenas com as pessoas que participaram das entrevistas. Nesses registros constam 
também a participação de pessoas que estavam presentes mas nem sempre participavam 
das entrevistas.

 As transcrições e os registros de diários de campo foram submetidos a uma pré-aná-
lise nos territórios, sendo que as equipes definiram os indicadores temáticos emergentes do 
trabalho de campo. O material decorrente dessa pré-análise foi compartilhado entre o coletivo 
de pesquisadores para apreciação e comentários críticos a partir de afinidades temáticas num 
sistema de subdivisão de grupos, com o objetivo de analisar o material processado em cada 
tema e aprofundar a análise. A discussão das análises foi realizada no formato de oficinas. O 
trabalho resultou na definição de eixos a serem abordados pelas equipes tanto para o desen-
volvimento de ações nos territórios, como para o estudo de desdobramentos e elaboração de 
recomendações para o poder público, os quais serão apresentados neste relatório.

O inquérito sorológico

 Foi realizado inquérito sorológico seriado em amostragem populacional estratificada 
por sorteio aleatório e coleta domiciliar e por intencionalidade para a população da Luz/Flu-
xo), visando a:

1. Estimar a prevalência de Anticorpos contra o SARS-CoV-2 nas populações vulneráveis, 
distribuída por sexo, faixa etária e condições de moradia; 

2. Determinar o aumento do número de pessoas infectadas ao longo de um intervalo de 
30 dias; 

3. Avaliar o número de pessoas com infecção assintomáticas ou oligossintomáticas; 

4. Avaliar o nível de conhecimento populacional sobre as medidas de isolamento e riscos 
de transmissão; 

5. Determinar a situação epidemiológica dessa infecção em populações vulneráveis, com 
o intuito de fornecer subsídios e recomendações para os gestores do SUS.

 O estudo foi do tipo transversal, em dois momentos distintos com intervalo de 30 dias, 
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por amostragem randomizada estratificada proporcional ao tamanho das comunidades con-
siderando a proporção segundo diferentes grupos etários e sexo.  

 Foram formadas equipes compostas por dois a quatro profissionais responsáveis por 
mapear os locais e as pessoas a serem submetidas ao procedimento, com todos os equipa-
mentos necessários para a coleta de sangue. 

  As duas fases de testagem do inquérito de soroprevalência de COVID-19 foram reali-
zadas em sete territórios da pesquisa: Cracolândia, Heliópolis no campus São Paulo; Jardim 
Helian e Miguel Curi /Vila da Paz na Zona Leste, Eldorado em Diadema, Morro do Socó em 
Osasco, Esplanada em Guarulhos 

 A primeira testagem ocorreu entre 13 a 17 de julho e a segunda de 17 a 21 de agosto 
de 2020 (29° e semana epidemiológica). Foram realizados testes sorológicos para a detec-
ção de anticorpos (IGM e IGG) de COVID-19 por meio de Testes Rápidos (TR) e aplicação de 
formulário de um instrumento de pesquisa autorreferido e semiestruturado para obtenção 
de informações. Foram realizadas análises descritivas sobre a soroprevalência de COVID-19 
nesta população, assim como a descrição das variáveis de interesse. As comparações foram 
realizadas usando o teste Qui-quadrado de Pearson com a correção de Rao-Scott. Para análi-
se estatística, os resultados dos testes de IgM e IgG foram agrupados, classificados e catego-
rizados como “negativos” e “positivos” quando observado pelo menos um teste positivo para 
COVID-19. 

O inquérito nutricional

 Foi realizado inquérito nutricional na comunidade São José, com a utilização da Escala 
Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, EBIA, na versão curta. 

 O EBIA é composto por cinco questões referente à percepção do chefe de família quan-
to à: a) preocupação de que os alimentos pudessem faltar antes de comprar ou ganhar mais 
alimentos, b) falta de alimento antes de ganhar ou comprar mais alimentos, c) redução do 
número de refeições, d) redução na quantidade, e) piora na qualidade das refeições. Este 
questionário foi aplicado a 909 chefes de família. A maioria chefiada por mulheres jovens, 
trabalhando como auxiliar de limpeza ou cozinha e vendas, domicílios adensados e 95% com 
risco de insegurança alimentar e nutricional. 

 O quadro 4.1 apresenta as técnicas utilizadas para a produção de dados e número de 
participantes: 
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INSTRUMENTO DADOS NÚMERO DE PARTICIPANTES

Questionários es-
truturados

Características individuais e socioe-
conômicas; condição  habitacional; 
acesso à saúde e a políticas públi-
cas; trabalho, renda, desemprego; 
redes de apoio; segurança alimen-
tar; acesso a informações sobre 
Covid-19 e percepções; adoção 
de medidas protetivas; convívio 
doméstico, lazer, educação; uso de 
substâncias; saúde mental.

Comunidades: 469

VMCMi: 39

Luzii: 193

Entrevistas não 
estruturadas

Percepção de risco, comportamen-
to de precaução; auxílios, redes de 
solidariedade; saúde mental, uso 
de substâncias; gênero, violência 
doméstica; insegurança alimentar.

Entrevistas individuais: 78

Entrevistas coletivas: 5

Observação parti-
cipante

Vida dos sujeitos; dinâmica dos 
territórios; atividades dos movi-
mentos sociais.

Diários de campo da equipe de 
36 pesquisadores vinculados 
ao território (moradores, inte-
grantes de movimentos sociais/ 
populares)

Inquérito de soro-
prevalência

Prevalência de indivíduos com re-
sultados positivos para Covid-19: 
anticorpos IgM (fase aguda) e IgG 
(fase tardia).

Fases: 1.ª (13-18/07/2020); 2.ª (17- 
21/08/2020).

Comunidadesiii:

amostra aleatória

1ª fase: 212

2ª fase: 243

Luz:

Amostra de conveniência

1ª fase: 64

2ª fase: 80

Inquérito nutricio-
nal

Acesso a alimentos preocupação 
que faltem alimentos; falta de 
alimentos; redução do número de 
refeições; piora na qualidade das 
refeições.***

Vila São José:

329

Notas:  ii) Questionário adaptado em tamanho, conteúdo e forma para a Luz. iii) Os territórios 
de Santos e a VMCM não participaram do inquérito de soroprevalência. iv)  Escala Brasileira 
de Insegurança Alimentar27. Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia 
de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 
2020.

Quadro 4.1: Instrumentos para produção de dados sobre 
vulnerabilidade em territórios urbanos metropolitanos dos municípios 
de São Paulo, Diadema, Guarulhos, Osasco e Santos.
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1.2 Funcionamento do coletivo de pesquisadores

           O trabalho de articulação e de formação dos pesquisadores foi permanente em todo o 
tempo da pesquisa.  Foram criados espaços que permitiram o alinhamento dos pesquisadores 
com relação aos objetivos da pesquisa e à construção de todos os procedimentos necessá-
rios.

  Foram realizadas oficinas e reuniões gerais, com todos e em cada campus. O isolamen-
to necessário pela pandemia COVID-19 levou ao desenvolvimento de meios remotos.

Processo formativo

 A formação permanente do coletivo de pesquisadores teve centralidade no desenvol-
vimento da pesquisa. O processo de constituição em ato de cada pesquisador foi intenso em 
todos os territórios. Para além disso, todos investiram em encontros periódicos com o objetivo 
de propiciar espaços de formação com o protagonismo de todos utilizando metodologias ati-
vas.

 Algumas oficinas de formação foram comuns a todos os campi, como as oficinas de 
elaboração do questionário e do aplicativo RedCap, o que que permitiu, posteriormente, a 
aplicação das perguntas e a realização da pesquisa junto à população desses territórios. Vale 
lembrar que foi possível baixar o instrumento nos aparelhos celulares dos pesquisadores. O 
aplicativo foi funcional e de fácil apropriação por todos os participantes da pesquisa, o que 
viabilizou sua aplicação em campo.

 Além das reuniões regulares, foram realizadas oficinas de formação para os/as pesqui-
sadores/as, necessárias à sua aproximação com a pesquisa científica, preparação para entra-
da no campo e qualificação para as abordagens previstas nas etapas quantitativa e qualitativa 
da pesquisa. Foram realizadas oficinas sobre pesquisa científica, metodologia quantitativa, 
escrita e sistematização através de diários de campo; orientações para entrada em campo, 
prevenção, orientações de conduta de aplicação de questionário; assim como orientações so-
bre redes de apoio para demandas que poderiam surgir. Demandas essas como por exemplo, 
violência doméstica, auxílio emergencial, benefícios da assistência social, apontamentos rela-
cionados à ética em pesquisa de campo a partir dessa percepção periférica e do trabalho de 
campo inserido no método de pesquisa junto à observação participante, entrevistas e grupos 
focais.

Integração entre os movimentos sociais e moradores dos territórios

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas três oficinas com os pesqui-
sadores bolsistas e integrantes dos movimentos sociais, envolvendo todos territórios.  Tais 
oficinais foram muito importantes para aprofundar a conexão da pesquisa com o cotidiano da 
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produção da vida em cada espaço e propiciar uma troca, entre os diferentes grupos de cada 
território, dos processos de vivência da pesquisa, da pandemia e dos movimentos de resistên-
cia e de criação de redes de solidariedade. Momentos potentes que também se consolidaram 
para a reflexão sobre o papel da Universidade nos territórios.

Comissão de acompanhamento em cada território

 A instalação das Comissões de Acompanhamento da Pesquisa – CAP em cada territó-
rio foi um diferencial para que a gestão da pesquisa pudesse ser de fato colegiada. Com dife-
rentes conformações que envolviam pesquisadores da Universidade, bolsistas, coordenado-
res de campus e movimentos sociais tiveram dinâmicas diferentes em cada território.  Essas 
oficinas funcionaram com efetividade, reunindo os movimentos sociais parceiros, apoiando o 
trabalho de campo de bolsistas pesquisadoras(es) nos territórios e articulando ações junta-
mente com equipe, através de reuniões periódicas. O que se consolidou como um dispositivo 
que permitiu a participação de todos nas decisões cotidianas sobre o desenvolvimento do 
processo investigativo.

 A Comissão de acompanhamento da Cracolândia/ fluxo decidiu por periodicidade se-
manal. Nas reuniões, rotineiramente participaram os bolsistas, um ou dois integrantes dos 
movimentos sociais parceiros e as pesquisadoras da Unifesp. Nas últimas reuniões, já no 
final de novembro, em análise dos presentes sobre o próprio comitê, o papel do espaço foi 
considerado como potente para respaldo de todas as participações e, também para pensar 
o projeto e a análise dos achados. Foi também um espaço de ampliação da articulação com 
outros movimentos e fóruns da região.

 A comissão de Heliópolis decidiu por periodicidade mensal, mas rarearam devido às 
muitas atividades dos integrantes da União de Núcleos, Associações dos Moradores de He-
liópolis e Região (UNAS), ainda que os contatos tenham sido muito funcionais por whatsapp®. 
Integrantes da UNAS sempre participaram dos workshops sobre redes de solidariedade e das 
atividades da pesquisa no território.

 A Comissão de Acompanhamento de Pesquisa (CAP) da Vila Mariana comunidades 
foi a última a se formar, no início de nossa atuação em campo neste território. Foram também 
construídas relações com outras organizações como o Fórum das Comunidades mobilizado 
em conjunto com a Diretoria da Escola Paulista de Medicina. O comitê é composto por lide-
rança e moradoras da Comunidade Mário Cardim, lideranças da Mangueira, da Souza Ramos 1 
e 2, da Onze de Julho, e da Mauro 1 e 2, alunas de graduação bolsistas e pesquisadoras ligados 
à Universidade. 

 No território Vila Mariana classe média não foi formada a CAP.

 Nos territórios do Saboó e Alemoa, em Santos, foram criados os CAPs com a partici-
pação dos pesquisadores, bolsistas e moradores. Foram realizadas reuniões regulares com 
toda equipe de pesquisadores/as ligados à Universidade e ao território, definindo frentes de 
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trabalho e fortalecendo a participação de todos/as no planejamento e desenvolvimento das 
etapas da pesquisa. Para o desenvolvimento da parte qualitativa foram formados grupos com 
inserção de trabalhadores de equipamentos sociais e de saúde dos territórios em conjunto 
com os moradores que compunham as CAPs.

 No campus Diadema, território Eldorado, não houve a formalização de uma comissão, 
mas a participação constante de moradores do território em todo o processo da pesquisa, 
inclusive participando ativamente dos encontros entre os movimentos sociais integrantes.  
Os pesquisadores que foram ao campo também são militantes do movimento e atuantes ou 
moradores. Outras pessoas que foram se envolvendo no projeto, ajudando na logística, na or-
ganização da aplicação das entrevistas, apoiaram nos debates sobre os diários de campo e na 
escolha das pessoas entrevistadas e das oficinas realizadas em parceria com os movimentos 
sociais. Consolidou-se dessa maneira durante todo o tempo que durou a pesquisa um proces-
so de realização conjunta.

 No campus da Zona Leste, nos territórios Vila da Paz e Vila Miguel Inácio Curi e no 
Jardim Helian não foi constituída Comissão de Acompanhamento. A função de articulação 
com os territórios e movimentos no desenvolvimento da pesquisa foi realizada pela própria 
equipe de pesquisa em diálogos e interações com as lideranças comunitárias nos territórios 
selecionados para o estudo.

 Em Guarulhos, tanto no Esplanada, como com a UNEafro - União de Núcleos de 
Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora, a condução do trabalho foi feita 
com reuniões semanais, em encontros síncronos, se somando às atividades assíncronas com 
o objetivo de assegurar e promover a formação permanente de toda a equipe. Foram reali-
zados encontros periódicos para a condução da pesquisa com a participação de integrantes 
em comissões e grupos específicos da pesquisa (produtos, dados secundários, tratamento 
qualitativo, análise quantitativa e organização de oficinas). 

 Nos territórios de Osasco foram criadas as Comissões de Acompanhamento em cada 
território.  As comissões de acompanhamento de Quitaúna e Morro do Socó tinham reuniões 
semanais, a de Portal D’Oeste, optou por encontros quinzenais para discutir os processos 
de coleta dos dados via aplicação dos questionários e desenhar ações para gerar emprego e 
renda na região. No território do Bairro Bandeiras as reuniões ocorreram mais esporadica-
mente, uma vez por mês, com foco apenas na coleta dos dados via questionário. O balanço 
da atuação das Comissões de Acompanhamento mostrou que os territórios com maior mobi-
lização de atores locais foram mais ativos na demanda por outras formas de participação da 
Universidade e da pesquisa no território vis à vis aqueles territórios com menos mobilização.

 Coordenação Colegiada – Uma avaliação coletiva

 A principal instância gestora da pesquisa, a coordenação colegiada, proporcionou 
aprendizado e crescimento num processo de compartilhamento de saberes, percepções, re-
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ferenciais conceituais e teórico-metodológicos, por meio de um processo sistematizado, em 
que o respeito, a generosidade e cooperação foram os princípios norteadores. Dessa forma foi 
formada uma comissão sistematizada por uma coordenadora geral da pesquisa e constituída 
pelos coordenadores de cada campus e de uma pesquisadora do campus São Paulo, que 
compôs tecnicamente a coordenação colegiada.

 Durante as reuniões semanais, consolidou-se um espaço de articulação das contri-
buições das diferentes áreas de conhecimentos, buscando consensos e alinhamento para 
a construção dessa experiência inovadora no campo da pesquisa social. A coordenação co-
legiada foi o espaço privilegiado de trocas, escolhas e fortalecimento ou reafirmação de ca-
minhos teórico-metodológicos nem sempre conhecidos, pois não cabiam perfeitamente em 
nenhum dos arranjos metodológicos desenhados nos grupos de pesquisa de cada escola, 
mas aprendidos pela experimentação e práxis nesta pesquisa. 

 As grandes diferenças entre os coordenadores, decorrentes de trajetórias educacio-
nais e profissionais, foram articuladas em benefício da pesquisa, tendo o grupo conseguido 
explorar a diversidade como potência e tornar o processo estimulante e motivador dialogando 
com o desafio e, simultaneamente com a riqueza. Foi, portanto, uma pesquisa desenvolvida 
com a integração de diferentes campos disciplinares, profissões e aproximações metodológi-
cas e teóricas.

Todas as decisões da coordenação foram obtidas de maneira consensual, mesmo quando 
permeado por alguma tensão. O que foi se estruturando após os debates até que todos esti-
vessem confortáveis com as escolhas do grupo. Essa clareza permitiu também um trabalho 
coerente em cada campus, em que cada coordenador tinha o papel de compartilhar as diretri-
zes da pesquisa com o grupo de pesquisadores locais, num processo que se retroalimentava. 
A coordenação colegiada também esteve todo o tempo aberta às contribuições de participan-
tes para além dos coordenadores. Um espaço permeável ao novo, à criatividade e ao desen-
volvimento de soluções para os desafios que um estudo como esse impõe.

 Igualmente teve importância a realização de trabalho intercampi nos diferentes Grupos 
de Trabalho, o que propiciou a experiência de execução colegiada da pesquisa. Destacamos 
ainda que sempre buscamos observar as particularidades de cada campus, bem como as ne-
cessidades específicas de cada território.

Aspectos éticos

 O projeto, com registro CAAE: 31165120.7.0000.5505, foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Unifesp. Todos os participantes foram informados dos objetivos da pesquisa, 
tiveram acesso à leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e manifesta-
ram concordância em participar.
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EIXO 1 
VULNERABILIDADE 
RISCO, MORADIA E RENDA

“Aqui estamos, somos a dignidade rebelde, o coração esquecido da pátria. 

Não morrerá a flor da palavra, poderá morrer o rosto oculto de quem a nomeia hoje. 

Porém, a palavra que vem do fundo da história 

e da terra jamais poderá será arrancada pela soberba do poder”

Quarta Declaração da Selva Lacandona – 1996

Exército Zapatista de Libertação Nacional

Uma primeira perspectiva de análise da vulnerabilidade refere-se às dimensões utili-
zadas pelos índices de Vulnerabilidade Socioeconômica e de Vulnerabilidade Social (Costa 
e Marguti, 2015), que avaliam as condições de acesso a serviços de saneamento básico, tais 
como presença de redes de abastecimento de água, de serviços de esgotamento sanitário e 
coleta de resíduos local; bem como de renda e trabalho, que inclui indicadores de exclusão 
e vulnerabilidade social que vão além das rendas obtidas pelos indivíduos e informam sobre 
a instabilidade em sua obtenção, tais como desocupação de adultos e ocupação informal de 
adultos pouco escolarizados. Condições essas que foram identificadas tanto na etapa quanti-
tativa desta pesquisa quanto pelos pesquisadores sociais nas comunidades que participaram 
do estudo, como apresentaremos a seguir.

O risco é uma construção da epidemiologia que lida com a chance (ou risco) de algum 
dano, como uma infecção, ou uma lesão. Segundo Ayres e colaboradores (2003), o desenvol-
vimento do conceito durante a história das ciências modernas se assenta na possibilidade de 
identificar associações causais, dentre categorias patológicas, ou não. Do ponto de vista do 
método, busca a precisão entre variáveis dependentes e independentes. Assim, a escolha da 
epidemiologia para a identidade do risco é principalmente analítica. A análise da vulnerabili-
dade, entretanto, não requer a análise epidemiológica de risco. 

O conceito de vulnerabilidade é, simultaneamente, construto e construtor dessa per-
cepção ampliada e reflexiva, que identifica as razões últimas da epidemia e seus impactos em 
totalidades dinâmicas formadas por aspectos que vão de suscetibilidades orgânicas à forma 
de estruturação de programas de saúde, passando por aspectos comportamentais, culturais, 
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econômicos e políticos. Por isso a proposta de vulnerabilidade é interessante; por isso, ela 
é aplicável rigorosamente a qualquer dano ou condição de interesse para a saúde pública 
(Ayres et al., 2003). Esta vulnerabilidade se apresentou em diferentes aspectos nas várias co-
munidades estudadas que serão aqui explorados.
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1. ANÁLISE DAS POPULAÇÕES DOMICILIADAS NOS AGLOMERADOS VULNERÁVEIS

Os milhares de loteamentos irregulares periféricos existentes no município de São Pau-
lo, e em outras grandes cidades brasileiras, foram ocupados com as moradias construídas pe-
los próprios moradores durante os seus tempos livres, utilizando parcos recursos econômicos 
e muitas vezes contando com a ajuda de amigos e parentes. Aquelas moradias são comumen-
te conhecidas como “autoconstruções” que são edificadas ao longo de muitos anos, às vezes 
décadas, em locais da periferia distante dos bairros centrais.

Os loteamentos irregulares foram os principais componentes do chamado “padrão pe-
riférico de urbanização” presente até hoje nas grandes cidades brasileiras, principalmente 
nos municípios periféricos das regiões metropolitanas. As ocupações irregulares de terras 
ociosas somam-se aos loteamentos irregulares no “padrão periférico de urbanização” que se 
disseminou com a rápida expansão da área urbanizada do município de São Paulo ocorrida 
ao longo das décadas de 1960 e 1970. Este período foi marcado pela intensa migração rural-
-urbana e pelo desenvolvimentismo nacional apoiado na realização de grandes investimentos 
destinados à construção de infraestruturas urbanas e regionais, na formação de polos indus-
triais na região Sudeste, principalmente nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, e na desconcentração industrial em direção a outras regiões brasileiras, em especial 
no Nordeste.

Os loteamentos irregulares periféricos ocupados com as moradias da classe trabalha-
dora de baixa renda foram implantados em condições marcadas por vários tipos de precarie-
dades urbanas e habitacionais que se somavam às dificuldades impostas pelas localizações 
periféricas distantes dos bairros centrais, bem providos por ofertas de empregos, serviços, 
equipamentos e infraestruturas urbanas, dentre outros benefícios.

As crises da década de 1980, principalmente o desemprego e o empobrecimento das 
classes médias e trabalhadoras, explicam a disseminação de favelas no município de São 
Paulo, que até então não possuía grande quantidade desse tipo de assentamento precário, 
apesar da existência de grandes favelas como Heliópolis e Paraisópolis.

A redução da renda e o aumento da pobreza fizeram com que uma grande quantida-
de de moradores do município de São Paulo não conseguisse arcar com os pesados gastos 
habitacionais, principalmente em relação aos aluguéis. Diante das dificuldades no acesso à 
moradia adequada, muitos foram buscar alternativas habitacionais em moradias mais baratas 
localizadas em assentamentos precários, como as favelas, e em bairros periféricos distantes, 
caracterizados pelas condições de vida ruins.
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1.1 Moradia e saneamento básico

Os territórios vulneráveis pesquisados apresentam diferenças importantes pelo tipo 
de moradia em cada um deles, de modo que tivemos condomínio construído no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida, ocupação, cortiço e comunidades precárias em favelas e 
morros. Em todos, a questão da moradia e o acesso ao saneamento básico são centrais para 
compreender as vulnerabilidades e desigualdades enfrentadas pelos moradores, que se acu-
mularam com a pandemia de COVID-19.

Dentro das políticas públicas voltadas para a habitação popular, o Conjunto Residen-
cial Esplanada em Guarulhos vem, há sete anos, recebendo moradores vindos de diferentes 
regiões do município e de municípios vizinhos, o que leva à estimativa de três mil moradores. 
Diante desse expressivo número, a diversidade de perfis socioeconômicos e culturais tam-
bém se faz presente.

“Há muitas classes dentro da classe” de moradores do Esplanada. A afirmação da 
Andreia, moradora e bolsista desta pesquisa, vai ecoando na medida em que se adentra o 
terreno murado, em que os 13 blocos, com 48 apartamentos cada, vão surgindo à vista de 
qualquer visitante.

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de 
COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp. Equipe 
Guarulhos,  fotografia de Maurício Monteiro, 2020. 

“HÁ MUITAS
CLASSES DENTRO
DA CLASSE.”
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Mesmo morando em um espaço ainda com grandes precariedades, a história das famí-
lias mostra como a questão da habitação é uma luta de muito tempo:

“Aqui dá para viver. Tenho uma casa onde posso viver com o meu marido, minha filha 
e os meus cachorros. Tão cedo não saio daqui. Estamos cadastrados há anos na pre-
feitura para um dia adquirirmos o nosso apartamento. Mas estamos aqui desde 2015, 
quando perdemos o pouco que tínhamos na favela [ocupação] do bairro São João.” 
(Trecho de entrevista com L., Guarulhos, 2020).

“Eu me sinto muito feliz porque hoje eu tenho minha casa. Foi um pouco duro, mas 
hoje, Graças a Deus, eu tiro de letra. Eu morava com o meu filho mais velho (que tem 
10 anos atualmente) sozinha na favela, lá no Lavras. Meu marido já estava preso. Eu 
trabalhava numa metalúrgica que fazia saco de lixo. Consegui erguer meu barraco 
sozinha, e até um banheiro consegui fazer, porque fiquei um ano sem poder tomar 
banho de chuveiro. Só dava banho de banheira no meu menino e tinha que esquen-
tar água. Puxei encanamento da torneira, revesti o chão com aqueles plásticos em 
que tem os preços das coisas que o supermercado jogava no lixo. Até que um dia, o 
barraco precisou ser derrubado. E eu não tinha para onde ir. Foi então que o pessoal 
da secretaria da habitação de Guarulhos veio avisar os nomes de quem tinha sido 
sorteado. Eu tava lá fundo da reunião (que foi numa igreja), saí da fábrica correndo, 
ainda toda suja de pó preto dos sacos, e fui a última a ter meu nome anunciado. Foi 
muito emocionante para mim. [A. se emociona e chora].” (Trecho de entrevista com 
A. Guarulhos, 2020).

Na Zona Leste de São Paulo, também as diferenças dentro da própria comunidade nas 
condições de moradia se apresentam. Entretanto, a imensa maioria mora em espaços bastan-
te precários.

“(A moradia) é bem ventilada, todos os quartos têm janela, mas são dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, tem a parte do corredor, tem um quintal atrás também (...). 
A gente se protege bastante. (...) 90% da comunidade aqui não teve um isolamento 
que nem eu tive, as casas são muito apertadas, são cinco, seis famílias que moram 
no mesmo quintal, não teve aquele isolamento que eu tive. (...) Aqui na comunida-
de, quando a família, a pessoa ocupa o espaço, a pessoa se preocupou em dividir, 
vender vários pedaços no mesmo lugar. Eu não. Eu procurei manter aquele espaço 
que eu tinha. (...) Eu não me preocupei em vender, tirar um pedaço e vender. (...) O 
pessoal não. Pegou o espaço começou a vender, vender, vender, fica cinco, seis, sete 
famílias num quintal só morando. Aí, não teve como se isolar na pandemia”. (Trecho 
de entrevista com A., Vila da Paz, Zona Leste de São Paulo, 2020).

“Não dá pra fazer o isolamento, porque a casa é pequena. Não tem jeito porque tinha 
que separar e tudo, não dava. Minha casa tem seis cômodos, mas, mesmo assim, 
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não dava pra ficar e também eles não quiseram separar, falaram que se um pegasse 
ia pegar todo mundo. Minha filha e meu marido falaram que não, que a gente não ia 
ficar separado, ia ficar tudo junto, ficamos tudo juntos”. (Trecho de entrevista com M. 
A. Jd. Helian, Zona Leste de São Paulo, 2020).

“Moram sete pessoas na minha casa e tem dois cômodos, [...] tem tipo aqui que é 
cozinha e o quarto, tem a cama, o sofá, a geladeira, o armário, o fogão”. (Trecho de 
entrevista com P., Jd. Helian, Zona Leste de São Paulo, 2020).

Algumas características da casa foram pesquisadas na etapa quantitativa, sendo a 
maior porcentagem de casas com três a quatro cômodos (48,2%), seguidas das casas com 
cinco cômodos ou mais (35,5%). A menor porcentagem foi de casas com um a dois cômodos 
(16,3%), como pode ser observado no primeiro gráfico, abaixo. Quanto à iluminação e ven-
tilação natural, a maioria dos/das interlocutores da pesquisa declarou que os cômodos são 
iluminados e contam com ventilação natural (85,8%), como consta no segundo gráfico.

N= 459
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e 
Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

Gráfico 5.1: Quantidade de cômodos da moradia (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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N= 451

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), de 2014, o sanea-
mento básico é composto pelos serviços de infraestrutura, abastecimento de água, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais 
urbanas. Na etapa quantitativa da pesquisa, levantamos informações junto a nossos/as inter-
locutores/as em relação a três desses serviços: abastecimento de água, coleta de esgoto e 
coleta de lixo.

Como pode ser observado nos gráficos a seguir, 93,7% dos respondentes informaram 
ter abastecimento regular de água em suas moradias e 81,9% disseram contar com ligação de 
rede de esgoto. Contudo, 18,1% não contavam com essa ligação, sendo a principal alternativa 
o despejo do esgoto em rios e córregos (10,2%). A coleta de lixo apareceu com menor acesso 
pelos/as interlocutores/as da pesquisa: embora 79,7% tenham indicado contar com o serviço 
de coleta por caminhões, 20,3% disseram não ter acesso a esse serviço, sendo o descarte 
feito em caçambas a alternativa mais usada (19,9%).

Gráfico 5.2: Iluminação e ventilação natural nos cômodos da moradia
(em porcentagem). População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020

N= 451
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e 
Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Gráfico 5.3: Regularidade do abaste-
cimento de água na moradia (em por-
centagem). População domiciliada nos 
aglomerados vulneráveis, 2020

Gráfico 5.4: Tipo de coleta de esgoto 
na moradia (em porcentagem). Popula-
ção domiciliada nos aglomerados vul-
neráveis, 2020
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Gráfico 5.5: Tipo de coleta de lixo na moradia (em porcenta-
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2020
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N= 448
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epi-
demia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomenda-
ções, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

N= 432
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epide-
mia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, 
Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

N= 458
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e 
Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Os dados quantitativos sobre as moradias dos territórios vulneráveis reiteram a noção 
das muitas classes dentro da classe ao apontarem para o escalonamento de desigualdades e 
vulnerabilidades dentro de territórios já considerados vulneráveis, levando parte dos morado-
res a experimentar situações ainda mais precárias, como as retratadas nas fotografias abaixo.

Fonte: Vila Miguel Inácio Curi, 01/10/2020 – Moradias precárias no Rio Verde. 
Foto: Sandro Oliveira, Equipe do campus Zona Leste

Alemoa (Baixada Santista)                    Saboó (Baixada Santista)  
Foto: Equipe do campus Baixada Santista

{
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Reforçamos que o inquérito sorológico realizado durante a pesquisa apontou que o 
acesso a saneamento básico foi o maior diferencial para prevalência da contaminação entre 
os moradores de espaços vulneráveis, configurando a maior precariedade na moradia como 
um marcador de maior risco na pandemia. A pandemia escancara, assim, a centralidade deste 
problema e a imensa desigualdade no acesso à moradia no Brasil.

A insegurança com o morar de aluguel, já presente antes da pandemia, acentuou-se 
pela diminuição e, muitas vezes, perda de renda, como retomaremos adiante.

“Minha filha paga aluguel, coitada. Se não é o marido dela ganhar bem, ele paga um 
absurdo de aluguel. (...) Ela falou esses dias ‘daqui há uns dias vou ter que arrumar 
serviço também’, mas ela cuida do menininho, não dá nem pra ela trabalhar, porque 
ele é um grude e mama no peito.” (Trecho de entrevista com P., Jd. Helian, Zona Les-
te de São Paulo, 2020).

“Tem que pagar aluguel. Se não pagar aluguel, o dono da casa manda embora. Onde 
você vai morar? (...) Eu pago um aluguel e eu não tenho condição de pagar com 
quatro filhos. Eu vou invadir outro terreno, por isso que as comunidades, as favelas 
não acaba no Brasil.” (Trecho de entrevista com D., Vila da Paz, Zona Leste de São 
Paulo, 2020).

Sobre a situação de moradia, na etapa quantitativa, 22,5% dos/das interlocutores/as 
da pesquisa informaram morar de aluguel. Apesar da maioria dos respondentes ter indicado 
residir em casa própria (63,2%), 36,8% não contavam com essa mesma condição.

Gráfico 5.6: Situação de moradia (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 
2020
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N= 462
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Mo-
nitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Perguntados sobre o número de moradores da sua casa em cada faixa de idade, os/as 
interlocutores da pesquisa informaram o seguinte:

0 1 2 3 4 5 6

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

0 a 3 
anos

315 
(100,0%)

229 
(72,7%)

74 
(23,5%)

9 
(2,9%)

3 
(0,9%)

0 
(0,0%)

0 
(0,0%)

0 
(0,0%)

03 a 13 
anos

355 
(100,0%)

169 
(47,6%)

120 
(33,8%)

49 
(13,8%)

10 
(2,8%)

6 
(1,7%)

1 
(0,3%)

0 
(0,0%)

14 a 17 
anos

336 
(100,0%)

199 
(59,2%)

115 
(34,2%)

18 
(5,4%)

4 
(1,2%)

0 
(0,0%)

0 
(0,0%)

0 
(0,0%)

18 a 24 
anos

337 
(100,0%)

159 
(47,2%)

117 
(34,7%)

54 
(16,0%)

6 
(1,8%)

1 
(0,3%)

0 
(0,0%)

0 
(0,0%)

25 a 39 
anos

362 
(100,0%)

133 
(36,8%)

142 
(39,2%)

79 
(21,8%)

7 
(1,9%)

0 
(0,0%)

1 
(0,3%)

0 
(0,0%)

40 a 59 
anos

377 
(100,0%)

124 
(32,9%)

162 
(43,0%)

88 
(23,3%)

2 
(0,5%)

1 
(0,3%)

0 
(0,0%)

0 
(0,0%)

60 anos 
ou mais

315 
(100,0%)

230 
(73,0%)

62 
(19,7%)

21 
(6,7%)

2 
(0,6%)

0 
(0,0%)

0 
(0,0%)

0 
(0,0%)

Os dados acima caracterizam a composição das famílias com maior ocorrência de, pelo 
menos, uma criança e/ou um adolescente e, principalmente, um jovem e/ou um adulto como 
co-moradores, e uma menor ocorrência de idosos. 73,0% dos/das respondentes informaram 
não morar com outras pessoas de 60 anos ou mais, e 19,7% informaram morar com somente 
uma pessoa nessa faixa etária. Já as crianças que moravam com os/as respondentes estavam 
principalmente na faixa etária de três a 13 anos, sendo que 33,8% dos/das respondentes mo-
ravam com uma criança nessa faixa etária e 13,8%, com duas. Quanto aos adolescentes, havia 
um co-morador na faixa etária de 14 a 17 anos junto a 34,2% dos/das respondentes. 34,7% 
dos/das respondentes informaram residir com um jovem de 18 a 25 anos, e 21,8% com dois 
jovens nessa faixa etária. Os/as respondentes também disseram morar com outros adultos 
nas faixas etárias de 25 a 39 anos, sendo 39,8% com um, e 31,8% com dois, e de 40 a 59 anos, 
sendo 43,0% com um e 23,3% com dois.

Tabela 5.1: Distribuição do número de moradores que residem com o/a responden-
te por faixa etária. População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020

Número 
de moradoresFaixa 

 Etária

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, 
Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Apesar da presença de crianças, adolescentes e jovens entre os moradores, os terri-
tórios vulneráveis estudados são marcados pela falta de espaços de lazer, o que se agravou 
durante o período de isolamento social, pois ficaram todos em casa ao mesmo tempo. Uma 
outra preocupação é o abandono das crianças pelos pais que precisam trabalhar e não têm 
escola para deixar os filhos, com crianças pequenas ficando de cinco a 10 horas sem alimen-
tação, e sozinhas.

No Esplanada, em Guarulhos, foi notória a preocupação dos pais com os filhos, espe-
cialmente no que se refere ao “contato e convivência com crianças e jovens de fora do Con-
domínio”. Quando ali estivemos para a realização do campo, o pequeno Jean, de 6 anos, era 
uma presença constante, juntando-se a uma trupe de meninos e meninas que permanecia por 
muitas horas pelas áreas comuns do condomínio. Tivemos informações posteriormente que o 
menino costuma permanecer um longo período pelos espaços ditos de lazer, sem que alguém 
da família venha por ele. Essa rotina, segundo Ana, nossa interlocutora, tem se repetido em 
tempos de isolamento social e envolve outras crianças do condomínio, além de Jean.

1.2 Dificuldades no acesso à água durante a pandemia

Embora, na etapa quantitativa, 93,7% de nossos/as interlocutores/as tenham declara-
do ter acesso regular à rede de água em suas moradias, durante a etapa qualitativa, obser-
vamos situações de ausência de acesso à água para higiene pessoal, limpeza e consumo em 
muitos territórios. As famílias que não têm acesso à rede de água e esgoto em seu domicílio, 
enfrentam maior dificuldade em manter os cuidados individuais e coletivos frente à pandemia. 
Isso denuncia também a insuficiência da ação pública na garantia de um direito básico e tão 
central no momento da pandemia. Muitas vezes, é preciso buscar apoio em órgãos públicos 
de controle social, quase sempre sem sucesso, como nos mostram esses relatos em diferen-
tes territórios:

“Por exemplo, agora nessa pandemia, a gente tem 60 famílias que não têm água… 
Não têm água na torneira. Aí. a gente trouxe aqui o Ministério Público, que é o Doutor 
Adriano, que é o Promotor Público do Meio Ambiente, para a gente conversar sobre 
isso... ‘Opa! Como é que não tem água? Como é que as crianças não têm aula? Como 
é que as mães não têm trabalho?’ (...). Por fim, a SABESP respondeu que ela não ti-
nha a obrigatoriedade de colocar água porque o município não tem nada a ver com 
a SABESP. A SABESP tem a ver com o Estado; então, o Estado não tem obrigação 
nenhuma de colocar água para as famílias (...). Muitas dessas famílias saíram daqui 
com os filhos para ir morar na casa da sogra, em outra cidade, como Praia Grande”.

(Trecho de entrevista com A., Saboó, Santos, 2020).

“Até o acesso à água é precário e inconstante, dependendo de um sistema hidráulico 
compartilhado, o qual eu não entendi exatamente como funciona, mas que não ofe-
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rece água regularmente para casa onde ela mora, fazendo com que ela e sua família 
não tenham acesso à água e outras condições básicas de suporte e manutenção da 
casa.” (Trecho do diário de campo do pesquisador G., Santos, 2020)

“Água nós tivemos até 11 horas da noite, passou das 11 horas já não tinha mais, só 
chegava 6 da manhã ou 5 e meia da manhã”. (Trecho de entrevista com D., Vila da 
Paz, Zona Leste de São Paulo, 2020).

“Na parte da meia-noite em diante que fica sem água [...] frequentemente [...] a água 
chega lá pra umas cinco e pouco da manhã”. (Trecho de entrevista com I. Vila da 
Paz, Zona Leste de São Paulo, 2020)

“Falta água depois de um certo horário da noite até de manhã mesmo, como meu 
pai ele levanta quatro horas da manhã pra trabalhar, ele tem que deixar água pro dia 
seguinte, com todos os cuidados também, tampado, todos os cuidados pra não ficar 
nenhum mosquito da dengue, entre outros vírus, e deixar água separada pro outro 
dia pra escovar o dente, por conta que às vezes falta água de manhã cedo”.  (Trecho 
de entrevista com L., Vila da Paz, Zona Leste de São Paulo, 2020).

Como pode ser observado nos relatos acima, algumas famílias têm acesso muito limi-
tado à água, sendo restrito a alguns horários do dia e distribuído por meio de bicas e “gatos”. 
Enfatizamos que essas situações implicam na redução da ingestão adequada de água para 
consumo, bem como na redução do seu uso para necessidades e atividades básicas de hi-
giene corporal e ambiental, fundamentais para a redução do risco de contaminação de CO-
VID-19. Coloca-se, assim, o desafio de como praticar as medidas de prevenção relacionadas 
à COVID-19 (tais como utilizar máscara e/ou manter o isolamento social) quando sequer há o 
acesso à água.

Mais uma vez retornando à noção das muitas classes dentro da classe, identificamos 
disparidades internas aos territórios, havendo diferenças quanto à qualidade de vida e ao 
acesso a recursos entre os moradores de um mesmo lugar. Em um mesmo bairro, encontra-
mos pessoas que viviam razoavelmente bem e outras, em muita precariedade.

“Me causou muita indignação e surpresa, porque naquela região do bairro onde eu 
estava, que é uma parte no começo da favela não tem água, e eu, como moradora do 
bairro há quase 17 anos, não sabia sobre essa questão.” (Trecho de entrevista com 
I., Alemoa, Santos, 2020).

Essas disparidades, traduzidas em desigualdades, foram ainda mais agudas na análise 
das comunidades da Vila Mariana, próximas a ruas e residências de classe média. Durante as 
entrevistas nessas comunidades, uma pesquisadora destacou ter se deparado “com situa-
ções precárias e tristes” e o quanto elas destoavam do restante do bairro. Ela apontou que:

“(...) o impressionante é que as pessoas estão felizes e me recepcionam em suas 
casas muito bem. O dia estava mais bonito, então entrevistamos bastante idosos. 
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As realidades são muito diversas. Encontrei pessoas que cuidam dos netos, que 
moram apenas em dois cômodos com cinco ou mais pessoas, sobrevivem com um 
salário-mínimo e que, apesar de todas as desigualdades que enfrentam, fazem o me-
lhor dentro das suas possibilidades para sobreviver durante esse momento triste no 
qual estamos passando. É muito discrepante quando olhamos a comunidade e logo 
ao lado encontramos bairros nobres, com uma realidade totalmente diferente. Não 
sei como funcionará a análise dos dados, mas tenho percebido que as pessoas que 
não possuem uma boa ventilação e iluminação natural na casa, moram com muitas 
pessoas em um espaço pequeno, ainda precisam sair para trabalhar e possuem uma 
renda menor, tiveram a COVID-19.” (Trecho do diário de campo de S., Vila Mariana, 
São Paulo, 2020).

No Esplanada, em Guarulhos, a falta de água no condomínio também se tornou um 
problema central. A região já sofreu com racionamentos permanentes de água, assim como 
as regiões vizinhas na periferia de Guarulhos. Um dado importante é que, recentemente, o 
abastecimento local teve uma mudança de concessionária1. No período da pandemia, esses 
eventos foram isolados, de acordo com os moradores, mas ainda assim ocorreram e atrapa-
lharam o cumprimento de regras de higienização.

“Teve um período de quase uma semana em que o Esplanada ficou sem água.” (Tre-
cho do diário de campo do pesquisador M., Esplanada, Guarulhos, 2020).

“Enchemos a caixa, nem chegou a encher e já ficamos sem. Tínhamos que carregar 
no balde da faculdade, da escola… foi difícil. Agora está melhorando com a SABESP, 
tá faltando menos, mas está em racionamento. Vi muita gente reclamando, reporta-
gens dizendo que como seria possível lavar as mãos se não tinha água. Percebemos 
nessas situações que nós sofremos, mas tem gente que sofre bem mais do que nós. 
É difícil? É, mas a gente tem que lutar e é uma luta grande. Tem muita gente que pega 
essa doença, às vezes nem sabe, uma semana e já morre. Ainda bem que em mim 
não veio forte.” (Trecho de entrevista com E., Esplanada, Guarulhos, 2020).

Algumas situações encontradas revelam a importância da mobilização popular para 
garantir direitos básicos junto ao poder público. E, quando se tem uma conquista, a necessi-
dade de outras se coloca.

No território do Saboó, em Santos, houve reivindicação do movimento comunitário para 
conseguir que a prefeitura instalasse torneiras para que as famílias pudessem pelo menos 
higienizar as mãos. Essas reivindicações foram levadas ao promotor público. A. B. mencio-
na que, se não fosse a organização interna comunitária, muitos moradores poderiam ter um 
acometimento grave durante a pandemia. Foi também por intermédio das ações comunitárias 
que a população acessou minimamente itens de segurança, como máscaras, que foram feitas 

9. A concessionária anterior era o SAAE e passou a ser a SABESP.
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pelas costureiras do bairro e distribuídas pelo território.

“As pias espalhadas pelo bairro foram colocadas por pressão do movimento de mo-
radores da Vila Pantanal, liderado pela A. B. mãe de J.. Chama atenção, pois a prefei-
tura não disponibiliza acesso a água e saneamento básico e acredita que, em meio 
a uma pandemia, disponibilizar torneiras com água potável fará com que as pessoas 
utilizem para lavarem somente às mãos. Segundo relato das entrevistadas, as pes-
soas começaram a utilizar a água para cumprir com todas as necessidades diárias, 
cozinhar, tomar banho, se refrescar etc. Inclusive, ocorreram conflitos, pois algumas 
pessoas que tinham a pia móvel instalada na frente de suas casas tomaram uma ati-
tude de privar outros moradores de utilizarem a água, tornando a pia pública somen-
te para uso particular. Essa dinâmica escancara o descaso público com populações 
em vulnerabilidade social e uma política pensada de forma pontual, sem considerar 
todas as complexidades.” (Trecho do diário de campo das pesquisadoras S., O. e Z., 
Vila Pantanal, Santos, 2020).

Importante ressaltar a centralidade das lutas cotidianas que as comunidades estuda-
das travam em sua resistência às consequências da pandemia de COVID-19, que vieram se 
somar aos problemas estruturais que já enfrentavam antes da crise sanitária mundial. Esses 
problemas, que assolam as comunidades periféricas do nosso país, dizem respeito a condi-
ções de moradia, alimentação, geração de renda, acesso a serviços de saúde e educação e 
a equipamentos de lazer e cultura – questões que são reconhecidas como direitos sociais e 
econômicos fundamentais, mas cujo acesso é negado ou dificultado a essas comunidades.

1.3 Trabalho e renda

Os dados quantitativos sobre trabalho e renda, coletados entre julho e agosto de 2020, 
realçam a fragilidade socioeconômica vivida nos territórios. Como pode ser observado nos 
gráficos a seguir, a maior parte de nossos/as interlocutores informou ser o/a responsável 
ou parcialmente responsável pela renda familiar (respectivamente, 48,5% e 23,4%, somando 
71,9%). Porém, no momento da etapa quantitativa, mais da metade dos/das interlocutores/as 
da pesquisa estava sem trabalhar (56,1%). Entre os que estavam trabalhando, 40,7% faziam-no 
de forma autônoma, sem poder contar, portanto, com uma série de garantias trabalhistas, tais 
como previdência e seguridade social.
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Gráfico 5.7: Responsabilidade pela renda familiar (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020
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Gráfico 5.8: Trabalha no mo-
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Gráfico 5.9: Tipo de trabalho/vínculo (em 
porcentagem). População domiciliada nos 
aglomerados vulneráveis, 2020
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Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 
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Gráfico 5.10: Afastamento do trabalho em 
decorrência da pandemia (em porcenta-
gem). População domiciliada nos aglomera-
dos vulneráveis, 2020
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Gráfico 5.11: Local de trabalho durante a 
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domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 
2020
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des na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 
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Setubal, 2020.

N= 295
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na 
Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Reco-
mendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

Ainda focando nos/nas interlocutores que afirmaram estar trabalhando, 78,0% disse-
ram não terem sido afastado do trabalho durante a pandemia, sendo esse trabalho realizado 
principalmente fora de casa para 71,5% dos/das respondentes, como podemos observar nos 
gráficos a seguir.

Entre os/as que foram afastados/as do trabalho, houve manutenção do salário para 
31,3%, enquanto 28,1% informaram terem tido diminuição do salário e 40,6% declararam terem 
sido afastados sem salário, como podemos observar no gráfico seguinte

Gráfico 5.12: Salário durante o período de afastamento 
devido à pandemia (em porcentagem). População do-
miciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020

31,3

28,1

40,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

C O M  S A L Á R I O C O M  D I M I N U I Ç Ã O  D E  
S A L Á R I O

S E M  S A L Á R I O

N= 64
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de CO-
VID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide 
Setubal, 2020.
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Preocupa a informação de que, entre aqueles/as que foram afastados/as do trabalho 
pela pandemia, 68,7% ficaram completamente sem salário ou tiveram uma diminuição desse. 
Em uma população já marcada pela baixa renda, os dados chamam a atenção para um agra-
vamento dessa situação.

Com relação às faixas de renda, calculadas com base no salário-mínimo federal de 
2020 (no valor de R$ 1.045,00), o perfil socioeconômico das populações domiciliadas nos 
aglomerados vulneráveis é de concentração nas faixas de renda mais baixas, de até um salá-
rio-mínimo e de um a dois salários-mínimos (somando um percentual próximo a 70,0% dos/
das respondentes), como pode ser observado no gráfico a seguir, que se refere à renda antes 
da pandemia, informada pelos/as respondentes: 

Apesar da faixa da renda familiar ter se mantido, 66,0% dos/das respondentes disse-
ram ter tido a renda afetada pela pandemia e, desses, 87,9% informaram ter tido uma diminui-
ção da renda. É absolutamente grave a informação de que 9,1% ficaram sem nenhuma renda, 
como mostra o gráfico abaixo: 

Gráfico 5.13: Faixa de renda antes da pandemia (em porcentagem). Popula-
ção domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020

N= 681
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomenda-
ções, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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A etapa qualitativa dos territórios aglomerados vulneráveis trouxe relatos que ilustram 
a enorme centralidade da diminuição ou perda da renda pela perda do emprego ou ainda 
maior precarização do trabalho autônomo, que foram detectadas na etapa quantitativa.

“Aqueles que são ‘demitidos pela pandemia’, estão nos cargos precários: terceirizada 
de limpeza, cozinha e segurança; telemarketing ou trabalha em obras.” (Trecho de 
diário de campo da pesquisadora I, Eldorado, Diadema, 2020).

“Pra mim, tudo tá sendo difícil, mas o pior pra mim foi eu ter perdido meu emprego, 
né? Então, ficar em casa pra mim está sendo terrível depois que eu perdi meu em-
prego.” (Trecho de Entrevista 10, Eldorado, Diadema, 2020).

“Eu também não sei o que eu vou fazer, a minha preocupação é essa. Quando você 
trabalha, que você tem um salário, você sabe como que você vai trabalhar, como 
que você vai fazer, quando você vai fazer... Eu não tenho de onde tirar, então a minha 
preocupação é essa, porque eu tenho uma criança que come bem e eu preciso ali-
mentá-lo e as contas pra pagar, minha preocupação é essa.” (Trecho de Entrevista 
9, Eldorado, Diadema, 2020).

A necessidade de sobrevivência dificulta a possibilidade de isolamento pela urgência 
da busca de algum modo de aferir renda e se coloca como um fator de disseminação da pan-
demia, como pode ser observado no relato abaixo:

“Acho que uma coisa tá ligada à outra. Você não tem dinheiro. As coisas vão aumen-
tando. Você vai buscar emprego em qualquer emprego que tiver qualquer coisa. 
Você vai pegar para conseguir sobreviver. Então essa luta de sobrevivência de uma 

Gráfico 5.14: Alteração na renda durante a 
pandemia (em porcentagem). População 
domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 
2020

Gráfico 5.15: Alteração na renda durante a pan-
demia (em porcentagem). População domiciliada 
nos aglomerados vulneráveis, 2020
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forma mais imediata em relação a talvez pegar a doença, o perigo da doença meio 
que se flexibiliza, sabe? Porque o importante é ter dinheiro pra conseguir sobrevi-
ver. O importante é ter dinheiro mesmo para conseguir sobreviver ainda mais essa 
situação de aumento de tudo. Tá muito difícil de sobreviver. Tá tudo muito, muito, 
muito caro. Então as pessoas flexibilizaram mesmo.” (Trecho do diário de campo do 
pesquisador B., Eldorado, Diadema, 2020).

Um agravante dessa situação é a da alta dos preços – contas mais altas de luz, água, 
alimentos e aluguel –, criando uma situação insustentável, com impacto, inclusive, na alimen-
tação, como trataremos detidamente no eixo sobre insegurança alimentar.

Os jovens têm bastante vulnerabilidade e estão mais expostos à perda de emprego, 
geralmente empregos já precarizados:

“Ai eu fui perguntar pra um deles sobre essa questão de emprego e assim, histórias 
como ‘ah, eu era entregador de pizza numa pizzaria e agora diminuiu o trabalho’. Coi-
sa que até me chamou atenção, porque a tendência era aumentar com as pessoas 
ficando em casa... Mas pensando bem, as pessoas ficam mais em casa e acabam 
cozinhando mais. 

‘Ah, eu era motoboy, perdi o emprego’ ou telemarketing perdeu o emprego, e esses 
trabalhos que são mais penalizados e que demitiram em massa, né? Então, também 
é outro dado que a gente vê na televisão, a gente que é da militância, estuda, vê no 
jornal que está materializado na realidade. 

Aqui, em geral, os jovens eles têm menos e menos acesso, são também os primeiros 
demitidos e que sobra só isso, essa vida dessa forma então é isso.” (Trechos do diá-
rio de campo do pesquisador B., Eldorado, Diadema, 2020).

“Falta do emprego, eu saber que não tenho mais dinheiro... Tenho uma filha de 13 
anos e eu tenho que alimentar ela, porque ela tem o que eu e o pai dela vai dar 
pra ela, né? Como eu já falei pra você, as minhas contas estão aqui acumulando, 
eu vou esperar pra ver como eu vou fazer pra pagar. (...) Porque quando você tem 
um emprego, que você tem o seu salário, você sabe o que você vai fazer, você sabe 
que você vai ter como arcar aquelas coisas. A partir do momento que você perdeu 
o emprego por causa da pandemia, que você não tem recurso nenhum.” (Trecho da 
Entrevista 10, Eldorado, Diadema, 2020).

“Aqui a gente tem muito morador que é autônomo, ou tem seu próprio negócio, muita 
coisa voltada pra lanche, muito boteco, muita manicure, muito cabeleireiro, esses 
pequenos comércios locais tomam contam do bairro, tem até pet shop aqui dentro. E 
assim, são pessoas que estão gerando menos renda, já que existem menos pessoas 
circulando...” (Trecho de entrevista com I., Alemoa, Santos, 2020).

“Trabalhei dobrado no bar para deixar meu pai em casa. Depois que eu vi quem eram 
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as pessoas de grupo de risco, vi que meus pais estavam correndo muito risco, já eu 
não, então eu fiquei trabalhando e acho que até acabei pegando, eu adoeci, né, em 
março.” (Trecho de entrevista com A., Alemoa, Santos, 2020).

“[A renda foi afetada,] pois meu pai ficou afastado e aí o salário dele diminuiu a me-
tade mais ou menos. Pois ele recebia a metade pelo governo e a outra metade da 
empresa e aí caiu bastante, né? E eu não tinha muito como ajudar, pois eu estava 
grávida.” (Trecho de entrevista com B., Alemoa, Santos, 2020).

O descaso do poder público está presente em vários dos eixos e aqui também aparece 
de forma importante: 

“Nós fazemos parte daquela legião de invisíveis. Nós somos invisíveis. Se nós mo-
rássemos, vamos supor, na Paulista, bairro nobre, a gente estivesse andando de bi-
cicleta e caíssemos da bicicleta e morrêssemos, isso seria uma coisa terrível. Mas, 
como nós somos da periferia, nós somos apenas números, não somos considerados 
cidadãos, estamos à margem.” (Trecho de entrevista do Sr. B., presidente da Asso-
ciação de Moradores Mundo Novo, 2020).

Como veremos adiante, a análise da situação da classe média (Vila Mariana, São Pau-
lo), com pouca perda de trabalho e renda, evidencia que, quanto mais precária a inserção no 
mercado de trabalho, maior o risco da demissão.

Alguns arranjos familiares trazem ainda mais complexidade para esse momento de am-
pliação da falta de renda. Crianças com excesso de atividades, falta de internet, todos usando 
celular, levou muitas mães a fazerem um plano de internet dentro de casa, mesmo sem con-
dições financeiras de sustentá-lo. No Esplanada, em Guarulhos, mães solo, com seus mari-
dos presos, juntam-se e se organizam para enviar alimentos e produtos de higiene para eles, 
situação que gera um sofrimento adicional, ampliado pelo correio ter ficado mais caro, pelo 
peso do que precisam enviar e não poderem ir/visitar. Isto amplia a necessidade de fazerem 
mais bicos para conseguir renda suficiente para essas ações. 
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2. ANÁLISE DA POPULAÇÃO DA CRACOLÂNDIA (SÃO PAULO)

2.1 Pandemia escancara e amplia a desigualdade e a miséria

A desigualdade vivenciada todos os dias pela população em situação de rua foi escan-
carada e aumentada com a pandemia.

A qualidade e o acesso à moradia, que emergiram como problema para a vivência da 
pandemia, já eram uma questão grave na Cracolândia, pois a moradia já eram a rua ou os es-
paços precários e transitórios disponíveis naquele território, como pensões, cortiços, quartos 
de aluguel, dentre outros de mesmo perfil. O desejo por uma moradia digna antecede a pan-
demia e foi ampliado com esta. A narrativa deste pesquisador evidencia esta realidade:

“Enquanto morador de uma pensão, no quesito moradia, não são exatamente as con-
sequências da COVID-19 que o preocupam. Sempre falou da vontade de morar num 
espaço e num lugar melhor. Sua relação com o território é bastante ambígua, e, não 
raro, ele expressa seu desgosto com a convivência da miséria e da precariedade 
material das pessoas que vivem no contexto do Fluxo”. (Trecho do diário de campo 
do pesquisador C., Cracolândia, São Paulo, 2020).

Quanto à renda e ao trabalho, na etapa quantitativa, 42,5% dos/das interlocutores/as 
da Cracolândia informaram terem tido diminuição da renda durante a pandemia, 32,2% disse-
ram ter ficado sem renda nenhuma, agravando uma situação que já era vulnerável.

Como pode ser observado na tabela abaixo, ao cruzarmos o tipo de trabalho ou vínculo 
empregatício e a perda da renda, temos que a atividade com carteira assinada foi a que mais 
garantiu a manutenção da renda, mas contempla parte muito pequena dos/das interlocuto-
res/as da pesquisa desse território.
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Antes da pandemia, 
como você fazia para 
gerar alguma renda

Como a epidemia afetou seu ganho de algum dinheiro
TotalFoi 

mantida Diminuiu Fiquei sem 
renda Aumentou

Já estava sem 
renda antes da 
epidemia

Atividade com carteira 
assinada 6 (40,0%)

4

(26,7%)

3

(20,0%)

0

(0,0%)

2

(13,3%)
15 (100,0%)

Atividade sem carteira 
assinada 1 (16,7%)

0

(0,0%)

5

(83,3%)

0

(0,0%)

0

(0,0%)

6 

(100,0%)

Por conta própria 2 (11,1%)
9

(50,0%)

7

(38,9%)

0

(0,0%)

0

(0,0%)
18 (100,0%)

Não estava conseguin-
do fazer nada

0

(0,0%)

2

(40,0%)

2

(40,0%)

1

(20,0%)

0

(0,0%)

5 

(100,0%)

Não mudou com a 
pandemia 4 (50,0%)

2

(25,0%)

0

(0,0%)

2

(25,0%)

0

(0,0%)

8 

(100,0%)

Mudou 6 (11,5%) 27 (51,9%) 16 (30,8%)
3

(5,8%)

0

(0,0%)
52 
(100,0%)

Total 19 (18,3%) 44 (42,3%) 33 (31,7%)
6

(5,8%)

2

(1,9%)
104 
(100,0%)

Os movimentos de enfrentamento da diminuição e perda de renda foram dificultados 
pela mudança da dinâmica do território. A diminuição do fluxo de pessoas transitando no bair-
ro restringiu muito a possibilidade de “manguear”2 e de realizar os “corres”,3 reduzindo o aces-
so à renda, que já era insuficiente antes da pandemia, como podemos ver nos relatos a seguir:

“Nos moradores de rua também impactos negativos se apresentam: muitos são ca-
tadores de resíduos sólidos, ou os chamados materiais recicláveis, assim como os 
materiais exclusivamente destinados a Ferros Velhos, e toda esta demanda arrefeceu 
no período de pandemia. Também a prática do ‘mangueio’, ou seja, de pedir ajuda em 
semáforos e outros locais enfraqueceu bastante. (...)

Uma moradora disse: ‘vivo de bicos, vendendo água em farol’. A pandemia dificultou 
em muita esta atividade específica: ‘Povo tinha medo de abrir o vidro [do carro]’, por 
causa da COVID-19.” (Trechos do diário de campo do pesquisador  C., Cracolândia, 
São Paulo, 2020).

Outras atividades realizadas antes da pandemia também foram afetadas, sendo relata-
do por muitos/as de nossos/as interlocutores/as que a renda objetivamente definhou com a 
pandemia.

10.  Na linguagem da rua, pedir.
11.  No dialeto da rua, os “corres” são formas de trabalho informal: vender balas, arte no farol, rodinho para limpar 
parabrisa, lavar roupa para fora, fazer manicure, etc.

Tabela 5.2: Distribuição conjunta entre como fazia para gerar renda e como a epidemia 
afetou ganho de dinheiro. População da Cracolândia, 2020

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide 
Setubal, 2020.
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“Um morador comentou que era ‘guardador’ de automóveis bem ali, ao lado do Cen-
tro Pop, com pontos fixos próximos à sua moradia (maloca), que geralmente são lo-
cais com menos violência e roubo: ‘Depois da pandemia, carro não parou mais’. Ou-
tras atividades como descarregar caminhão no Brás também e trabalhar em eventos 
também foram inviabilizadas, dificultando muito a geração de alguma renda.” (Tre-
cho do diário de campo  do pesquisador  C., Cracolândia, São Paulo, 2020).

Dois importantes suportes para minimizar as consequências advindas da imensa per-
da de renda para uma população que já vivia em estado de enorme vulnerabilidade são o 
acesso a redes de solidariedade e os auxílios emergenciais, que serão retomados no eixo que 
trata sobre eles.

Apesar de haver alusão ao auxílio do governo, algumas moradoras problematizaram 
que a pandemia causou certo pânico e preocupações, em especial nos primeiros meses, mas 
que as dificuldades que passam são constantes e não apenas relativas ao momento de pan-
demia.

“Nós da classe baixa não temos tantos recursos’. Para todos os efeitos, as pessoas 
como ela não poderiam participar de tal ‘histeria’ para guardar víveres ou produtos 
de higiene e proteção à saúde. E faz uma ponderação (dentre outras) que me pare-
ce muito sofisticada e/ou perspicaz: ‘E, em vez do auxílio ser favorável a nós, tudo 
aumentou’. Ela está se referindo ao processo inflacionário que marca este período, 
o aumento do valor da cesta básica, mormente itens como arroz, feijão, carne, leite, 
óleo de soja, etc.” (Trecho do diário de campo do pesquisador  C., Cracolândia, São 
Paulo, 2020).

Na avaliação de alguns moradores, as dificuldades, os obstáculos e atrasos para obter 
o auxílio emergencial e o acesso à renda básica levaram ao aumento de furtos e roubos e de 
prostituição na região, visando garantir a sobrevivência. Dificuldades essas que se referem 
ao processo de obtenção e, muitas vezes, à falta de documentação dos moradores, quesitos 
necessários para acessar os auxílios governamentais.

2.2 As ofertas do poder público não dialogam com as necessidades

No território da Cracolândia, a ação do poder público nos últimos anos tem sido orien-
tada pelo objetivo de retirar a população em situação de rua daquele espaço, visando a gentri-
ficação da região. Isto aumentou a violência sobre esta população, especialmente perpetrada 
pela Polícia Militar (PM) e pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), como trataremos no eixo 
sobre as violências. Uma situação que foi agravada pelo fechamento em 08 de abril de 20204 
4. Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/08/prefeitura-de-sp-fecha-servico-de-atendimento-

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/08/prefeitura-de-sp-fecha-servico-de-atendimento-social-na-cracolandia-e-transfere-acolhidos-para-novo-espaco-em-onibus-lotado.ghtml
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de um serviço que era dos poucos na região a oferecer água potável, banho, produtos de hi-
giene, entre outros. É acentuada a percepção de nossos/as interlocutores/as quanto à inade-
quação das ofertas públicas às necessidades da população, com equipamentos construídos 
sem escuta das pessoas que precisam destes. É como se essa população fosse invisível para 
o poder público.

A Cracolândia é também um território fortemente marcado pela heterogeneidade, por 
diferentes “modos de andar a vida” (Cecílio, 2014, p.589), que vão compondo diferentes ne-
cessidades. A visão que comerciantes e moradores têm sobre as pessoas em situação de rua 
ou que fazem uso de crack, álcool e outras substâncias e do seu trânsito por ali parece ter a 
marca do estigma social, que ajuda a reproduzir e naturalizar o lugar de marginalização: 

“A despeito do evidente desafio de viver em um teto estável, crê que para tais pes-
soas algumas dificuldades não se colocam: ‘usuário não adianta, não trabalha mes-
mo...’. Já ela (a entrevistada) diz: ‘tem que pagar as contas’. A grande corrente de 
solidariedade propiciada por grupos privados / religiosos ou pelo Estado também 
não lhe escapa e reforça sua crença de que a vida de morador de rua pode ser me-
nos complicada que a sua, cerceada pelas obrigações de aluguel, sustento e manu-

-social-na-cracolandia-e-transfere-acolhidos-para-novo-espaco-em-onibus-lotado.ghtml acessado em 14 de dezembro de 
2020.

Lambe feito coletivamente com a imagem de um pesquisador 
social (Dentinho) que tirou a foto.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/08/prefeitura-de-sp-fecha-servico-de-atendimento-social-na-cracolandia-e-transfere-acolhidos-para-novo-espaco-em-onibus-lotado.ghtml
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tenção da alimentação. Afirma que ‘o usuário simplesmente continuou com a vida’ 
e, arremata com secura ‘arrumou desculpa para roubar mais’. (Trecho do diário de 
campo do pesquisador  C., Cracolândia, São Paulo, 2020).

2.3 Reinventando a sobrevivência na resistência

Os movimentos de enfrentamento da diminuição e perda de renda e a ampliação da 
vulnerabilidade também propiciaram a invenção de novas formas de sobrevivência. A dimi-
nuição do fluxo de pessoas transitando no bairro reduziu muito a possibilidade de manguear, 
como já ressaltado. A inovação, então, apresentou-se como forma de resistência. A ampliação 
da vulnerabilidade também propiciou a invenção de novas formas de sobrevivência:

“Um morador viu ‘oportunidade’, como um empreendedor arrojado em meio à crise... 
Conta uma história passada nos primeiros tempos da pandemia: após explicar que 
carecia de uma máscara para seu próprio cuidado, um comerciante chinês lhe deu 
trezentas delas, no que ele fez um bom dinheiro. ‘A desgraça me trouxe bons lucros’, 
conta. Diz ter orientado muitos usuários do Fluxo sobre a crescente demanda de 
máscaras, de modo que teria ocorrido uma pequena onda de furtos a estes produtos 
nas lojas da região (risos).” (Trecho do diário de campo do pesquisador C., Cra-
colândia, São Paulo, 2020).

A reinvenção na pandemia, a construção da resistência também trouxe a oportunidade 
de ampliar os cuidados de si. Um morador relata: “eu era bem largado, não estava nem aí, mas 
o medo da pandemia me fez pensar: mano, preciso me cuidar” e ampliou suas ações de prote-
ção. Voltaremos a essa questão no eixo sobre acesso à saúde e sentido da prevenção.
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3. ANÁLISE DA POPULAÇÃO DE CLASSE MÉDIA – VILA MARIANA (SÃO PAULO)

Os dados desta pesquisa revelam que, no contexto da classe média, houve tendência 
de manutenção das condições de vida anteriores à pandemia, com algumas alterações nos 
hábitos e rotina com objetivo de cuidado e prevenção durante a pandemia, como trataremos 
no eixo de acesso à saúde e sentido da prevenção.

Em relação às condições de moradia, podemos afirmar que os/as interlocutores/as da 
classe média vivem em habitações de tamanho adequado, com boas condições de infraestru-
tura. As casas de 84,6% dos/das interlocutores/as têm cinco cômodos ou mais; 12,8% vivem 
moradias de três a cinco cômodos e somente uma pessoa informou morar em um espaço de 
um a dois cômodos. 100,0% das casas foram consideradas bem iluminadas pelos/as respon-
dentes ao questionário. Quanto à situação de moradia, 74,4% referiram morar em casa própria 
e 25,6% pagavam aluguel.

O número de pessoas na casa e sua faixa etária podem ser empregados para analisar a 
composição das famílias residentes e suas condições sociais. Dentre os/as respondentes de 
classe média, 90,0% afirmaram que, em sua casa, não havia nenhuma criança de zero a três 
anos; 79,3%, que não havia crianças de três a 13 anos e 79,3%, que não havia adolescentes de 
14 a 17 anos. Em contraste, 47,1% das pessoas entrevistadas moravam com duas pessoas na 
faixa de idade de 40 a 59 anos e 27,27% com duas pessoas maiores de 60 anos, apontando 
para o envelhecimento, comum nas classes médias e conhecido na Vila Mariana. Vale lembrar 
que os idosos vêm sendo considerados grupo de risco na pandemia, levando a riscos de es-
tigmas.

O abastecimento de água é regular para todos/as os interlocutores/as, que também 
referiram, em 100,0%, contarem com coleta de lixo por caminhão coletor, eletricidade na rede 
elétrica e internet. A ligação do esgoto à rede geral de esgoto foi confirmada pela quase tota-
lidade do/as respondentes (97,4%), pois um indivíduo não soube responder.

Tudo somado, as condições de moradia são bastante diferentes das encontradas nos 
territórios aglomerados vulneráveis, não sendo identificados, entre os/as interlocutores/as da 
classe média problemas ou obstáculos infra estruturais que pudessem ser potencializados 
durante a pandemia e/ou prejudicar a adoção das medidas de prevenção. 

Sobre a condição laboral, 69,2% dos/das respondentes encontravam-se trabalhando 
na etapa quantitativa e, dentre os que não estavam, uma parte era aposentada. Quanto ao tipo 
de trabalho ou vínculo empregatício, 18,5% dos/das interlocutores/as afirmaram ser empresá-
rios/as, 29,6%, funcionários/as contratados/as no regime CLT, 29,6%, autônomos/as e 21,0% 
empregados/as fora do regime CLT.

Esta população de classe média da Vila Mariana convive no mesmo bairro com cinco 
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comunidades vulneráveis que trabalhamos em nossa pesquisa, mas vivencia condições de 
vida com qualidade de moradia, alimentação e renda suficientes para a manutenção da so-
brevivência, sendo uma população que dispõe de recursos pouco afetados pela pandemia. Al-
gumas pessoas entrevistadas relataram mudanças nas rotinas cotidianas, mas sem impactos 
diretos na manutenção da sobrevivência.

Já as cinco comunidades da Vila Mariana em que desenvolvemos nosso campo de 
pesquisa apontam para uma evidente diversidade de realidades, em termos de segurança 
alimentar, qualidade de moradia, renda, questões de gênero e étnico-raciais, e no que tan-
ge às percepções e experiências de moradores/as durante a pandemia. A diversidade e as 
diferenças entre as comunidades e a classe média da Vila Mariana, que compartilham uma 
proximidade territorial, expõe as desigualdades sociais na própria distribuição geoespacial.
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EIXO 2 
VIOLÊNCIAS, COM FOCO 
NA VIOLÊNCIA DE GÊNERO, 
DOMÉSTICA E DE ESTADO

“Fecha a boca e cala os olho
pr’a ouvir teu coração

Essa é a luz que invade celas
Brechas serão vossos caminhos

pois tudo que é fácil, é vão
E nossos sóis nem cabem nelas”

Sant, Coragem

          Segundo o Dicionário Houaiss, violência é a “ação ou efeito de violentar, de empregar for-
ça física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra alguém; ato violento, crueldade, 
força”. No aspecto jurídico, o mesmo dicionário define violência como “constrangimento físico 
ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem; coação”.

          A etimologia do termo “violência”, retomada pelo filósofo francês Yves Michaud (1989), 
indica que:

“Violência’ vem do latim violentia, que significa violência, caráter violento ou bravio, força. O 
termo violare significa tratar com violência, profanar, transgredir. Tais termos devem ser referi-
dos a vis, que quer dizer força, vigor, potência, violência, emprego de força física, mas também 
quantidade, abundância, essência ou caráter essencial de uma coisa. Mais profundamente, a 
palavra vis significa a força em ação, o recurso de um corpo para exercer sua força e portanto 
a potência, o valor, a força vital.” (Michaud, 1989, p. 8, grifos originais).

        Como salienta Michaud, no âmago da noção de violência há a ideia de uma força, de 
uma potência natural cujo exercício contra alguma coisa ou contra alguém torna seu caráter 
violento, ou seja, a força torna-se violenta quando ela passa da medida. Além disso, o termo 
violência designa uma gama de comportamentos e ações físicas. A violência é uma questão 
de agressão e maus tratos; ela deixa marcas, causa danos. Nesse sentido, Michaud propõe 
uma definição que procura dar conta dos estados e dos atos de violência:

“Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem de maneira di-
reta ou indiretamente, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em graus 
variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou 
em suas participações simbólicas e culturais.” (Michaud, 1989, p. 10-1).

Na abordagem jurídica, a violência aparece como um dano físico e/ou psicológico e 
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como a violação de uma norma (por exemplo, a violação do direito à integridade física da pes-
soa humana). Contudo, Michaud chama a atenção para o fato de a lei permitir certa violência, 
em condições bem definidas, tais como no esporte, na cirurgia médica e na manutenção da 
ordem.

A violência é um fenômeno múltiplo, de modo que a socióloga Maria Stella Grossi Porto 
(2010) indica que seria mais coerente falarmos de violências, no plural, ao invés de violência, 
no singular. Considerando a violência como um componente difuso que penetra quase a tota-
lidade do tecido social, Porto indica que, para compreendê-la, devemos inicialmente dividi-la 
em dois tipos, a saber, a violência física e a simbólica. Essa tipologia considera que a violên-
cia não se refere apenas a danos físicos causados a alguém, mas também se manifesta na 
dimensão simbólica, por meio de constrangimentos e danos morais (ver também Cardoso de 
Oliveira, 2008). Ademais, embora a violência física seja comumente acompanhada de violên-
cia simbólica, é possível a ocorrência de violência simbólica sem que haja danos físicos.

Além da divisão entre violência física e simbólica, Porto assinala que devemos consi-
derar também “as formas ou os sentidos que a violência assume em seu processo de con-
cretização” (Porto, 2010, p. 21). São diversas as formas assumidas pela violência, podendo 
ser mencionadas, dentre outras, a violência como forma de dominação, de sobrevivência, de 
afirmação da ordem institucional-legal, de contestação dessa ordem, de manifestação da não 
cidadania, de violência criminal e de manifestação da insegurança e do medo.

Sobre os sentidos que a violência assume, Porto chama a atenção para a afirmação 
identitária de seus protagonistas, pela negação dos valores e normas societários vigentes. 
Nesse caso, não se trata de uma situação de anomia, mas da coexistência de diferentes pa-
drões de orientação de conduta, que reivindicam o estatuto de legitimidade para suas ordens.

“Assim, perseguir os conteúdos de sentido (via representações sociais) orientadores de con-
dutas de determinados agentes sociais, analisando em que medida eles respondem por prá-
ticas violentas, pode induzir a busca das (múltiplas e complexas) origens sociais da violência. 
Ou, pensando a partir de uma outra perspectiva, pode permitir considerar a violência como 
resposta/ efeito/ consequência/ desdobramento/ expressão (esperados ou não) de determi-
nadas máximas ou normas oriundas de diferentes esferas institucionais, e tomadas em consi-
deração pelos agentes na organização da vida em sociedade – seja no sentido de acatá-las, 
de rejeitá-las ou de contorná-las.” (Porto, 2010, p. 29).

Manifestas de modo simbólico e físico, as formas de violência que se destacaram du-
rante o campo da pesquisa foram, principalmente, as violências de gênero, doméstica e de 
Estado, sobre as quais trataremos a seguir. Essas violências informam sobre o acirramento, 
durante a pandemia, de violências que eram pré-pandêmicas, e que se manifestaram na pes-
quisa especialmente da perspectiva de suas vítimas.
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Violência de gênero e violência doméstica

Nesta pesquisa, assumimos o gênero como uma das categorias explicativas da realida-
de que guiaram o processo de produção dos dados de campo na etapa qualitativa. Partimos, 
assim, do pressuposto de que a sociedade é marcada pelo controle do corpo feminino em to-
das suas dimensões, inclusive no espaço da vida doméstica (cf. Blay, 2014), que ganhou uma 
importância significativa na pandemia de COVID-19 devido à recomendação de isolamento 
social e à consequente suspensão de diversas atividades presenciais.

Segundo a historiadora estadunidense Joan Scott: “os modos pelos quais as socieda-
des representam o gênero, servem-se dele para articular as regras de relações sociais ou para 
construir o significado da experiência. Sem significado, não há experiência; sem processo de 
significação, não há significado.” (Scott, 1995, p.82) 

A partir da orientação de Scott (1995), tomamos o gênero como elemento constitutivo 
das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma primária 
de dar significado às relações de poder. 

Assim, entendendo a categoria gênero como reguladora das relações sociais, busca-
mos compreender como essa categoria foi mobilizada nas concepções e experiências da pan-
demia que as interlocutoras e os interlocutores do estudo compartilharam conosco. Como 
apresentaremos neste eixo, nas diferentes cidades e em distintos territórios, o enfrentamento 
dos desafios da crise sócio sanitária gerada pela pandemia e as experiências, em particular 
das mulheres, foram marcados pelas expectativas de gênero ainda hegemônicas e que impri-
mem relações desiguais de poder.
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1. ANÁLISE DAS POPULAÇÕES DOMICILIADAS NOS AGLOMERADOS VULNERÁVEIS

Em todos os territórios estudados, o gênero articulou-se de forma bastante importante 
com classe social e com raça, ainda que essa temática não tenha sido emergente e que tenha-
mos tido poucas condições para explorar. De todo modo, assumimos que “a interseccionali-
dade sugere que raça traga subsídios de classe-gênero e esteja em um patamar de igualdade 
analítica” (Akotirene, 2018, p. 32). Assim tomamos as diferenças de gênero, de raça, de classe, 
de origem, de religiosidade, entre outras, de modo enfeixado. Mas, sobretudo orientadas pela 
socióloga ugandesa-britânica Avtar Brah (2006), assumimos que a diferença é um marcador 
de distintividade das histórias coletivas e se apresenta nas experiências das pessoas, nas 
relações sociais, na constituição das subjetividades e como definidora de identidades que 
conformam grupos: “Estruturas de classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser tra-
tadas como ‘variáveis interdependentes’ porque a opressão de cada uma está inscrita dentro 
da outra – é constituída pela outra e é constitutiva dela.” (Brah, 2006, p. 351)

Apresentaremos a seguir algumas possibilidades de análise das dimensões de gênero 
que emergiram do campo, nas interlocuções com as violências ocorridas durante a pande-
mia e no reconhecimento de uma violência de gênero como parte do cotidiano pré-existente. 
Também destacaremos a dimensão do cuidado como um aspecto a ser descrito a partir da 
categoria gênero, em especial, os cuidados com as medidas preventivas para infecção pelo 
novo coronavírus e os cuidados com a casa e com os/as filhos/as. Outro resultado que será 
abordado é o modo como as relações familiares e conjugais são compreendidas no período 
da pandemia e, em particular, pelas mulheres, bem como a relação com filhos/as, sob a leitura 
de mães no contexto do fechamento de escolas ou creches e a relação com as mães, na lei-
tura de jovens, obrigadas/os ao convívio maior que, em alguns casos, exacerbaram conflitos 
pré-existentes.

Destacaremos também as miradas das mulheres para a relação com o companheiro/
marido, identificando as etapas de um processo de ressignificação desencadeado pela pan-
demia, o que foi avaliado como “bom” na perspectiva de algumas das interlocutoras. Rela-
ções com familiares1 também apareceram nas interlocuções de campo, diretamente implica-
das pela acentuação da convivência familiar compulsória durante a pandemia, e atravessadas 
pelo medo por ela gerado e pelas desigualdades pré-existentes. Essas relações são marcadas 
pelas hierarquias produzidas a partir dos marcadores de gênero, classe, raça e outros nas 
regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista que fizeram parte deste estudo. 
Como pondera a socióloga Marcela Zamboni (2014, p. 15), esses marcadores sociais da di-
ferença têm “peso profundo na definição da experiência dos indivíduos” e estão ligados “a 
1. Destacamos que as relações de amizade também foram mencionadas pelas pessoas jovens que participaram do estudo. 
Contudo, optamos por deixar a análise das relações de amizade para desdobramentos futuros desta pesquisa, com foco no 
tema da juventude.
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relações de poder e sistemas de dominação mais amplos, sendo responsáveis pela produção 
e reprodução de desigualdades.”

As condições concretas de como a vida passa a acontecer durante a pandemia dão 
pistas dos agenciamentos possíveis e permitem identificar os poderes em disputa que se 
conformam a partir das expectativas de gênero, ou no rompimento com elas. Também per-
mite esta identificação para outros grupos e formas de violências. Desse modo, organizamos 
a discussão considerando alguns orientadores analíticos identificados a partir da leitura do 
material coletado, buscando dialogar com o repertório teórico que mobilizamos no processo 
de pesquisa.

1.1 Violências e gênero

A articulação entre violências e gênero esteve marcada pela emergência da violên-
cia doméstica ainda na etapa quantitativa do campo nos territórios aglomerados vulneráveis. 
Nessa etapa, no conjunto de questões referentes às condições emocionais e afetivas dos/das 
interlocutores/as da pesquisa, perguntamos se sentiam medo de sofrer violência doméstica 
durante a pandemia. Embora 85,6% dos/das respondentes tenham declarado sentir pouco 
ou nenhum medo, 9,0% identificaram ter um medo razoável e 5,4% informaram sentir muito 
medo, como pode ser observado no gráfico a seguir:

N = 446

Gráfico 6.1: Medo de sofrer violência doméstica durante a pandemia (em 
porcentagem). População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.

85,6

9,0
5,4

Pouco ou nenhum

Mais ou menos

Muito

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análi-
se e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Alguns dos diários de campo referentes a essa etapa, bem como registros das reuniões 
das equipes de pesquisa e da coordenação colegiada do estudo, apontavam a violência do-
méstica contra a mulher e contra a criança como uma questão que se complexificava com a 
pandemia. Os/as pesquisadoras/es foram afetados/as pelo campo, pelo estranhamento ou 
aproximação com a realidade dos territórios e das relações marcadas pela desigualdade de 
gênero que se materializava na violência e nas diferenças de classe que atravessavam a con-
dição de ser mulher ou homem, diferenças essas também racializadas e territorializadas. O 
campo indicou para trilhas que teriam que considerar as articulações entre o que poderíamos 
chamar de “específico” da pandemia e as desigualdades pré-pandêmicas, que já retratavam 
uma sociedade com profunda injustiça social. Por isso, não é uma tarefa tão simples identifi-
car as novidades dessa articulação entre gênero e violências.

Pudemos também identificar outras dimensões da articulação entre violências e gêne-
ro, tais como classe e geração, que emergiram dos diversos territórios estudados, inclusive 
daqueles, como o caso da Vila Mariana, em São Paulo, com distintas classes co-ocupando o 
bairro e que participaram do estudo.

O tema do aumento da violência de gênero tem sido objeto de agências internacionais 
e instituições voltadas para políticas de segurança e assistência social. Tomada como um pro-
blema, identificamos seu reconhecimento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, em consonância com agências internacionais.

Nesse sentido, os resultados desta pesquisa dialogam com os de outros levantamentos 
realizados durante o período de isolamento, em decorrência da primeira onda da pandemia 
de COVID-19 no Brasil. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública realizou um levantamento, 
conduzido a pedido do Banco Mundial, em que aponta um aumento de 431% em relatos de 
brigas de casal entre fevereiro e abril de 2020. 2 Nos 12 Estados pesquisados, os casos de 
feminicídio subiram 22,2% de março para abril. Enquanto o aumento na média nacional já se 
mostrava perturbador, na ordem de 22,2%, o aumento no estado de São Paulo foi de 41,4%. 
Esse aumento pode ser ainda maior, se consideramos as ressalvas metodológicas de que os 
casos de violência doméstica são subnotificados e de que há problemas de enquadramento 
na classificação das ocorrências de feminicídio. Trata-se, portanto, de um fenômeno sensível 
e com lastro histórico no país.

Em nossa pesquisa, pudemos observar que a violência esteve presente em campo de 
modo mais ou menos próximo dos/as participantes e, em particular, a violência na vida das 
mulheres com experiências constituídas a partir dos marcadores de raça, classe, geração e 
maternidade. A precarização das condições materiais de vida e a mudança na organização da 
rotina contribuíram também para aprofundar desigualdades estruturais.

2. Ver também os dados divulgados pela Gênero Número referentes ao aumento da violência doméstica durante a pandemia, 
disponíveis em http://www.generonumero.media/lei-maria-da-penha-completa-14-anos-em-meio-ao-crescimento-da-vio-
lencia-domestica-na-pandemia/ 

http://www.generonumero.media/lei-maria-da-penha-completa-14-anos-em-meio-ao-crescimento-da-violencia-domestica-na-pandemia/
http://www.generonumero.media/lei-maria-da-penha-completa-14-anos-em-meio-ao-crescimento-da-violencia-domestica-na-pandemia/
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1.2 Violência doméstica da perspectiva dos moradores domiciliados nos aglomerados 
vulneráveis

A partir da emergência, na etapa quantitativa, da violência doméstica como uma ques-
tão a ser investigada, o roteiro de entrevista semiestruturada que foi utilizado nas entrevistas 
e grupos contou um bloco de perguntas referentes a ela. Assim, assumimos que o modo como 
a produção do dado qualitativo aconteceu buscou estimular, por um lado, a discussão sobre 
essa temática junto aos/às participantes; mas, por outro, pode ter criado receios, pois sabe-
mos que a violência de gênero está sujeita uma carga moral e lida a partir da hierarquia de 
gênero, conduzindo para um ocultamento por parte dos/as participantes do estudo.

É importante enfatizar que, na fase de campo correspondente à etapa quantitativa do 
estudo, houve uma identificação da violência doméstica como um problema no contexto da 
pandemia para pesquisadoras/es que estiveram em campo, aplicando os questionários.

A violência foi presente no aprendizado que o campo proporcionou, como ilustra a 
experiência de uma das pesquisadoras do campo da Zona Leste de São Paulo, que aplicou 
questionário junto a seis mulheres, sendo que quatro delas relataram receio de sofrer violên-
cia doméstica e duas compartilharam sentirem “muito medo”. Também nos diários de campo 
da Zona Leste, encontramos menção a um homem que dizia sentir medo da violência domés-
tica, mas sem explicar em relação a qual familiar ou co-morador/a de sua casa.

Contudo, ao se perguntar diretamente, é preciso ter em consideração as diversas bar-
reiras – econômicas, morais, emocionais, entre outras – que dificultam falar abertamente so-
bre a violência que se dá no espaço da casa. Nesse sentido, os resultados aqui apresentados 
devem ser lidos a partir de tais considerações, pois o campo trouxe também elementos sobre 
o ocultamento da violência, como podemos ver em alguns trechos de diários de campo da 
equipe de Osasco:3

“Não presenciou ou soube de notícias de violência doméstica em seu condomínio/
bairro. Quanto ao serviço ou pessoa para buscar ajuda em casos de briga em casa, 
o entrevistado não respondeu.” (Trecho de diário de campo, Quitaúna, Osasco, 
2020).

“Não presenciou e nem ficou sabendo de nenhum caso de violência doméstica”. 
(Trecho de diário de campo, Portal d’Oeste, Osasco, 2020).

“Entrevistado relatou não presenciar nenhum caso de violência doméstica, ao con-
trário as pessoas estavam mais unidas. Mas ressaltou que houve brigas em sua 
casa, como também na comunidade, mas em ambos os casos nada grave. No caso 
da comunidade alguns casais procuram ajuda devido a brigas relacionadas à falta 
de alimentos.” (Trecho de diário de campo, Morro do Socó, Osasco, 2020).

O processo de organização da pesquisa também considerou os dados do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública, citados anteriormente, acerca do aumento da violência doméstica 

3. A questão do ocultamento será retomada adiante, quando tratarmos dos resultados do território da Vila Ma-
riana. 
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em função das medidas de restrição de circulação de pessoas durante a pandemia, e, por-
tanto, norteou-se pelo conhecimento prévio da situação de maior vulnerabilidade à violência 
doméstica, baseada em gênero.

O trabalho de campo, nos distintos territórios pesquisados, revelou que a violência do-
méstica pandêmica é a materialização das estruturas de desigualdade que, como já se podia 
esperar, foi agravada pela crise. Em alguns lugares, como foi o dos dois bairros estudados em 
Santos (Alemoa e Saboó), os aprendizados do campo foram generosos nos conteúdos que 
evidenciaram que a violência de gênero já era uma questão urgente naqueles bairros antes da 
COVID-19, como retomaremos à frente. Enquanto desigualdade pré-existente e estruturante 
das relações, o aprofundamento dessa injustiça de gênero é interseccionada à classe social 
e se expressa também no acesso a outros direitos básicos, comprometidos ou modificados 
com a pandemia.

Em Diadema e na Zona Leste de São Paulo, a violência da pandemia foi identificada 
por participantes do estudo, inclusive envolvendo familiares. A proximidade pela ocorrência 
entre familiares ou publicamente, na rua, na varanda, fez a violência doméstica romper com 
silenciamentos ao se explicitar:

“Fiquei sabendo de casos de violência doméstica durante este período de pande-
mia, na minha família mesmo tiveram vários casos, com minha prima e o namorado, 
minha avó também.” (Trecho da entrevista 7, Eldorado, Diadema, 2020).

“Mulher também, meu, escuto mulher, tem bastante, esses dias eu vi o cara espan-
cando a mulher aqui na frente, a mulher tava grávida.” (L., Jd. Helian, Zona Leste de 
São Paulo, 2020).

A pandemia também deu visibilidade para os diferentes tipos de violência contra a mu-
lher, tais como violência psicológica e abuso financeiro:

“Ela é responsável inteiramente pela renda de casa e ao falar sobre a situação 
mostrou bastante apreensão ao dizer-me que o filho não a considera mãe e mesmo 
assim se apropria de toda a sua renda.” (Trecho de diário de campo de L., Eldorado, 
Diadema, 2020)

Entre os/as participantes do estudo, pudemos identificar uma recorrência na identifi-
cação de situações de violência fora do próprio núcleo familiar, assumida como um problema 
externo, da “outra” pessoa. Também foi comum à parte dos/as participantes perceber uma 
acentuação das práticas de violência, especialmente contra a mulher, utilizando como refe-
rência os dados estatísticos e informações veiculadas na imprensa, como ocorrido nos da-
dos produzidos no território estudado em Guarulhos. Nas comunidades da Vila Mariana isso 
aconteceu, salientando alguns elementos que reforçam a invisibilidade ou invisibilização da 
violência de gênero, como trataremos adiante. É possível, inclusive, pensar que as pessoas 
não percebem os atravessamentos e as desigualdades de gênero nos relacionamentos mais 
próximos, levando-as a identificar a violência como algo de fora: 
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“Sobre violência doméstica, contou sobre ‘suas vizinhas’, que já brigavam bastante 
desde antes da pandemia, de acordo com ela, ‘por causa das drogas’ e por ciúmes 
dos companheiros – ‘uma das irmãs já enfiou uma tesoura na outra por causa dis-
so’. Comentou que essa família ‘tem pouco apoio’ de outras pessoas e que a mãe 
delas tem medo pelas discussões das filhas, ‘aceita tudo’ e sustenta toda a família 
com seu salário de auxiliar de limpeza (trabalho de muitas das mulheres da Mário 
Cardim)”. (Trecho de diário de campo da pesquisadora R., comunidades da Vila 
Mariana, São Paulo, 2020).

“Tem lugar aí que, pela mor de deus, os maridos e as mulher não tão se aguentando 
mais dentro de casa” (W., Vila da Paz, Zona Leste de São Paulo, 2020).

Algumas entrevistadas das comunidades da Vila Mariana identificaram a violência de 
maneira mais espontânea. Foi o caso de uma jovem de 25 anos da região da Mário Cardim, 
que referiu ter medo de violência doméstica durante a aplicação do questionário. Na mesma 
região, uma outra mulher também se referiu a agressões perpetradas pelo atual marido e pelo 
anterior, não as relacionando diretamente com a pandemia.

Em Guarulhos, identificamos por parte de algumas das pessoas entrevistadas um maior 
conhecimento e até comprometimento em assumir a violência doméstica como um problema 
da comunidade. Também demonstraram maior conhecimento da rede de atenção e, ao serem 
questionadas sobre os serviços ou pessoas para buscar em situações cuja violência fosse 
iminente ou já tivesse se realizado, algumas apontaram buscar apoio policial e delegacias 
específicas. O ato de denunciar ou procurar serviços apareceu na fala das pessoas, incluindo 
referência a outros meios aos quais se pode recorrer, no caso de violência:

“Sim, sim, aqui no bairro tem muita... tem essa questão de violência doméstica, eu 
sempre que posso, eu denuncio. É bem aquela coisa, ao menor vestígio de fumaça 
denuncio... Eu tenho visto, sim. Inclusive, a questão da violência, né, sei lá, o conví-
vio, sei lá, as pessoas estão meio loucas, sei lá o que anda acontecendo, mas existe, 
sim. Até ontem a gente falando sobre aquele caso daquela moça lá na Bahia, né, 
que ela é militar, diz que foi morta pelo marido, o marido matou e depois se suici-
dou, né. Quer dizer, uma pessoa que cuidava da vida de outras pessoas, acabou 
acontecendo isso com ela. Mas eu acredito que tem, assim... as pessoas estão sem 
paciência, ficar trancada dentro de casa, entendeu, eu imagino.” (Trecho de entre-
vista, Esplanada, Guarulhos, 2020).

Entretanto, como esperado, no caso específico de quem sofre a violência, a denúncia 
não se apresenta da mesma maneira que para quem observa a agressão com maior distan-
ciamento, como o trecho do diário abaixo ilustra:

“Também perguntei se ela saberia onde procurar apoio em caso de agressão e 
ela respondeu apenas “sim”, como já havia conversado sobre o assunto e enviado 
alguns contatos e endereços de serviços na cidade, e considerando também que 
essa resposta não deu abertura para seguir no tema, continuei.” (Trecho do diário 
de campo da pesquisadora O., Santos, 2020).
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A articulação entre gênero e violência também apareceu combinada às moralidades 
e julgamentos em relação à conduta das mulheres, inclusive das que sofrem violência. Isso 
ocorreu com destaque nos dois grupos realizados nos bairros estudados em Santos. Emer-
giram acusações para as mulheres que sofriam violência e “se acomodavam” com a situação 
vivida, além de não manifestarem atitudes de mudança e negarem ajuda quando algumas 
pessoas tentavam interferir na situação. Tais colocações espelham a dificuldade em reconhe-
cer as dificuldades e os obstáculos que as mulheres têm para romper com relações abusivas 
e violentas, dado um conjunto de elementos que se entrelaçam e são constituídos pelas limi-
tações materiais de vida, além das dimensões de agenciamento que muitas mulheres lançam 
mão como estratégias cotidianas de enfrentamento. Chamou atenção que, no grupo de mu-
lheres criado na Vila Pantanal (Saboó/Santos), somente uma participante posicionou-se pela 
denúncia de violência contra a mulher, estimulada pela pesquisadora social da equipe, ativista 
e referência para aquelas mulheres que estavam ali colaborando com nosso estudo.

Uma singularidade que emergiu do trabalho de campo de Santos, também no grupo de 
mulheres, foi a afirmação de que há “muitos homens que sofrem violência das mulheres” e que 
pouco se falava sobre isso. Foram ouvidas pelo menos duas falas concordantes a esse pro-
nunciamento inicial. Uma das participantes chegou, inclusive, a mencionar achar pertinente 
que a Lei Maria da Penha valesse para mulheres e homens, para ser realmente justa, ainda 
que ela tenha salientado reconhecer que o nome da lei era em decorrência da violência sofri-
da por uma mulher que se chama Maria da Penha. É possível desconfiar que essa singularida-
de anuncie um fenômeno que mereça ser mais explorado, assim como a violência de gênero, 
a partir da concepção de masculinidade e dos discursos que constituem os ideais em torno 
da masculinidade e o lugar da violência na socialização de meninos e rapazes, para que te-
nhamos acúmulo de aprendizado e  formular intervenções que possam diminuir a violência de 
gênero, a partir dos protagonistas dessa violência. É importante destacar que, independente-
mente do tamanho da violência sofrida por homens, sabemos que meninos são estimulados, 
ou pelo menos pouco desestimulados, a resolver conflitos a partir de atitudes agressivas.

Aqui também se identifica a presença da mulher responsável pela solução, individua-
lizando a questão e colocando o foco no comportamento da mulher e não na violência prati-
cada pelo homem, o que reforça a necessidade de focar as masculinidades no enfrentamento 
das violências de gênero e doméstica.

A pesquisa igualmente pôde identificar, ainda que de maneira bem residual, a potência 
do trabalho que o Sistema Único de Saúde (SUS) é capaz de promover no campo da preven-
ção integral, incluindo a violência doméstica, como visto na Zona Leste de São Paulo:

“Não teve tanto conflito aqui (na Vila da Paz) porque sempre vinha o pessoal da 
UBS Itaquera, com o CAPS, fazia palestra, orientações, conversava”. (Trecho de 
entrevista com D., Vila da Paz, Zona Leste de São Paulo, 2020).

Os conteúdos acessados com os/as interlocutores/as nos diversos territórios mostram 
novas e velhas conformações da violência doméstica contra crianças. Nessa perspectiva, é 
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preciso tomar a violência contra as crianças num contexto de fechamento de escolas, sobre-
carga de responsabilidades e tarefas, mudança na lógica da rotina e numa cultura adulto-cen-
trada e ambígua em relação à condição dos sujeitos infantes.

Em Santos, nos dois territórios estudados, a violência contra crianças emergiu tanto na 
etapa quantitativa, como na qualitativa. Assumimos que, na violência contra criança, há uma 
participação das expectativas de gênero, quando tomamos o modelo hegemônico de materni-
dade ou as expectativas na educação de meninos e meninas que acompanham a maternagem, 
a paternagem e as socializações institucionais (escola, igreja, por exemplo), que enquadram a 
infância a partir das exigências de uma sociedade cada vez mais precarizada, medicalizada e 
privatizada. Além disso, o marcador social que se apresenta na relação intergeracional pouco 
possibilita que se questione abusos da autoridade dos/as adultos/as em relação às crianças.

A escolarização de crianças como parte do campo dos direitos básicos e a frequência 
na escola como parte dos condicionantes do acesso a benefícios sociais, como é o caso do 
bolsa família, reforçaram a centralidade da escola e/ou da creche na vida das mulheres, sejam 
as mães solos ou aquelas com companheiro/a. A pandemia impõe, assim, uma situação que 
combina o aprofundamento da precarização do trabalho, a perda ou diminuição da renda e a 
sobrecarga com o trabalho doméstico conjuntamente com o acompanhamento das ativida-
des escolares dos/as filhos/as e com as possibilidades de cuidado circunscritas ao repertório 
possível para agenciamento do cotidiano.

Devido ao convívio contínuo com as crianças, privadas da sociabilidade com outras 
crianças na escola e com as possibilidades de atividades de lazer reduzidas ou inviabilizadas, 
houve um aumento da carga de trabalho das mulheres no cotidiano. Além disso, as condições 
materiais de vida são limitantes para o agenciamento de uma nova rotina com filhos/as mais 
tempo em casa. Ao referir uma nova lógica de rotina, algumas das pessoas que participaram 
da etapa qualitativa acionaram a palavra “estresse” de modo recorrente. Em Santos, no grupo 
que realizamos durante a etapa qualitativa na Alemoa, algumas das participantes comparti-
lharam suas impressões em relação ao aumento do estresse por parte das mães que passam 
o dia todo com as crianças e, de maneira enfática, a percepção de que houve aumento da 
violência contra crianças, tal como emergiu também na Zona Leste de São Paulo:

“Teve os vizinhos, falou, ‘tem um garoto aí (que) tá apanhando pra caramba’, falei, 
‘eles têm que saber que a gente já sabe’. Esse é o negócio da periferia, um cara que 
tá incomodando a periferia, seja ele da igreja, seja cara do corre, seja o que for, 
ele tem que saber que ele tá incomodando a periferia. Se o cara acha que ele tem 
que por o som dele e aqui na frente tem uma senhora que tá doente e que ela pre-
cisa descansar e dormir, o cara tem que saber que ele tá errado. Não precisa nem 
chamar a polícia pra ele não. Resolve aqui memo, então a minha criança que tava 
sendo massacrada ali, falei, ‘não’, e o cara, bolsonarista, não gosto nem de falar que 
é negócio de política, mas o cara com a camisa do Bolsonaro, falei ‘boa coisa não 
vai dar’ e os cara massacrando a criança e tal. E melhorou, viu, melhorou”. (Trecho 
de entrevista com L., Jd. Helian, Zona Leste de São Paulo, 2020).
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Uma professora de educação infantil entrevistada na Zona Leste compartilhou que, às 
vezes, nas aulas virtuais, ela consegue identificar que algumas crianças tinham machucados. 
Também contou que, durante a pandemia, fez uma visita domiciliar a uma criança que tinha 
sido empurrada da escada por sua mãe. Em conversas com as crianças, pode apreender si-
tuações de violência e notou que as mães estavam mais irritadas:

“(...) acabam descontando [nas crianças] que são frágeis, que não têm a mesma 
força pra revidar. Nem os responsáveis acreditam que aquele empurrão iria causar 
aquela lesão na criança. Isso é entristecedor, mas eu acredito que tenha aumen-
tado sim (a violência doméstica).” (Trecho de entrevista com S., Miguel Curi, Zona 
Leste de São Paulo, 2020).

1.3 A violência de gênero é pré-pandêmica

A percepção de aumento da violência de gênero durante a pandemia, como já traba-
lhado anteriormente, não aparece de maneira uniforme nos vários territórios e dentro de um 
mesmo território. Muitos elementos encontrados no trabalho de campo levam a identificar 
que, entre parte dos/as participantes do estudo, há uma percepção sobre a existência da vio-
lência de gênero como um problema pré-pandêmico, ainda que alguns episódios recentes de 
violência tenham sido partilhados. A violência de gênero foi identificada como parte da rotina 
de muitos dos territórios estudados.

Em Santos, no grupo de mulheres, colocações como “aqui sempre teve [violência de 
gênero] e continua igual” apareceram de forma marcante. Consideram, portanto, que ali pare-
ce que não houve aumento da violência doméstica, mas que ela acabou ficando mais evidente 
porque as pessoas estão em casa e percebem mais a ocorrência, ouvem mais. Apesar disso, 
identificamos o reconhecimento de que a violência é uma manifestação da desigualdade de 
gênero e que destaca o comportamento masculino, como aparece na fala de um dos jovens 
entrevistados da Alemoa:

“Associada à pandemia não, mas tem casos né, agora os casos que acontecem 
já aconteciam antes, o problema não é o COVID, o problema é o cara.” (Trecho de 
entrevista com A., Alemoa, Santos, 2020)

Um dos entrevistados do Morro do Socó, em Osasco, mencionou que a questão da 
violência contra a mulher já estava ocorrendo antes da pandemia, indicando entender que o 
isolamento social reforçou uma violência que já existia. A violência foi associada à pobreza por 
outro entrevistado de Osasco, assim como relacionada à falta de fé das pessoas. Essas asso-
ciações deslocam das expectativas de gênero um problema de desigualdade, o que também 
pode ser lido como uma invisibilidade para gênero e suas relações de poder.
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Ainda que tenham sabido de casos de violência, parte das e dos participantes da pes-
quisa considerou que não parecia estar mais grave do que já acontecia anteriormente, como 
exemplifica o trecho abaixo:

“Eu vou ser sincera pra você, isso é muito triste porque ela [a pandemia] só mostra 
aquilo que realmente mulher vive, ela [a pandemia] só concentrou aquilo que real-
mente a mulher vive e foi uma das coisas que eu notei nas pesquisas que a gente 
fez na pesquisa de campo, quando eu estava lá em Heliópolis eu falei ‘gente, essas 
meninas estão sofrendo demais’, porque assim quando a gente perguntava para 
as mulheres, ‘você sofre?’, elas falavam assim ‘claro que eu apanho do marido’, e aí 
uma das meninas perguntou ‘você denuncia?’, ‘não adianta, quem vai me ajudar?’,  
nossa dava uma tristeza e eu entendia o quê ela falava, ‘eu vou fazer o quê? Vou 
para onde?’, era um grito de socorro e elas precisam de ajuda e cabe a gente aju-
dar, não adianta reclamar e eu vi isso com a pandemia, isso concentra a realidade, 
concentrou a realidade”. (Trecho de entrevista com F., Jd. Helian, Zona Leste de 
São Paulo, 2020).

Para além da articulação com a violência, a centralidade do gênero aparece nos rela-
tos sobre o cuidado, historicamente associada como parte do que é lido como feminino. De 
acordo com a cientista política Flávia Biroli (2018), o acesso desigual a cuidados e a posição 
de quem cuida são constitutivos das desigualdades de gênero, classe e raça e configuram 
entraves para a efetivação da democracia. A questão do cuidado, que emerge do campo desta 
pesquisa, será assumida aqui como relevante para entender o contexto da pandemia, como 
retomaremos adiante.

1.4 .Outras dimensões da violência nos territórios aglomerados vulneráveis e sua in-
terlocução com gênero

Outras violências presentes nos territórios aglomerados vulneráveis foram verbaliza-
das por parte dos/as participantes, na etapa qualitativa, com destaque para as violências 
perpetradas pela polícia e pelo tráfico de drogas. Mas a violência também apareceu na ausên-
cia de acesso a direitos ou de políticas para moradia, lazer, água e saneamento, educação de 
qualidade, entre outras violações.

Em Santos, tanto no território Saboó como na Alemoa, o tráfico assume uma posição 
de autoridade, e pode interferir como regulador de relações conjugais e familiares.4 Pode, 
portanto, intervir em brigas, impasses e conflitos a partir de leituras moralizantes acerca da 
situação, de acordo com algumas falas compartilhadas, reproduzindo uma inferiorização das 
mulheres e colaborando, assim, para a perpetuação dessa condição.

4. Outros estudos sobre territórios periféricos em São Paulo corroboram esse dado, qual seja, o de que o PCC opera na ges-
tão de conflitos interpessoais nos territórios em que atua (ver Feltran, 2020 e 2012; Brandão, 2017; Telles 2013).
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Em Guarulhos, no condomínio estudado, de acordo com os registros dos diários de 
campo, algumas pessoas que participaram do estudo indicaram que, no caso de violência do-
méstica, seria mais interessante buscar uma resolução interna, no próprio condomínio, além 
de ter sido identificada uma discreta alusão a uma ideia de facção que faria a mediação des-
ses conflitos, como também apareceu no grupo realizado no bairro da Alemoa, em Santos.

A atuação policial não é bem-vinda nas comunidades, o que limita a possibilidade de 
recorrer à polícia mesmo nos casos de violência doméstica, como pode ser observado nos 
trechos a seguir:

“(...) lá na região não se pode denunciar, porque se a polícia for até a porta de al-
guém, os chefes da favela cobram da pessoa depois’. Não era uma atitude adequa-
da chamar a polícia para dentro da comunidade. Nesse sentido, uma denúncia de 
violência de gênero não pode ser um caso de polícia.” (Trecho do diário de campo 
das pesquisadoras S., O. e Z., sobre o Grupo de Mulheres na Vila Pantanal, Santos, 
2020).

“A gente tinha mulheres que eram vulneráveis, e vulneráveis mesmo, e elas não 
tinham prazer, elas apanhavam até com os filhos no colo, e o cara arrancava, tira-
va o cabelo dela todo, se ela tivesse que procurar o juiz pra dar a pensão daquela 
criança, ele raspava a cabeça dela e ela não ia procurar os direitos dela... mas os 
direitos que eu comecei a buscar pra essas mulheres, até a data de hoje ainda é 
uma luta que parece que é incansável e única, porque os trabalhos que tem que ser 
feito, as narrativas que tem que ser feitas pra uma mulher que é vulnerável, pra um 
jovem que é vulnerável, tem que ser dentro da comunidade.” (Trecho de entrevista, 
Vila Pantanal, Santos, 2020).

A relação entre polícia e comunidades das regiões periféricas de metrópoles paulistas 
é marcada pela violência. A Baixada Santista, por exemplo, foi um dos palcos dos Crimes de 
Maio de 20065 e, no bairro do Saboó, um jovem foi morto nas proximidades da escola onde 
hoje estuda a maior parte dos/as jovens que participaram desta pesquisa. Em 2006, a Polícia 
Militar executou dezenas de jovens de diversas regiões do Estado como reação a ações leva-
das a cabo pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, que tinha uma atuação 
significativa na Baixada Santista.6 O receio que emergiu da pesquisa de campo pode ter um 
lastro antigo de conflitos com a polícia, como anuncia a história dos crimes de maio. O movi-
mento Mães de Maio, inclusive, é uma forte resposta social que exige reparação por parte do 
Estado, pelos crimes praticados.7

5.  A escola é parceira em ações de extensão e pesquisa desenvolvidas por parte da equipe de Santos, envolvida com o projeto 

em tela.
6. Os Crimes de Maio de 2006 foram estudados pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) da Unifesp, em 
parceria com o Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford, e com o financiamento do Newton Fund. O relatório fi-
nal, de 2019, está disponível em https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/images/novo_site/documentos/Relat%C3%B3rio_-_Cri-
mes_de_Maio.pdf.
7. Um dos membros desse movimento é, justamente, o pai do jovem assassinado no Saboó e com quem tivemos uma interlo-
cução para participação no Comitê de Acompanhamento da Pesquisa, no início do trabalho de campo. Apesar de interessado 
e disponível, esse líder comunitário e do movimento Mães de Maio não aceitou compor o Comitê pela pouca familiaridade com 
a tecnologia, já que a participação se deu por meio remoto.

https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/images/novo_site/documentos/Relat%C3%B3rio_-_Crimes_de_Maio.pdf
https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/images/novo_site/documentos/Relat%C3%B3rio_-_Crimes_de_Maio.pdf


110

O trabalho também se apresentou como uma dimensão importante da vida de parte 
das mulheres que participaram da pesquisa. A importância do trabalho na pandemia apresen-
tou-se nos desafios diante da obrigatoriedade de deixar de trabalhar para cuidar de filhos/as 
em função do fechamento de creches e/ou escolas, pela perda do trabalho como resultado da 
crise econômica e/ou pela condição precária do trabalho que, ainda que anterior a pandemia, 
com ela se aprofundou. Para ilustrar, tomemos o caso de uma trabalhadora terceirizada, nossa 
interlocutora-chave junto a uma das comunidades de Santos, que contou, enquanto conver-
sava com a pesquisadora e marcava sua entrada na máquina de ponto no trabalho, que as tra-
balhadoras terceirizadas só pararam de trabalhar por seis dias desde o início da quarentena 
que implicou no distanciamento físico. O relato dessa trabalhadora indica a precarização do 
trabalho, especialmente no tocante a contratos terceirizados, diaristas e outras funções que 
tiveram pouca ou nenhuma possibilidade de ficar em casa e manter o distanciamento. Outras 
perderam o emprego, poucas foram afastadas de seus trabalhos e, quando aconteceu, nem 
sempre foi mantida a remuneração. Essas questões remetem ao eixo que trata de vulnerabili-
dade, risco, moradia e renda.

1.5 (Des)Cuidados e (des)responsabilidades de gênero na pandemia 

O cuidado, inclusive o de prevenção aos riscos de se contrair o vírus da COVID-19, 
emergiu no campo como questão relevante de gênero. Em particular, identificamos no tema 
do cuidado uma forte associação com ideias estereotipadas do feminino e do masculino. Nes-
se sentido, as tarefas de cuidado continuam sendo de responsabilidade, se não exclusiva, 
quase exclusivamente das mulheres, às quais se somaram novas tarefas geradas pelo isola-
mento social e maior permanência em casa. Na pandemia, coube às mulheres certificarem-
-se de que as pessoas da família estavam cumprindo as medidas de prevenção. Além disso, 
nossas interlocutoras relataram o descuido de seus parceiros, que não tomavam os cuidados 
mínimos necessários para reduzir os riscos de contaminação.

Um dos achados da pesquisa refere-se, justamente, a esse jogo de pares opostos en-
tre cuidado e descuido atravessado pela questão de gênero, uma vez que o campo indicou a 
existência de percepções e ações distintas, entre mulheres e homens, em relação aos riscos 
e às necessidades de cuidado e prevenção frente à pandemia. Conforme pudemos observar 
em diferentes territórios, foram as mulheres que assumiram a responsabilidade pela garantia, 
ainda que mínima, das medidas de prevenção para proteger as pessoas de sua casa e a si 
mesmas, deflagrando conflitos com seus companheiros:

“Desta vez, ela contou que tem ocorrido muitas brigas com seu marido, ressaltou 
que ela tem gritado e falado palavrões para ele e comentou que não houve nenhum 
tipo de agressão física. Explicou que o principal motivo dos conflitos são as saídas 
frequentes do marido e sua preocupação com a segurança de saúde dela, do filho 
e da filha.” (Trecho do diário de campo (entrevista individual) da pesquisadora O., 
2020).
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O descuido associado aos homens foi sintetizado, de forma irônica, por uma entrevista-
da de Santos ao afirmar que “homem é imune [à COVID-19]”. A ideia de que “o homem se acha 
imune” e, portanto, tende a relaxar as medidas de prevenção (ou mesmo criar obstáculos para 
outras pessoas) informa-nos sobre uma noção de masculinidade que, se antes da pandemia 
aparecia associada às ideias de virilidade e força, agora se rearticula para incorporar a “imuni-
dade”. Essa incorporação pode servir aos homens para justificar seu descuido, o que inclui um 
repertório de ações de risco que vão desde não adotar medidas básicas de prevenção, como o 
uso de máscaras, a escolhas mais arriscadas, o que potencializa, reiteramos, os conflitos com 
suas companheiras:

“Ah, ultimamente. Particularmente, de verdade, porque eu não preciso tá mentindo, 
tá tendo muitas brigas. Muitas brigas mesmo, por conta de querer sair, deixar a mu-
lher em casa, porque é assim né, aqui [...] o meu marido acha que ele é imune, que 
ele não vai morrer. Só que ele não percebe que não é ele não ter medo de pegar, é 
ele pegar e passar pra quem tá dentro de casa, tanto que eu já peguei, meu bebê 
pegou, ele pegou e ele não para. Então assim questão de briga aqui acaba tendo 
muito até… particularmente até ontem. Diz ele que vai melhorar, vai parar com 
isso [fala com tom de riso e incredulidade]. Aí eu falei pra ele que pra mim não vai 
dar mais, não. Se continuar assim não vai dar, não. Eu tenho que cuidar dos meus 
filhos, tenho que cuidar da minha saúde e cuidar de um homem que não tá pres-
tando atenção na família que ele tem, pra mim não dá certo.” (Trecho do entrevista, 
Alemoa, Santos, 2020).

“Não cumpre quarentena porque continua jogando bola com os amigos da rua e a 
mulher trabalhando. Nos atendeu no portão sem máscara. (...)

Esse ‘descaso’ se reflete num geral, já que vemos mais homens se descuidando.” 
(Trechos de diário de campo da pesquisadora L., Eldorado, Diadema, 2020).

A contrapartida do jogo de espelhos entre cuidado e descuido, é a pouca surpresa 
diante da responsabilização maior das mulheres em relação ao cuidado, no seu sentido mais 
amplo. Conforme nossas interlocutoras pontuaram, é esperado (e cobrado) que a “mulher 
cuide de tudo”:

“Sim, mulher se cuida mais, ela preza mais pela segurança pela família e tem um 
carinho maior, acho que é natural da mulher isso daí.” (Trecho de entrevista indivi-
dual com A., Alemoa, Santos, 2020).

Como consequência da demanda de novos cuidados relativos à prevenção da CO-
VID-19, a já conhecida sobrecarga das mulheres ampliou-se, somando-se a novas rotinas da 
casa, dos/as filhos/as, às atividades escolares e aos cuidados com os/as outros/as familia-
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res dependentes. Assim, as desigualdades de gênero acentuaram-se com as novas rotinas 
impostas pela pandemia, impactando as relações conjugais, como pontuamos, e as relações 
intergeracionais, especialmente entre mães e filhos/as jovens. Elementos que anunciavam 
tensões familiares estiveram na narrativa de vários/as jovens, como parte de perspectivas 
geracionais distintas na relação com o mundo pandêmico, como retomaremos adiante.

Com a redução da circulação e o isolamento social, a vida doméstica intensificou-se, 
pois parte importante das atividades antes feitas fora do espaço da casa foi transferida para 
dentro dela. O trabalho doméstico, sob responsabilidade histórica das mulheres, também pas-
sou a ser vivido com maior intensidade, ainda que tenha permanecido pouco ou nada parti-
lhado com os homens. Nesse sentido, o campo desta pesquisa permitiu identificar que novas 
tarefas domésticas foram assumidas de modo desigual, e isso somou-se a outros conflitos 
que se acirraram com a maior convivência.

Parte das interlocutoras da pesquisa que são mães (e algumas delas jovens mães) as-
sumiram a responsabilidade pelo sustento da família, o que não levou a uma divisão menos 
desigual do trabalho doméstico. Esse permaneceu sem ser reconhecido como trabalho não 
pago, dada a naturalização da responsabilidade por ele como parte da condição de ser mãe-
-mulher, conforme ilustram as observações trazidas pelo campo de Diadema:

“Chamou a atenção a dificuldade das mulheres que trabalham em casa cuidando 
dos filhos e executando o trabalho doméstico se entenderem como pessoas que 
trabalham e tiveram o aumento desse trabalho durante a pandemia. (...)

A maioria das pessoas responsáveis pela renda da família eram mulheres, mesmo 
que sem emprego ou sem uma fonte de renda formal, muitas delas eram a respon-
sáveis [sic].” (Trechos de diário de campo do pesquisador B., Eldorado, Diadema, 
2020).

“Não, é, e eu acho que 90% das mães solo, já era difícil, nessa pandemia é bem 
difícil, mais difícil ainda ter um tempo para si, se cuidar, né. Tudo piora, questão 
financeira, de saúde, é, ter que, é, educar, educar não, cuidar do filho, dar atenção, 
dar amor, brincar, tempo de aula. Tudo tá pela mãe né, então ter um tempo pra gen-
te é algo bem difícil, acho que o único tempo que eu tenho pra mim é a hora que eu 
deito e ainda fico pensando nas coisas do dia seguinte.” (Trecho da entrevista 8, 
Eldorado, Diadema, 2020).

A sobrecarga também apareceu entre as mulheres de classe média, da Vila Mariana, 
somando-se trabalho remoto, maternidade e aumento das tarefas domésticas, com o afasta-
mento das diaristas e empregadas domésticas:

“Como outras pessoas da Vila Mariana, comentou que o trabalho doméstico é di-
vidido com a diarista/faxineira e que tem sido pior no período do isolamento, en-
quanto a diarista esteve afastada (já voltou a trabalhar). (...) 

Mulher de 76 anos, funcionária pública aposentada, vive com o companheiro e o 
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filho. Disse que a pandemia ‘não mudou nada em sua vida’, pois já estava aposenta-
da há cerca de 20 anos e continua se ocupando bastante em casa (...). Além disso, 
suas tarefas domésticas aumentaram, uma vez que a diarista que trabalha em sua 
casa está afastada desde o começo da pandemia e a responsabilidade pelo cuida-
do com a casa tem sido apenas dela” (Trechos do diário de campo da pesquisado-
ra R., Vila Mariana, São Paulo, 2020).

Podemos afirmar, enfim, que a pandemia agudizou as desigualdades em relação ao 
trabalho doméstico e ao cuidado, reforçando a necessidade de enfrentar essas desigualda-
des como parte do desafio para a construção de uma sociedade mais democrática (ver Biroli, 
2018). É preciso, portanto, reconhecer o trabalho das mulheres no cuidado e no cotidiano da 
vida doméstica.

1.6 Relação e cuidados com os/as filhos/as: escolas e creches fechadas e saída do 
trabalho

Ao tratar do impasse diante da manutenção ou não das creches e escolas abertas, 
a situação das mulheres com trabalhos já precarizados revelou-se agravada e longe de ser 
resolvida. Enquanto não há respostas das políticas públicas, as soluções encontradas foram 
frágeis e provisórias:

“Tem aquela contradição das mães que tem seus filhos e as vezes precisa deixar 
seus filhos em outros cantos, em outros lugares para conseguir trabalhar e aí a cre-
che, não tendo isso dificulta, mas ou ao mesmo tempo não tem confiança na creche 
e essa foi uma das coisas que a camarada disse. Eu perguntei pra ela “o que você 
acha das creches voltarem?”(…)”Está muito difícil aqui, mas o que adianta, tá difícil 
agora aí meus filhos irem pra lá e depois ficar mal ou trazer alguma coisa para mim 
sabe.” Acaba que o barato sai caro. Ela falou “por enquanto estou me ajeitando, 
estou deixando com fulano de tal, para conseguir se estabilizar.” (Trecho do diário 
de campo do pesquisador B., Eldorado, Diadema, 2020).

Nesse e em outros territórios estudados, ao mesmo tempo que se apresentaram difi-
culdades em manter trabalho, em função do fechamento de creches e/ou escolas, intensifi-
caram-se as redes de apoio, já comuns em momento pré-pandêmico e constituídas, em sua 
maior parte, por mãe, avós e outras familiares ou mães crecheiras.

O fechamento de creches e escolas implicou no aumento do tempo do cuidado dos/
das filhos/as por parte das mães, situação valorizada por parte das mulheres que participa-
ram do grupo realizado no Saboó/Santos. Ainda que decorrente de uma obrigatoriedade, a 
dedicação e o acompanhamento do crescimento dos/as filhos/as pequenos/as devido à pan-
demia foram avaliados como positivos pelas jovens mães, como aparece nesse relato:
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“Uma das participantes, em particular para uma das pesquisadoras, comentou: ‘se 
meu marido enche o saco eu meto vassourada’. Além disso ela considera que a 
pandemia fez com que ficasse ‘muito mais conectada com o meu filho e me afastei 
do meu marido’. Ela trabalhava fora durante o primeiro ano da vida do filho e isso 
fez com que ela não passasse muito tempo com ele. Ele tinha um problema na fala 
e agora que ela está em casa, consegue ajudá-lo com isso.” (Trecho do diário de 
campo das pesquisadoras S., J., J. e Z. sobre o Grupo de Mulheres no Jardim Pan-
tanal, Santos, 2020).

Ainda assim, é possível identificar elementos que nos permitem perceber as posições 
hierarquizadas entre o masculino e o feminino nas relações de algumas das mulheres que 
exaltaram a maternidade em tempo integral. Sabemos, como nos aponta Scott (1982), que o 
poder é constitutivo das relações de gênero.

Em campo, ao conversar com interlocutoras sobre as possibilidades de cuidados de si 
durante a pandemia, o lazer apareceu como prioridade para parte das mulheres. Há que se 
apontar que o lazer é pouco priorizado enquanto direito e valeria ser uma dimensão explorada 
em futuros estudos sobre as mudanças provocadas pela pandemia nos territórios estudados. 
Mas o que nos interessa destacar aqui é o modo como o lazer articulou-se a gênero na fala 
das mulheres, em particular das jovens mães participantes do grupo de mulheres realizado na 
Vila Pantanal, em Santos. As escolhas e o modo como descreviam o encontro de lazer colocou 
a maternagem em primeiro plano:

“Convidadas a falarem das experiências de autocuidado durante a pandemia, elas co-
mentaram sobre o prazer em ouvir música, em sair com o filho para lanchar ou em pre-
parar lanche para a família. [Falaram d]A importância de encontros com amigas, sempre 
acompanhadas dos filhos e sem os maridos. Elas se reuniam para beber e conversar, en-
quanto as crianças brincavam e comiam o lanche que elas preparam.” (Trecho do diário 
de campo das pesquisadoras S., J. e Z. sobre o Grupo de Mulheres no Jardim Pantanal, 
Santos, 2020).

1.7 Maternidade, relações familiares e conjugalidade

A centralidade da maternidade na experiência de algumas mulheres que participaram 
desta pesquisa merece ser debatida, pois, para além da valorização do maior tempo com fi-
lhos/as, emergiram também elementos que indicam que as mulheres dispõem de poucos re-
cursos para agenciar a maternidade, ainda mais no contexto de maior permanência em casa.

Uma questão que emergiu no trabalho de campo de Santos foi a preocupação com 
a garantia do lazer que, necessariamente, tinha que incluir os/as filhos/as, reforçando a 
maternidade como prioridade na vida daquelas mulheres. Os elementos trazidos apontaram 
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também um contexto limitante para romper com as expectativas de feminilidade para uma 
interlocutora, ainda que agenciamentos tenham se expressado como rotas de fugas: 

“Uma das participantes do grupo de mulheres, ao contar sobre seu passeio com o 
filho na praia, contou também que antes da pandemia, “se privava, se o marido não 
acompanhasse”. Isso mudou com a ajuda da psicóloga e ela passou a sair só com 
o filho. Ao ser questionada sobre sair sozinha, para lazer sem o filho e o marido, a 
participante enfatiza que não sai sozinha porque ela “tirou o marido da bebedeira” 
e isso restringiu muito a vida social dele e, então, ela “não acha justo agora sair”. 
(Trecho do diário de campo das pesquisadoras S., J. e Z. sobre o Grupo de Mulhe-
res no Jardim Pantanal, Santos, 2020).

A maternidade, ainda que reconhecidamente exigente, é assumida como uma missão 
para ser exercida de modo exímio, assumindo maiores responsabilidades com os cuidados 
dos/das filhos/filhas em comparação com o que elas consideram que seja de competência 
do pai:

“Ao serem questionadas sobre saírem sozinhas e deixarem os filhos com os mari-
dos, as 3 amigas balançaram concomitantemente e negativamente a cabeça, pare-
cia até ensaiado. Uma delas, inclusive, disse que não sai sem o filho nunca, porque 
é ela, como mãe, que cuida melhor. Ela não o deixa com o marido e nem com outras 
pessoas. Mesmo quando vai sair para beber, o leva junto.” (Trecho do diário de 
campo das pesquisadoras S., J. e Z. sobre o Grupo de Mulheres no Jardim Panta-
nal, Santos, 2020).

No conjunto de elementos que precisam ser levados em conta pela mulher para to-
mada de decisões, a opinião do marido pesa. O modo como as escolhas são feitas revelam 
o contexto atravessado por hierarquias e posições de poder, como podemos identificar na 
situação abaixo:

“Uma das 3 amigas, comentou sobre o desejo de ir sozinha ao show do Luan Santa-
na (ela conta, sem certeza se era esse artista) que ela tinha deixado de ir por estar 
grávida e que o marido foi sozinho. Depois do filho nascido (mais recentemente), o 
show aconteceria de novo e ela desejou ir. Mas desistiu, porque ao ser questionada 
pelo marido sobre o que “valeria mais a pena gastar”, considerando que no show 
ela iria sozinha e, pelo mesmo valor, poderiam os 3 – pai, filho e ela - gastar num 
passeio no shopping.” (Trecho do diário de campo das pesquisadoras S., J. e Z. 
sobre o Grupo de Mulheres no Jardim Pantanal, Santos, 2020).

Mesmo as mulheres reconhecendo que os homens tinham mais oportunidades de lazer 
e diversão, desacompanhados de suas esposas e filhos/as, para estar entre amigos e, quase 
em tom acusatório, usufruíam desse privilégio, entenderam se tratar, no fundo, da “natureza 
do homem”. 
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Outra questão emergente do campo de Santos remeteu-nos à socialização de gênero, 
pautada no acirramento do julgamento entre mulheres, de uma disputa relacional que reforça 
performatividades de gênero hegemônicas (Butler, 2006), como ocorreu quando as mulheres 
discutiram sobre a diversão de outras mulheres da comunidade. Houve reprovação a mulhe-
res que são mães e gastavam muito dinheiro em uma noite, incluindo custos com bebidas, 
embora tivessem dívidas ou não tivessem “comida em casa”. As mulheres, a depender da te-
mática, colocaram o comportamento feminino como passível de julgamentos morais a partir 
do reducionismo dele à condição materna, em que é obrigatória a prioridade dos/as filhos/as 
na vida da mulher.

Por outro lado, também como efeito da pandemia, a situação fora do eixo e nova foi 
capaz de induzir a uma reflexão sobre a relação com os maridos. Por exemplo, para parte das 
mulheres entrevistadas em Santos, houve percepções mais críticas da relação com o marido/
companheiro, sendo a separação apresentada como saída, em alguns casos, e, em outros, 
salientaram a “melhora” no modo como a relação conjugal passou a ser entendida.8

“(...) como parte de sua experiência na pandemia, ela ressaltou que passou a ver 
o marido mais como companhia, mas sem depender dele. Mais ao final do grupo, 
essa mudança de percepção sobre sua relação conjugal, é nomeada de desejo de 
separação que já foi anunciado e demovido dos planos.” (Trecho do diário de cam-
po das pesquisadoras S., J. e Z. sobre o Grupo de Mulheres no Jardim Pantanal, 
Santos, 2020).

“Uma das participantes mais jovem do Grupo de Mulheres da Vila Pantanal, admi-
tiu que na pandemia ela sofreu violência verbal, mas também cometeu e ressalta, 
entretanto, que “violência física nunca teve”. Reafirmou que chegou a pensar em 
separar durante a pandemia, porque viu que não precisava do marido. Entretanto, 
sente também que quer estar com ele, mas que reconhece que não depende dele. 
Nesse momento atual, resolveu parar de cobrá-lo tanto porque ela diz: “eu não 
posso perder a minha paz”. Conta que nessa altura da relação é muito complexa. 
Ela está casada há 7 anos e, atualmente, o marido tem 30 anos. Encerra suas consi-
derações sobre a relação na pandemia, afirmando: “a gente tem que se escolher, se 
priorizar.” (Trecho do diário de campo das pesquisadoras S.,, J. e Z. sobre o Grupo 
de Mulheres no Jardim Pantanal, Santos, 2020).

Os posicionamentos dessas mulheres anunciam algo sobre as expectativas de gênero, 
seja como materialização dos padrões hegemônicos, seja para marcar um distanciamento de-
les, olhando para seus relacionamentos no contexto pandêmico e desejando mudanças. Essa 
questão também apareceu no campo em Diadema:

“Tá ruim... Inclusive vou falar porque você tá fazendo essa entrevista e não tenho o 

8. No caso de uma das participantes do grupo realizado no Saboó, a melhora na relação conjugal foi marcada pelo antes e 
depois do marido deixar de beber. Segundo ela, o marido bebia, ficava muito tempo fora de casa e era violento com ela. Quando 
descobriu que estava grávida, chegou a se separar, mas a gravidez marcou a mudança no modo como o marido passou a agir, 
de acordo com ela, melhorando. Na pandemia, essa mudança positiva manteve-se, mas a participante considera que apesar 
do “marido ficar mais apegado”, agora ela que seria “o problema”, sem explicar o significado disso, mas anunciando uma insa-
tisfação em relação ao casamento.
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que esconder, até conversei com meu marido e vou separar dele porque a situação 
tá muito difícil, a convivência tá (difícil) demais sabe... Não é só a convivência, a fal-
ta de dinheiro... É que nem eu falei, a última parcela do Seguro Desemprego eu re-
cebi e quem tá bancando as contas, compra, tudo, sou eu porque ele é taxista e ele 
tá falando que não tá rendendo, não tá dando pra pagar o carro, não tá dando pra 
pagar isso... tenho contas ali [aponta para cima da geladeira], tá atrasada... Então 
chegou uma hora que não dá... Isso fez com que juntasse várias coisinhas sabe, no 
decorrer desse tempo todo, pra eu sentar e conversar com ele e dei o prazo pra ele 
até dezembro e é isso. Não dá, tá muito difícil.” (Trecho de entrevista 10, Eldorado, 
Diadema, 2020).

O convívio obrigatório e prolongado também foi sentido nos conflitos de jovens com 
suas mães, o que apareceu no campo, tanto como experiência própria quanto a partir da expe-
riência de alguém conhecido. Esse convívio aprofundou conflitos familiares pré-pandêmicos, 
que passaram a ocorrer, muitas vezes, em condições materiais limitantes, como é o caso de 
casas pequenas, sem estrutura e com muitas pessoas dividindo o espaço. Brigas, discussões 
e desentendimentos foram relatados e, em alguns casos, atravessados pelo gênero e pela 
relação enquadrada na maternidade e no modo de ser filho.

O convívio entre familiares, ampliado de forma obrigatória, e a precarização de todas as 
dimensões da vida, agudizados pela pandemia, favoreceram a fragilização da saúde mental.9 
O relato abaixo, do campo de pesquisa da Zona Leste de São Paulo, identificou uma tentativa 
de suicídio como uma violência doméstica, atravessada pelas expectativas de gênero.

“Então, aqui na Miguel (Vila Miguel Inácio Curi) foi o caso do menino que cortou 
os pulsos. Teve uma discussão com a mãe que disse que foi uma discussão bem 
acirrada e ele surtou e cortou os pulsos, tanto que ele morava lá dentro, ele fez um 
caminho aqui que era sangue que parecia que alguém passou com alguma coisa, 
foi bem forte mesmo esse caso. Então, isso acaba sendo uma violência doméstica, 
não provocada por outro, mas por si mesmo, mas devido a situação, a vivência” 
(Entrevista com L., Miguel Curi, Zona Leste de São Paulo, 2020).

Articulada à geração, a categoria gênero aparece no modo como as relações familiares 
são tomadas como desafios e, entre eles, destacaram-se os conflitos entre mães e filhas e fi-
lhos, tendo a religiosidade como um elemento desencadeador. Uma das jovens que participou 
do grupo da Alemoa/Santos, relatou que o isolamento social “abriu algumas portas”, pois já ti-
nha uma relação “difícil” com a mãe evangélica. Segundo a jovem, a mãe acredita que ela vive 
de um “modo errado”, quando, na verdade a jovem somente “está vivendo”: saindo, bebendo 
e se divertindo, atividades consideradas como “pecado” pela mãe. Essa situação conflituosa 
piorou muito com o isolamento e fez com que a jovem decidisse morar com o namorado.

Em Quitaúna, Osasco, também foram identificados conflitos familiares (“a comunica-
ção ficou mais difícil”) e, no Portal D’Oeste, uma das entrevistadas contou que, por vezes, 

9. Questões de saúde mental serão tratadas na seção específica do tema, que retomará alguns pontos para descrever a impor-
tância da dimensão de gênero nesse campo.
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“acontece um estresse” devido à falta de dinheiro para pagar as despesas. Em Eldorado, Dia-
dema, apareceram conflitos mais acirrados:

“Eu e meu filho sim... Nossa, aumentou muito as brigas. Já mandei ele embora pra 
casa do pai dele, já falei “vai embora, pega as suas coisas e vai embora pra casa do 
seu pai que eu não aguento mais, misericórdia.” (Trecho da entrevista 9, Eldorado, 
Diadema, 2020).

Destacamos que não houve possibilidade de explorar a dimensão das relações familia-
res a partir de suas dinâmicas cotidianas, ou os conflitos e suas causas. De qualquer modo, o 
relacionamento familiar, no contexto pandêmico, também foi tornado central na vida das pes-
soas e as relações também definem as experiências. Diante das incertezas acerca de quando, 
efetivamente, teremos acesso a uma vacina acessível, a orientação para evitar circulação (ou 
a possibilidade de voltarem as medidas mais restritivas) continua sendo importante na res-
posta à pandemia de COVID-19. As escolas, por exemplo, ainda que tenham retomado algu-
mas atividades presenciais, mantiveram as atividades de ensino remoto e não têm previsão 
de um funcionamento mais perto da que se tinha na pré-pandemia. Além disso, há contro-
vérsias em torno da escola e dos riscos que ela representa para o aumento da contaminação. 
Controvérsias que incluem interesses e referenciais científicos em disputa, mas que também 
implicam em um aprofundamento da desigualdade de gênero.

O contexto de vulnerabilidade aos efeitos da pandemia, como apresentado aqui a partir 
dos aprendizados de campo, estão em significativa interlocução com as desigualdades de gê-
nero que expõem ainda mais os gargalos das respostas possíveis, em termos de políticas pú-
blicas. A questão do marcador gênero, que se articula de modo tão profundo, remete-nos aos 
apontamentos da filósofa estadunidense Nancy Fraser (1991), que defende o desenvolvimento 
de uma teoria crítica do reconhecimento que leve a cabo uma política cultural da diferença 
(de gênero e raça) que possa combinar coerentemente com uma política social da igualdade 
econômica, implicando na redistribuição material. Deste modo, Fraser aponta afirmação e 
transformação para corrigir a injustiça da sociedade.

“EU NÃO 
POSSO PERDER 

A MINHA PAZ”.
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2. ANÁLISE DA POPULAÇÃO DA CRACOLÂNDIA (SÃO PAULO)

Violência, gênero e população de rua

A rua é um lugar onde a violência contra a mulher tem uma grande intensidade, in-
dependentemente da pandemia, e a região da Cracolândia/ fluxo apresenta essa vivência 
de forma intensa. Em muitas situações, as relações com os homens são atravessadas pela 
necessidade de proteção; uma proteção muitas vezes representada por um companheiro que 
também impõe um preço a ser pago, que pede uma certa subserviência. O relato de uma si-
tuação vivida por um pesquisador durante uma entrevista exemplifica essa situação:

“Ela se colocou à disposição para a entrevista/pesquisa; porém, antes falou muito 
de sua vida (eu a incentivava como forma de criar vínculo). Contudo, não agradou 
a seu companheiro que, em meio à pesquisa, num instante passou a soltar frases e 
olhares um tanto ameaçadores (frases, achei, certamente não direcionadas a mim, 
mas para a moça). Num momento interrompeu a entrevista; voltou-se para a mulher 
e lhe avisou, digamos assim, que tinha uma faca na mochila. De repente, pareceu 
entender a simplicidade de minha conversa com a moça e, sentou-se novamente. 
Segui na pesquisa com a mulher, e o homem agora fazia observações amistosas, 
amorosas etc. Numa hora se beijaram, e ele disse a ela para revelar um segredo: 
está grávida. Bom, outras questões que se colocam: o machismo e a violência con-
tra a mulher, neste caso uma mulher negra em situação de rua.” (Trecho do diário 
de campo do pesquisador C., Cracolândia, São Paulo, 2020).

No contato com mulheres em situação de rua desse território, durante a pesquisa, evi-
denciou-se a percepção da violência como um dos motivos delas estarem ali. O espaço da 
rua, que é também marcado por violências, pode tornar-se um abrigo para quando a violência 
dentro de casa fica insuportável:

“Quando perguntei se morava ali na região da Luz, ela disse que não, mas estava 
passando um tempo ali, para se “distrair da depressão”. Reside próximo ao parque 
do Ibirapuera, mas estava depressiva e por isso estava ficando no centro para se 
distrair com uso intenso de álcool... ela estava em uso de álcool intenso, tinha apa-
rência de cansada. Não me parecia bem com este “respiro”, pois referiu ali como 
“lixo”, no entanto, pontuou que era melhor estar ali do que em casa... me disse que 
o marido era violento e quando a situação ficava muito difícil, passava alguns dias 
na rua. Acrescentou que ele a tirou da prostituição, mas que é tanto sofrimento que 
ela preferiria voltar a se prostituir, pelo menos seria mais dona de si. Ela chorou e 
demostrou grande desagrado com sua situação.” (Trecho do diário de campo da 
pesquisadora J., Cracolândia, São Paulo, 2020).
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Para muitas dessas mulheres, a prostituição é uma das alternativas de trabalho e ren-
da, sendo vivida por algumas como possibilidade de ser dona do próprio corpo, do seu dinhei-
ro. Uma das interlocutoras da pesquisa chegou a afirmar que muitas estão ali porque querem. 
Uma afirmação que produz um deslocamento na pesquisadora branca, de classe média, que 
tem outras possibilidades mais fáceis de ganhar seu dinheiro e percebe o desejo de superar 
seu olhar de vitimização, como nos convida a pensar a escritora francesa Virginie Despentes 
(2016):

“Como o trabalho doméstico e a educação dos filhos, o serviço sexual feminino 
deve ser voluntário. O dinheiro, ele é independência. O que incomoda a moral do 
caso do sexo pago não é o fato de a mulher não ter prazer, mas o fato de que ela 
pode sair de casa e ganhar seu próprio dinheiro. A “puta” é a mulher do asfalto, 
aquele que se apropria da cidade. Ela trabalha fora do que é doméstico e maternal, 
fora da célula familiar” (Despentes, 2016, p. 67).

Para outras mulheres, como uma das interlocutoras da pesquisa, este trabalho foi vivi-
do como uma situação de submissão à violência que ela não quer mais viver, ao mesmo tempo 
em que os afetos construídos entre mulheres nesse trabalho continuam sendo uma vivência 
forte e trazem sentimentos alegres. Algumas vivências das pesquisadoras foram permeadas 
por estes encontros:

“Uma entrevistada quis mostrar o ponto onde trabalhava antes. No caminho foi 
cumprimentando afetivamente várias outras mulheres que continuavam trabalhan-
do ali. Chegamos até o seu banco, onde ela fazia seu ponto. Ela nos convida a sen-
tar. Ela nos conta o quanto teve momentos difíceis, que não tinha dinheiro nem para 
comer e ficava rezando pra chegar algum cliente “para lhe salvar”. Seu banco fica 
em frente a uma árvore bem forte e bonita. Ela levantou, abraçou a árvore e pediu 
para tirarmos uma foto. Deu vários beijos na árvore. Parece ser um passado (que 
não faz tanto tempo assim), que ela parece saudar e não querer ao mesmo tempo.” 
(Trecho do diário de campo da pesquisadora N., Cracolândia, São Paulo, 2020).
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Foto de autoria do pesquisador social Dentinho a partir de uma intervenção da região do fluxo/Cracolândia, 2020

A pesquisa reforça a necessidade de políticas específicas para que as mulheres pos-
sam se organizar de forma mais autônoma e de fato acessar uma rede de proteção e apoio 
que ajude a reorganizar a vida, construindo caminhos que façam sentido para cada uma delas. 
Mesmo vivendo situações de extrema violência, muitas mulheres não conseguem se separar 
do companheiro e isto coloca o foco na necessidade de um cuidado também ao agressor, aju-
dando a romper esse círculo de dependência também afetiva e de violências. A fala de uma 
delas retrata com muita intensidade essa situação:

“Nossa conversa me marcou por conta da violência sofrida e modo de levar a vida, 
um misto de fatalidades com passividade... Contou que tinha filhas, já era avó e por 
conta da pandemia estava vendo menos as meninas. Na ocupação em que reside, 
divide o espaço com o ex-marido, pelo qual já fora agredida. Numa das brigas que 
tiveram, ele acertou seu baço a ponto de ela ter que fazer uma cirurgia. Cheguei 
a questionar sobre fazer denúncia ou pensar em estratégias de proteção, mas ela 
disse que nada disso adiantaria (mesmo que se afastasse dele, em algum momento 
retornariam o contato, não acreditava em nenhuma estratégia de ficar longe dele, 
talvez nem quisesse...). Quando perguntei sobre sua renda, disse que fazia progra-
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mas ali na região da Luz. Imediatamente perguntei se o marido sabia que ela se 
prostituía e como reagia. Ela disse que ele sabia sim, e que não poderia abrir a boca 
para questionar ou reclamar, já que ela quem colocava comida em casa. M. chegou 
a contar sobre outros episódios de violência, de quando era criança e na rua, e fala-
va deles com certo ar de resignação e dureza. Não se colocava de maneira sofrida, 
frágil, cansada, se colocava como se a vida fosse assim e ponto final. Fiquei me 
perguntando o que havia por detrás daquela dureza.... era HIV positivo. Me lembrei 
disso agora, e este foi mais um fato que ela contou sem espanto, sem drama.” (Tre-
cho do diário de campo da pesquisadora J., Cracolândia, São Paulo, 2020).

Para os pesquisadores homens foi ficando mais forte, ao longo da pesquisa, a percep-
ção do histórico de abusos que as mulheres sofrem naquele território. A violência é apontada 
por uma moradora como algo que se torna “normal” para quem está em situação de rua, tendo 
em vista que se torna diária. Ela explicita que a defesa é “não deixar acontecer a primeira vez” 
(sic), referindo-se às agressões do parceiro/companheiro.

Em muitos momentos houve um deslocamento dos pesquisadores, propiciando encontros em 
que as histórias de violência ganharam rosto, nome, corpo:

“Caramelo, mulher de cabelos curtos, pele queimada e maltratada pelo castigo do 
sol e falta de higienização, pois moradora das vias de São Paulo não tem acesso 
a banho e demais serviços para sua saúde e higiene. Com um “barrigudinho”10 ao 
lado, pede licença e dá um gole suave. Vejo um alívio em seus olhos e me responde 
a questões sobre sua vida, em tempos de quarentena onde a pandemia assombra 
o mundo afora. Descubro que mulheres cortam seus cabelos curtos para assim es-
conder sua sexualidade nas ruas, pois a violência é constante nessa situação, tam-
bém descubro que sua vinda para as ruas foi por descaso social e falta de justiça 
para com as mulheres, onde seu corpo fora violentado em tempos de escola, onde 
sua pureza for roubada ,em tempos que nada se falava e sim se calava, pois a mu-
lher nada tinha a dizer, lágrimas esquecidas numa sociedade vulnerável, onde “pu-
reza e educação não tem vez nesse mundo cão”. Fico arrepiado com seu relato de 
abandono, pelo seu eu sofrido, dói, mas nesse momento me sinto atado com alge-
mas da sua história me trazendo sentimento de ira para com as (reações machistas 
de homens cão) que trepam de tempos em tempos em mulheres por mero instinto 
carniceiro e desumano, roubando vidas de meninas butterflys como C. Fazendo seu 
corpo com passar do tempo um casulo de mágoas onde o álcool e as drogas viram 
asas num voo de liberdade. Ao término do questionário, cheio de surpresas, ela me 
olha e me agradece por se importar com sua existência, se levanta e parte meio fe-
liz, pois luta para resistir a todos ainda e tem seu barrigudinho que lhe conforta em 
horas de solidão a fazendo voar. C. é mais uma das muitas guerreiras resistentes 
desse lugar anônimo onde o lixo e o luxo têm almas gêmeas.” (Trecho do diário de 
campo do pesquisador D., Cracolândia, São Paulo, 2020).

10. Expressão nativa das ruas que se refere ao Corote ou à pinga do barril.
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Uma das reuniões da comissão de acompanhamento da pesquisa, que era semanal, 
aconteceu um dia após o assassinato, pelo marido, de uma mulher e seu filho. Ela estava com 
conexões estreitas com os pesquisadores, tendo participado poucos dias antes de atividades 
comuns no território. No mesmo dia, uma mulher trans também foi morta no território pelo 
marido. Um dia de tristeza e indignação difícil de processar, que tomou todo nosso encontro. 
O processo da pesquisa estava acontecendo, na constatação de uma enorme tragédia que 
não consegue invadir os jornais.

As pesquisadoras mulheres viveram situações em que esse contato com o masculino de algu-
ma forma gerava insegurança:

“Se fazem presentes de maneira contundente: homens olham e se referem a mim, 
mulher, de modo diferente, geralmente com conotação sexual. Não senti esse olhar 
das mulheres, e justamente por isso, fiquei mais a vontade de conversar com elas.” 
(Trecho do diário de campo da pesquisadora J., Cracolândia, São Paulo, 2020).
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3. ANÁLISE DA POPULAÇÃO DE CLASSE MÉDIA – VILA MARIANA (São Paulo)

(In)existência de violência: a dificuldade de percepção sobre a violência na Vila Mariana

A questão de violência de gênero reconhecidamente é um tema que atravessa várias 
classes sociais. Entretanto, nem sempre é de fácil visibilização.

Na etapa quantitativa desta pesquisa, nenhum/a interlocutor/a declarou ter (mais ou 
menos ou muito) medo de sofrer violência doméstica. Esse silenciamento sobre o tema pode 
indicar uma frequência menor de episódios de violência doméstica na classe média, mas, 
principalmente, a invisibilidade (invisibilização) das desigualdades e violências de gênero. 
Além disso, falar sobre violências e situações traumáticas, muitas vezes, significa revivê-las 
e, portanto, é necessário que haja abertura, confiança e vínculo no encontro com o outro, o 
que nem sempre é possível de ser construído na situação de pesquisa, sobretudo durante a 
aplicação (em um único encontro) de questionário semiestruturado.

Os dados trazidos pelas entrevistas, por sua vez, apontam para contradições entre fa-
las e para a invisibilização sutil da temática da violência doméstica, contida na forma como 
parte das interlocutoras e dos interlocutores a nota e deseja comunicá-la externamente (“para 
fora da comunidade”).

As faces do patriarcado e do machismo estruturais podem estar nas bases dessa per-
cepção naturalizada ou mesmo velada das violências que existem no íntimo das comunida-
des, principalmente por se tratar de um tema que, ao ser abordado nas entrevistas, causou 
algum desconforto, ainda que tenha havido uma aparente receptividade diante das pessoas 
entrevistadas. Esse desconforto também coloca a questão da violência doméstica como moti-
vo de constrangimento público, pela possibilidade de fragilização da imagem da comunidade 
como ambiente seguro, pacífico e sem violências de gênero.

Enquanto algumas pessoas afirmaram não ter ocorrido (aumento dos) casos de violência do-
méstica durante a pandemia, outras contaram situações de violência que aconteceram na 
vizinhança, bem próximo às suas moradias, sendo, inclusive, inevitável “ouvir gritos e saber o 
que está acontecendo”, como relatou uma moradora entrevistada pela pesquisadora Renata.

Outro dado pertinente é a ocorrência de várias separações de casais que residem na 
Comunidade Mário Cardim durante a pandemia, sobre as quais poucos detalhes foram expos-
tos.

Em se tratando da comunidade, segundo o diário de campo da pesquisadora Mariana, 
as percepções distintas acerca da violência doméstica, que expressam certas contradições, 
apareceram na fala da líder comunitária e conselheira tutelar e de saúde Fabiana:
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“A líder comunitária da Mário Cardim, conselheira tutelar e conselheira de saúde 
Fabiana relata que durante a pandemia não houve aumento da violência doméstica. 
A partir de nova pergunta das entrevistadoras, de certo modo reformula, conta que, 
em sua experiência como conselheira tutelar, pôde perceber aumento da violência 
contra as crianças na classe média, referindo que sempre chegaram mais casos a 
partir deste segmento. Questionada sobre os porquês, traz a condição de proximi-
dade entre as casas da comunidade, apontando para a viela próxima ao galpão em 
que se dá a entrevista, e relata ainda que as pessoas sabem muito da vida um do 
outro, descrevendo também iniciativas de apoio e de vigilância para a evitação de 
problemas, dentro da lógica que ela mais adiante chama de “Big Brother”, isto é, 
todos sabem da vida de todos. Então, se houvesse violência doméstica, saberiam. 
Compara, inclusive, com a “vila”, como chama a rua Loureiro Batista, rua tranquila 
e sem saída, cujos fundos são colados com a comunidade, dizendo que lá ninguém 
sabe informar quem mora e se a pessoa está em casa, o que faz.” (Trecho do diário 
de campo da pesquisadora M., Vila Mariana, São Paulo, 2020).

Entretanto, a despeito deste ponto de vista e como já trazido acima, uma mulher jovem 
de 25 anos, empresária, parda, moradora da Mário Cardim, referiu ter medo de violência do-
méstica durante a aplicação do questionário. Outra mulher, que relata morar em ocupação na 
comunidade Mário Cardim, também se referiu a agressões sofridas por ela na relação com o 
marido atual e com o anterior. Não houve, porém, menção à relação com pandemia.

Segundo registros de diário de campo das pesquisadoras M.L. e S., contrastando com a 
realidade vista na comunidade, os relatos trazidos por pessoas entrevistadas da classe média 
trazem um distanciamento com a questão, ao afirmarem que “não perceberam ou ouviram 
falar em casos de violência”. 

De acordo com a entrevista realizada pela pesquisadora M.L., a entrevistada C., com 
perfil de classe média, relatou que: 

“por ser vizinha a dois pontos comerciais, não notou aumento ou qualquer tipo 
de violência doméstica no período de pandemia. Em relação ao que ouviu de vizi-
nhas, pontuou que muitas pessoas que vivem em sua rua são pessoas que vivem 
sozinhas, não recebendo, portanto, notícias de violência.” (Trecho do diário de 
campo da pesquisadora M. L., Vila Mariana, São Paulo, 2020).

Ainda sobre o tema, S. menciona que o entrevistado J. disse que:

“Caso presencie ou ouça relatos, o senhor José disse que saberia como agir, ins-
truindo a pessoa a procurar as autoridades responsáveis por esses casos. Quando 
veio da Paraíba, notou uma grande diferença entre São Paulo e lá, mesmo morando 
em bairros mais tranquilos aqui na cidade. Ultimamente tem percebido que o bairro 
Vila Mariana tem ficado mais violento.” (Trecho do diário de campo da pesquisado-
ra S., Vila Mariana, São Paulo, 2020)
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VIOLÊNCIAS DE ESTADO 

As violências de Estado, manifestadas, por exemplo, no abuso do uso da força por 
parte das polícias, também são um fenômeno pré-pandêmico. Estudos produzidos do Brasil 
a partir do final do século XX têm reiterado as permanências autoritárias das forças policiais 
brasileiras, apesar da e em resistência à redemocratização, o que inclui a adoção de práticas 
abusivas de violência física, simbólica e outras violações de direitos, direcionadas principal-
mente às populações pobres e periféricas (ver, por exemplo, Lima 2019, Misse, 2008; Zaluar, 
2007 e Caldeira, 2000).

Com o aprimoramento dos dados referentes a raça/cor do Departamento de Informá-
tica do Sistema Único de Saúde – DATASUS em 2007, novos estudos vêm sendo produzidos 
enfatizando a centralidade do racismo como produtor de violências na sociedade brasileira 
contemporânea, especialmente a violência letal contra homens jovens negros e contra mulhe-
res negras. Além disso, os estudos têm explicitado o papel das forças policiais na produção da 
violência letal contra homens jovens negros, fazendo deles não somente os principais alvos 
da vigilância e do controle policial, mas também as principais vítimas de sua letalidade (ver 
Sinhoretto, 2021; IPEA e FBSP, 2020; Sinhoretto e Morais, 2018; Sinhoretto et al., 2014; Pires, 
2013; e Barros, 2008, entre outros).

Um fenômeno importante a ser destacado é a associação entre o racismo, a violência 
das forças policiais e as políticas proibicionistas em relação a algumas drogas, resumidas na 
expressão “guerra às drogas”. Estudos no Brasil e em outros países que adotaram políticas 
proibicionistas apontam a geração exponencial de violência que essas políticas geram, seja 
no aumento da população carcerária, seja no aumento da violência e da corrupção das forças 
policiais (cf. Lemgruber e Boiteux, 2014; Fiori, 2012). No Brasil, um dos efeitos mais visíveis do 
proibicionismo e da repressão penal ao comércio de algumas drogas é o hiperencarceramen-
to, superlotando as prisões brasileiras de pessoas apreendidas pela polícia e/ou condenadas 
pela justiça com pequenas quantias de drogas consideradas ilegais. Além disso, por operar 
associado ao racismo, o proibicionismo tem levado ao hiperencarceramento de mulheres e 
homens negros.

Outro efeito do proibicionismo que também pode ser observado no Brasil é a intensi-
ficação da violência policial. Nesse sentido, os resultados desta pesquisa corroboram essa 
intensificação e chamam a atenção para seu acirramento durante a pandemia. Mais espe-
cificamente, o território alvo da violência policial amplificada foi a Cracolândia, no centro da 
cidade de São Paulo, como trataremos a seguir.
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1.1 A violência de Estado na Cracolândia

A região da Cracolândia é marcada por confrontos e ações de violência de Estado há um tem-
po, seja em decorrência do proibicionismo e da adoção de medidas repressivas em relação 
ao “fluxo”,11 seja em razão da repressão ao comércio ambulante. A vivência da pesquisa ali 
constatou a presença frequente das forças policiais no território, sendo elas representadas 
pela Polícia Militar (PM), estadual, e pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), municipal. Em 
geral, policiais militares e guardas civis portavam armamento letal em suas ações e apresen-
taram uma postura agressiva, sem possibilidade de diálogo ou negociação com os transeun-
tes/sujeitos que ocupavam as ruas. Além disso, há movimentos constantes para expulsar os 
moradores, como se almejassem “limpar” a área. As falas dos pesquisadores trouxeram esta 
realidade para dentro da pesquisa:

“(...) notam-se vários usuários deixando a rua, ainda com lentidão, numa grande 
vaga: vou observar e vejo policiais (sete, homens e mulheres, um deles com um 
grande escudo) em posição de ataque sobre as barracas que povoam a rua Dino 
Bueno àquela hora. Em seguida os policiais se voltam, avançam para onde esta-
mos, apenas para fazer com que o restante dos usuários se vá. Voltam para a Dino 
e, nalguns instantes, soltam a primeira bomba (creio que de gás lacrimogênio) para 
o meio da galera; não posso vê-los, as lonas das barracas me impedem. Uma po-
licial entra com a arma em punho, outros a seguem. Na sequência, mais bombas, 
no total de umas oito. Assisto tudo de ‘camarote’.” (Trecho do diário de campo do 
pesquisador C., Cracolândia, São Paulo, 2020).

 Um dos pesquisadores relatou sobre o encontro do corpo de um policial em uma ca-
çamba na região da Cracolândia, levando a uma expressiva ação da polícia como resposta:

“Subo a esquerda pela Helvétia, rumo à avenida Rio Branco, e na esquina de am-
bas há uma dezena de carros da Polícia Civil, os policiais fortemente armados, um 
deles fazendo gravações com uma câmera”. (Trecho do diário de campo do pesqui-
sador C.,  Cracolândia, São Paulo, 2020)

Na etapa quantitativa da pesquisa, observamos que a percepção sobre a ação das 
forças policiais em geral foi negativa, com 44,1% dos/das interlocutores/as deste território 
afirmando negligência por parte das forças policiais, 29,4% agressão e 27,5% opressão, con-
tra 14,7% que acreditavam que as forças policiais ajudam e 9,8% que afirmaram que orientam 
sobre o que fazer (18,6% assinalaram a opção “outros”). O alto índice das percepções nega-
tivas é condizente com os dados da pesquisa qualitativa, em que a violência policial aparece 
como uma vivência muito forte no cotidiano no território desde antes da pandemia. Nosso 
questionário analisou relação entre o aumento do sofrimento mental e o aumento da violência 
policial, mas esta foi uma percepção muito forte no campo qualitativo.

A violência é perpetrada por muitos agentes das forças policiais, policiais militares e 
guardas civis. Para esses agentes públicos, parece haver o pressuposto de que os moradores 
11. Algumas ruas no centro de São Paulo, onde há um grande fluxo de pessoas, com espaços de venda e uso de drogas. Está 
inserido dentro de um espaço conhecido como Cracolândia.
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e frequentadores da região são usuários de drogas, o que justificaria suas ações de exceção, 
que abertamente violam direitos constitucionais e negam o reconhecimento dos moradores 
(usuários ou não) como cidadãos. Na percepção de uma mulher entrevistada,

“(...) os agentes da GCM costumam ser pouco amistosos: Parece que tão brincando 
de pega-pega” e estes, mais a PM, esculacham achando que todo mundo é depen-
dente químico”. (Trecho de entrevista, Cracolândia, São Paulo, 2020).

Essa fala aponta para uma naturalização da violência policial, como se já estivesse sido 
introjetada pelos moradores, desde que essa violência seja direcionada a usuários de drogas. 
A naturalização da violência policial contra usuários de drogas revela-os como excluídos ou 
despojados de direitos e humanidade, os portadores da vida nua, definida pelo filósofo ita-
liano Giorgio Agamben (2002). Nesse sentido, a vida nua refere-se à experiência de exclusão 
da proteção jurídica a que é submetido quem vive em um estado de exceção e é considerado 
uma ameaça à ordem desse estado.

Quando pontuado pelo pesquisador que seria absurdo a polícia atribuir a marca exclu-
siva da criminalidade e a responsabilidade por toda e qualquer violência aos moradores da 
região, a entrevistada acima concordou, respondendo que: “Outro dia teve saqueamento, e 
não foi só dependente químico”.

A GCM tem tido um papel ativo e central na produção de violência urbana na Cracolân-
dia. É ela a responsável, por exemplo, por confiscar pertences dos moradores em situação de 
rua, em mais uma clara atuação pautada pela violação de direitos, e que dificulta, inclusive, 
a manutenção de produtos de higiene e máscaras, importantes para as ações de prevenção 
durante a pandemia de COVID-19:

“(...) a caminho do boteco, noto uma série de carros da GCM, saindo da rua Guaia-
nazes com a avenida Duque de Caxias. Param ali na praça Princesa Isabel, onde o 
pessoal do serviço de remoção da prefeitura já começa o ‘rapa’, recolhendo barra-
cas e outros pertences. Tudo é muito rápido; alguns moradores de rua conseguem 
levá-las para o canteiro que divide a avenida Rio Branco, salvaguardando o que 
lhes resta. Um deles mal chega ali e já se deita sobre os escombros de sua barraca, 
como se a ação higienista não valesse o seu cansaço; no meio da praça um homem 
tenta acordar um vizinho, que segue ingenuamente dentro da morada improvisa-
da.” (Trecho do diário de campo do pesquisador C., Cracolândia, São Paulo, 2020).

Um dos interlocutores da pesquisa, que é morador de rua, comentou que a violência do 
Estado continuou absurdamente alta durante a pandemia, mas que, em algumas abordagens, 
o medo do contágio trouxe alguma alteração, de modo que seu corpo ficou paradoxalmente 
mais “imune” a intervenções policiais:

“‘Foi bom. Eles não me revista (sic) mais…’, diferentemente da recorrência de en-
quadros que lhe eram impostos: ‘Antes, cê é loko…, todo dia’.” (Trecho do diário de 
campo do pesquisador C., Cracolândia, São Paulo, 2020).
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Apesar dessa vivência, a fala mais comum entre os moradores é de um aumento das 
situações de violência policial durante a pandemia. Um dos interlocutores da pesquisa foi 
enfático ao se posicionar contra policiais e demais agentes de segurança pública, além de 
ressaltar “o isolamento nas relações” como outro impacto da pandemia. Registros do diário 
de campo do pesquisador C. reiteram essa percepção de medo da violência policial, muitas 
vezes maior que o medo da pandemia:

“Como dito, logo de início observou o aumento da violência (hostilidade e opres-
são, palavras dele) pelas forças do Estado. Ele diz que desde o início, sob a des-
culpa de dissipar aglomerações, ou impor as novas condições sanitárias, como o 
uso de máscaras etc, houve aumento da agressividade nas relações entre usuários 
e agentes policiais, e deixa bem claro que sua sensação de insegurança nada tem 
a ver com a pandemia, mas sim com o que chama de ‘estigma’. ‘Nós somos uns bi-
chos, eles acham que têm que bater na gente’, diz, e torna a afirmar que nunca teve 
medo do Covid. (...).

Antes de chegar à lanchonete me mostra uma marca de tiro de borracha, na lateral 
externa da cocha esquerda, obtida recentemente num conflito com a GCM, quando 
o ‘rapa’ quis lhe tirar uns materiais de venda, mas ele se opôs, agarrou o material 
e saiu correndo. Daí o tiro.” (Trechos do diário de campo do pesquisador C., Cra-
colândia, São Paulo, 2020).

A vivência cotidiana da violência policial amplifica as sensações de insegurança e medo 
em relação aos agentes das forças policiais, mas também naturaliza essa violência, o que leva 
as pessoas a criarem estratégias de sobrevivência e proteção que vão sendo incorporadas ao 
cotidiano, e que fizeram parte do desenrolar da pesquisa e da vivência dos pesquisadores em 
campo:

“Quando estávamos finalizando a entrevista, começamos a ouvir barulhos de he-
licópteros sobrevoando a região. (Uma dona do bar vizinho) diz que é bom ficar 
atenta, pois nunca se sabe o que pode acontecer quando começam essas ações 
da polícia e enfatiza “eu não confio em polícia”. (a pessoa entrevistada pede que 
alguém) ficar na esquina, atento, pra acompanhar o que tá acontecendo e orienta 
que ele deixe a porta de correr de ferro, fechada pela metade. Uma hora ele volta 
e diz que estão querendo pressionar uma favela. Parece que tem a ver com algum 
traficante grande, mas não só. Nunca é só isso.” (Trecho do diário de campo da 
pesquisadora N., Cracolândia, São Paulo, 2020).

As ações policiais de cunho repressivo, seguindo o modelo de policiamento ostensivo 
(que, por sua vez, é altamente militarizado), contra a população civil desarmada da região da 
Cracolândia são, em si, geradoras de violência, além de serem violações de direitos humanos 
fundamentais, em especial, do direito à vida e à integridade física. Os relatos acima, das ações 
testemunhadas por pesquisadores durante o trabalho de campo, também apontam para o 
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desrespeito a protocolos adotados em sociedades democráticas para uso da força policial na 
contenção de multidões12 ou na abordagem de eventuais suspeitos. Além dos danos físicos 
e psicológicos às vítimas da violência policial, ações como essas reiteram uma imagem das 
forças policiais oposta àquela que deveriam ter, alimentando sentimentos de medo, pânico, 
insegurança e desconfiança da população.

1.2 A violência de Estado que ronda os aglomerados vulneráveis: o despejo violento de 
uma comunidade em Diadema

Chamada oficialmente “reintegração de posse”, houve um violento despejo em área 
próxima ao bairro Eldorado, em Diadema no dia 18 de agosto de 2020, enquanto realizámos o 
inquérito epidemiológico. Cerca de 180 pessoas ocupavam uma área localizada em um terre-
no embaixo de um viaduto da Rodovia Imigrantes. Com faixa escrita “Não somos invasores, 
somos trabalhadores”, as famílias tentaram, em vão, resistir à destruição do que há alguns 
meses eram suas casas.

O Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas (MLB) esteve presente durante a ação 
de despejo e pôde conversar com algumas pessoas. Todas elas relatam que, antes da pande-
mia, pagavam aluguel. Com o início da quarentena, muitas perderam seus empregos e tiveram 
sua renda radicalmente reduzida. Com a impossibilidade de arcar com os custos do aluguel, 
viram na ocupação uma possibilidade de moradia.

Sem diálogo algum, sem nenhuma proposta nem por parte da prefeitura, nem do Go-
verno do Estado, as famílias tiveram suas casas derrubadas por tratores e/ou queimadas pelo 
fogo que também atingiu o local. Muitas perderam tudo. Algumas pessoas foram feridas pelas 
bombas da tropa de choque da Polícia Militar e foram levadas para o hospital.

 Em meio à pandemia de COVID-19, em que o melhor lugar para se proteger seria ficar 
em casa, essas famílias foram jogadas na rua. Das pessoas que pudemos acompanhar, muitas 
foram acolhidas de forma provisória na casa de amigos e parentes.

 As fotos que seguem são de Isabela Alho, integrante do MLB, que acompanhou a ação.

12. Outra pesquisa que está sendo conduzida na Unifesp, contando com pesquisadores dos campi Guarulhos e Osasco, tem 
estudado o policiamento de manifestações no Brasil e na Irlanda do Norte (projeto Policing protests and the quality of demo-
cracy in Brazil and Northern Ireland, financiado pelo Newton Fund e pela British Academy e coordenado por Bruno Konder 
Comparato). Nesta, foi feito o levantamento dos protocolos adotados pela Irlanda do Norte, um país que, mesmo atravessado 
por conflitos políticos (a exemplo da histórica atuação do Irish Republican Army – IRA), conseguiu minimizar a violência policial 
criando mecanismos de controle do uso da força policial que asseguram o direito da população a protestos. Os princípios e di-
retrizes para protestos e direito à informação, elaborado pelo Committee on the Administration of Justice (CAJ) está disponível 
em  https://caj.org.uk/2020/03/05/principles-and-guidelines-on-protest-and-the-right-to-information/.

https://caj.org.uk/2020/03/05/principles-and-guidelines-on-protest-and-the-right-to-information/
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As nossas vivências nos territórios demonstram que essa realidade, enfrentada tão 
duramente por essas famílias, não será exceção. Nossos/as interlocutores/as relataram uma 
piora significativa nas condições de vida ao mesmo tempo em que as coisas estão cada dia 
mais caras. Um exemplo bem recente é a conta de luz, que subiu de forma substancial para 
muita gente. Contas de luz, água e aluguel ficarão muito pesadas para famílias arcarem sem 
um emprego com salário adequado, como retomaremos no eixo que trata principalmente da 
insegurança alimentar.
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“O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui,

o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos.

Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas:

Aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo.

A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas:

Tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno,

Não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço.”

Ítalo Calvino

 Em todos os territórios estudados a ampliação do sofrimento mental, com muitas e di-
ferentes manifestações, apareceu como um importante fenômeno na vivência da pandemia. 
Esse foi o único tema que teve uma importância significativa para todas as populações (perife-
rias, fluxo e classe média), com diferentes ênfases e processos próprios de construção do sofri-
mento. Este apareceu com bastante importância, tanto pela frequência na discussão quantita-
tiva como na exploração qualitativa nos diferentes territórios. Variações no uso de substâncias 
durante a pandemia não foram detectadas pelos meios da pesquisa.

 Apresentaremos algumas reflexões sobre este tema para populações domiciliadas, em 
situação de rua e para moradores da Vila Mariana classe média.

EIXO 3 
SOFRIMENTO MENTAL E USO 
INTENSIVO DE SUBSTÂNCIAS
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 1. ANÁLISE DAS POPULAÇÃO DOMICILIADAS NOS AGLOMERADOS VULNERÁVEIS

Sobre condições afetivas e emocionais 

 As condições afetivas destacadas nas entrevistas estão relacionadas a emoções e senti-
mentos dos entrevistados durante o período da pandemia e retratam um quadro que demanda 
atenção.

 Foi observado ainda que a vivência da pandemia de COVID-19 é mais que um proble-
ma de saúde pública. Deflagra também uma crise social que se manifestou nas condições de 
trabalho e renda, de moradia, de convivência e de saúde mental das pessoas. O adoecimento 
mental da população tem uma forte referência à complexidade dos problemas sociais, agrava-
dos pela ausência e negligência do poder público. As pessoas precisam resolver seus proble-
mas no conhecido “é nós por nós”. Um despejo violento durante a pandemia, em Diadema, sem 
a oferta de alternativas de moradia, é um exemplo do descuido do poder público, aumentando 
a vivência de medos e ansiedades.

 Nesse cenário, o sofrimento mental emergiu como um dos efeitos da pandemia nos ter-
ritórios estudados. Com a retomada das atividades de trabalho para alguns, com o isolamento 
e a preocupação gerada pelo receio do contágio ou, ainda, pela ausência de pessoas próximas 
para outros, diversos foram os relatos de cansaço mental, estresse e outras condições durante 
esse período. Percepções dos moradores e pesquisadores acerca da relevância do sofrimento 
psicossocial são destacadas, em especial, na relação com processos de reconfiguração da ro-
tina, das relações sociais, do trabalho e em função das medidas adotadas de isolamento e de 
distanciamento social durante a pandemia. 

 Ressaltamos os medos diários causados pela pandemia em função das dúvidas sobre 
a Covid-19, dos riscos de contaminação (de si e de outras pessoas da família), das notícias so-
bre mortes, de ficar só. Entre os entrevistados, o tema é transversal a marcadores de gênero, 
classe e faixa etária, embora as mulheres apresentem situações de sofrimento específicas. Os 
principais temas encontrados neste eixo foram:

Estresse e irritabilidade

 As pessoas sentem a pressão do convívio familiar, que é afetado pela pandemia. O con-
finamento gera irritabilidade, que acaba sendo combustível para desavenças entre familiares e 
vizinhos:

“No começo da pandemia a minha saúde mental estava normal, mas eu acho que 
depois de um tempo, a gente fica meio irritado, também ficar em casa todo dia, o 
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dia inteiro com as mesmas pessoas e tudo, porque todo mundo perdeu a rotina que 
tinha, então ficaram meio irritados, então teve umas brigas, discussões, mas nada 
muito grave”. (Entrevista 7, Eldorado, 2020).

“Sinceramente no começo estava mais ou menos, né...porque nós nos juntáva-
mos aqui fazíamos brincadeiras com as crianças e tal, mas agora tá só por  Deus, 
já briguei, já esbravejei, já quebrei coisas... nossa, eu não tô aguentando mais,  
misericórdia. Mas assim, continuo dentro de casa, só saio em último caso mes-
mo, mas o problema já está na convivência”.(Entrevista 9, Eldorado, 2020).

“Exatamente, a convivência aqui está pesada demais. É... eu confesso pra  você 
que no início foi tudo maravilhoso, tudo bem. Não tudo bem devido à pandemia, 
mas assim... a rotina em casa tava tudo ótimo, mas agora está muito desgastante, 
tá insuportável.” (Entrevista 10, Eldorado, 2020)

“Eu acho que o mental assim, o nosso emocional já está muito abalado, muito muito 
muito muito. [...] A gente tá sempre conversando, uma falando sobre os  seus pro-
blemas pra outra. Aí nós convivemos aqui e nós já sabemos como que  está. Mesmo 
vivendo em casas separadas nós observamos porque é tudo no  mesmo quintal, 
nós sabemos o que acontece. Então assim, tá todo mundo abalado  mentalmente, 
sentimentalmente. A nossa convivência já tá difícil.” (Entrevista 9, Eldorado, 2020)

“Com a pandemia, Q. não pode mais receber visitas, isso lhe causou inseguran-
ça devido ao fato de morar sozinho. Ele relatou que percebeu seus vizinhos mais 
estressados, pois nunca tinham reclamado do seu gato. Possivelmente antes da 
pandemia as pessoas ficavam menos em casa, logo, o gato não incomodava, talvez 
nem percebessem sua existência, mas agora que estão mais em casa percebem a 
existência do animal e como seu miado os incomoda”. (Apontamentos de pesqui-
sador sobre entrevista com Q., Osasco, 2020)   

“A gente fica olhando a televisão, assiste essas coisas, aí desce e sobe escada, aí 
conversa ali e faz uma coisa, faz algum serviço de casa. A rotina é essa, então isso  
também acaba estressando a gente, ficar sempre na mesmice. É horrível.” (Entre-
vista 10, Eldorado, 2020)

“Só estresse mesmo, muito! Exageradamente [...] de um tempo pra cá tá muito pe-
sado, tá muito mais estressante do que era antes. Antes era nós, eu acordava, eu 
tava estressada mas eu tava com aquela rotina de fazer café, fazer almoço, lanchi-
nho da tarde, levar pra brincar no quintal mesmo. Tava estressante, mas tava legal, 
porque foi quando eu começou a pandemia, foi quando eu peguei minha filha pra 
vim morar pra cá comigo, então pra mim tava tudo ótimo, só que agora tá muito 
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[não entendi por causa do ruído de fundo]. Hoje mesmo to com a minha cabeça 
assim que não aguento, eu vou até tomar um remédio enquanto a gente vai conver-
sando.” (A., 30 anos, Alemoa, 2020)

 Quanto ao estado de impaciência, 25,1% dos entrevistados o sentem muito, 24,1% mode-
radamente e 50,8% disseram ter pouco ou nenhum sentimento de impaciência. De novo temos 
metade da população estudada sofrendo com a impaciência na vivência dos muitos sentimen-
tos e impactos que a pandemia traz para o cotidiano. 

Sobrecarga feminina e cansaço mental

 Na fala de algumas entrevistadas a condição particular de mulher, como provedora da 
família, é destacada como questão associada a diferentes formas de expressão do sofrimento, 
principalmente ao estresse, devido à mudança da rotina, sobrecarga das atividades domésti-
cas e cuidado com a família, como já mencionado em tópico específico. 

 A condição materna, ao mesmo tempo em que é exaltada, é também causa do cansaço, 
ao lado da relação com marido.  O “estresse com marido e filhos”, como também ressaltado por 
uma das participantes do Grupo de mulheres na Vila Pantanal, foi um aspecto comum identifi-
cado em vários momentos do trabalho de campo. Percebe-se, dentre as razões às situações de 
estresse mencionadas por essas mulheres, uma divisão injusta das atividades domésticas que 
as sobrecarrega e contribui para os conflitos. 

 Outro fato que tem gerado estresse a essas mulheres é que muitas delas ficaram de-
sempregadas, deixaram o trabalho ou desistiram de procurar emprego em decorrência do fe-
chamento das creches e escolas. Com a falta de trabalho e renda, essas mulheres tiveram que 
assumir a responsabilidade pelos filhos em casa, passaram a ter sobrecarga de trabalho do-
méstico, o que contribuiu para o estresse e, também, para aumentar os conflitos com o marido. 
Passando mais tempo em casa ou mantendo as atividades fora, a vida está estressante:

“Eu sinto falta de trabalhar. O bebê também, meu bebê sentiu antes de ontem ele 
anda estressadinho, teimoso, aí a filha... Nossa, aqui é… sabe, aqui dentro tá um 
caos.” (A., 30 anos, Alemoa, 2020)

“Sua experiência com a pandemia tem sido estressante por conta do trabalho pois 
está sendo estressante cuidar da casa filha e ir ao trabalho”. (Trecho do diário de 
campo, Caderno A, Heliópolis, 2020)

 As várias situações de estresse expressas por essas mulheres parecem resultar do agra-
vamento de algumas questões de gênero durante a pandemia. 

Medo e sofrimento

 O medo da contaminação e devido às incertezas quanto ao sustento da família e quanto 
ao futuro estão bastante presentes. O medo do contágio, as dúvidas sobre como controlar a 
doença e a possibilidade de morte são alguns dos aspectos que parecem impactar a saúde 
mental das pessoas, conforme os depoimentos:
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“Sim, como eu te falei a gente sente muito medo né, mas como eu te falei estava 
tomando bastante precauções né. Aí as coisas começaram a melhorar um pouco 
né,  as mortes foram diminuindo e aí eu fui me acalmando mais. Aí começou a apa-
recer  o estudo das vacinas né e aí foi melhorando e aí a gente começou a ficar mais 
calma [...] Pensava muito, por que a gente sente medo de ficar sozinha. Pois come-
çaram a falar né, que não pode ter acompanhante mesmo na hora que for parir, e 
eu morro de  medo de ficar sozinha.” (F.,19 anos, Alemoa, 2020)

“Já Maria, uma outra jovem presente na entrevista, disse que de início seguia a 
quarentena corretamente, pois tinha receio que algo acontecesse com suas irmãs, 
mas com o tempo começou a ter crise de ansiedade e por isso começou a visitar 
pessoas mais próximas.“ (Trecho do diário de campo, Grupo Alemoa, B., 2020)

“Eu lembro que eu estava com 4 a 5 meses [de gravidez] e   eu lembro que uma 
moça perdeu o bebê no Guilherme Álvaro né, de covid. E aí foi  desesperador assim, 
eu entrei em pânico. Pensei “nossa, aconteceu com ela vai  acontecer comigo” num 
estralar de dedos, foi bem punk mesmo!”. (F., 19 anos, Alemoa, 2020)

“Ele informa que em relação à saúde mental, sua preocupação sempre é mais com 
as crianças e por trabalhar de motoboy tem medo de passar para elas e qualquer 
sintoma é uma dúvida de COVID, mas anda sempre muito estressado e mal humo-
rado. Como é separado, pega as crianças às vezes e isso foi ruim pois diminui a 
frequência e contato com os filhos e por ficar mais em casa acabou bebendo mais.” 
(Trecho do diário de Campo Entrevista, A., 2020)

“Tentei lidar sozinha mesmo, tinha medo de me contaminar, achava que poderia 
pegar o vírus em qualquer lugar. Imaginava assim: eu não vou no posto. Todo mun-
do doente iria ao posto, então evitei e lidei sozinha.” (J., Guarulhos, 2020)

“Meu filho de 11 anos não queria chegar no portão, não podia atender ninguém no 
portão (por medo de contato com outras pessoas) [...] se tiver você e eu aqui, ele 
não chegava, dava volta, ele não vinha [...] não chegava perto de você, não falava 
com você [...] tinha que tá lavando a mão, tinha que passar álcool gel, não estava 
dormindo, ele falava que acordava de madrugada, falava que passava coisa ruim na 
cabeça dele, se matar [...] passava coisa ruim na cabeça dele, que o corona não ia 
matar ele, ele ia se matar primeiro [...] e que não ia pegar corona pra passar corona 
pra ninguém dentro de casa.” (T., Vila da Paz, 2020)

“Se saía na rua ele gritava ‘pai põe a máscara, mãe põe a máscara’, chegava alguém 
no portão ele já olhava [...] pra ver quem era, dependendo de quem for, ele não ia 
atender, então afetou muito eu e ele [...] até hoje ele tá passando no CAPS [...] e eu 
tô passando num psicólogo também [...] eu ainda tenho aquele medo, receio de sair 
ainda, tá no meio das pessoa ainda, em festas, em eventos, eu nem vou, tem gente 
que chama pra ir eu também não vou”. (A., 39 anos, Vila da Paz, 2020)
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“Agora estou mais tranquila, mas no começo eu estava bem bagunçada, sei lá o que 
passou, achei que íamos morrer. Imaginava o pior, coisas com a minha mãe, mas 
agora estou me sentindo melhor”. (Josélia, Osasco)

“Eu tenho preocupações de talvez arrumar um emprego ou como que essa situação 
vai se resolver, se vai se resolver, e quando vai se resolver. Porque vemos que tem 
muita gente morrendo e infelizmente ainda vai morrer muita gente, mas ficamos 
preocupados com o futuro.” (Entrevista 7, Eldorado, 2020)

“Não tenho perspectiva de conseguir um emprego na minha área nem nada do tipo 
tão cedo. Me sinto frustrada com isso, mas não temos muito o que fazer.” (Entrevis-
ta 7, Eldorado 2020)

“Eu também não sei o que eu vou fazer, a minha preocupação é essa.  Quando 
você trabalha, que você tem um salário, você sabe como que você vai  trabalhar, 
como que você vai fazer, quando você vai fazer... Eu não tenho de onde  tirar, en-
tão a minha preocupação é essa, porque eu tenho uma criança que come  bem 
e eu preciso alimentá-lo e as contas pra pagar, minha preocupação é essa”. (En-
trevista 9, Eldorado, 2020)

 A experiência da pandemia afeta mentalmente os moradores dos territórios estudados, 
principalmente pela sobrecarga, solidão e perdas. Os depoimentos remetem a sentimentos de 
angústia, ansiedade e desespero:

“Eu não queria ver mais meu celular tocando, não queria mais que minha família 
ligasse para falar de nada, me causou um trauma que eu acredito que essa doença 
existe, que ela realmente te afeta, que realmente traz consequências. Dentro da 
comunidade eu vejo uma maioria que não acredita, é só mais uma doença”. (C.S., 
43 anos, Miguel Curi,  após os casos de contágios pelo coronavírus na família e da 
morte do pai por causa da Covid19, residentes em uma cidade do interior paulista)

 D. M. relacionou o sofrimento emocional às percepções sobre a pandemia: 

“D. M. disse ainda sentir “medo” em relação à pandemia, mas tem “melhorado um 
pouco da angústia” nos últimos meses. No começo, “não  acreditava  muito [na 
gravidade da pandemia],  mas  depois  viu que era coisa séria”. (Trecho do diário 
de campo da pesquisadora R.)

 As dificuldades nas relações sociais afetivas foram ditas como poucas ou ausentes para 
74,5% dos entrevistados, 15,1% relatam dificuldade moderada e 10,4% referiram ter muita difi-
culdade nas relações sociais afetivas.

 Perguntados sobre perda de concentração e de interesse em fazer coisas, 50,0% re-
feriram que isso acontece pouco ou nunca, 26,8% que apresentou perda moderada e 23,2% 
relatam muita perda de concentração e interesse em fazer as coisas.
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 Com relação ao medo de sofrer violência doméstica, 85,6% referiram pouco ou nenhum 
medo, 9,0% mais ou menos e 5,4% referiram ter muito medo de sofrer violência doméstica. 
Esse dado pode visibilizar a dificuldade de expressão dessa violência ou do medo dela, pois 
no campo qualitativo foi importante a fala de muitas mulheres sobre a vivência da violência ou 
ameaça desta, como podemos observar no capítulo sobre gênero.

Sensações de medo e aflições são ligadas também às incertezas com relação às con-
dições de sobrevivência no futuro. Quanto a esse aspecto, 15,2% dos entrevistados têm pouca 
ou nenhuma preocupação, 18,8% disseram ter mais ou menos preocupação e 66,1% referiram 
ter muita preocupação com o futuro. Na análise qualitativa a relação com a perda de renda 
atravessa essa percepção:

“Eu tenho preocupações de talvez arrumar um emprego ou como que essa situação 
vai se resolver, se vai se resolver, e quando vai se resolver. Porque vemos que tem 
muita gente morrendo e infelizmente ainda vai morrer muita gente, mas ficamos 
preocupados com o futuro.” (Entrevista 7, Eldorado, 2020)

“Não tenho perspectiva de conseguir um emprego na minha área nem nada do tipo 
tão cedo. Me sinto frustrada com isso, mas não temos muito o que fazer.” (Entrevista 
7, Eldorado, 2020)

“Eu também não sei o que eu vou fazer, a minha preocupação é essa.  Quando 
você trabalha, que você tem um salário, você sabe como que você vai  trabalhar, 
como que você vai fazer, quando você vai fazer... Eu não tenho de onde  tirar, en-
tão a minha preocupação é essa, porque eu tenho uma criança que come  bem 
e eu preciso alimentá-lo e as contas pra pagar, minha preocupação é essa.” (En-
trevista 9, Eldorado, 2020)

 As preocupações tendem a gerar distúrbios do sono. No período da pandemia, a insônia 
foi referida como pouca ou nenhuma por 55,3% dos entrevistados, 18,8% referiram mais ou 
menos e 25,9% disseram ter muita insônia. Praticamente metade da população teve, portanto, 
alteração no seu padrão de sono. A fala de uma moradora corrobora essa percepção:

“Tem noites que eu não durmo não, tem noites que eu vou conseguir dormir 6 horas 
da  manhã, é o horário que eu estou conseguindo dormir porque, além de eu ficar  
pensando, embora (eu saiba) que isso não vá resolver, eu já fico pensando, aí eu já  
perco o sono e fico assistindo (TV), então eu acho que é isso que está me tirando o  
sono.” (Entrevista 10, Eldorado, 2020)

 O sofrimento leva a situações extremas:

“Eu percebi que (a pandemia) afetou bastante a condição mental (dos moradores 
da Vila Miguel Inácio Curi), tivemos caso na rua de surtos, tivemos vários relatos de 
surto, de um menino que cortou os pulsos.” (E. L. 50 anos, Miguel Curi, 2020)
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“Teve um jovem [...] lá na (Vila) Miguel Inácio Curi, queria matar a mãe [...] queria 
matar o irmão, ele surtou [...] começou a se cortar, foi sangue daqui até lá na pa-
daria, lá no seu Carlo, todo cortado e sangrando, e não queria ir pra UPA, mas o 
pessoal conversou, conversou, conversou com ele, aí ele se convenceu de ir porque 
tava sangrando muito”. (W., 37 anos, Vila da Paz, 2020)

“O A. também teve problema psicológico [...] chegou a tomar remédio [...] querendo 
se matar, problema da pandemia, ele foi mandado embora do trabalho [...] pegou 
o remédio de um coroa, tomou e quando a gente foi ver, bluff pro chão [...] ele tava 
tentando se matar.” (T., Vila da Paz, 2020)

“Surtou dentro de casa, quebrou tudo, eu fui no CAPS adulto, como ele é menor, 
encaminharam a mãe pro CAPS infantil.” (D., 43 anos, Vila da Paz, sobre um ado-
lescente de 17 anos, morador da Vila da Paz, 2020)

 Para os pesquisadores sociais que moram no território, muitas vezes se misturavam as 
emoções e a força das vivências cotidianas, que atravessavam seu jeito de lidar com o sofri-
mento:

 “ ...chamou pra conversar com ele, eu conversava bastante com os meninos ali que 
ficavam na frente da minha casa, ele (morador do Jd Helian, sobrinho da Vera) che-
gou lá e tava sozinho, de cabeça baixa, ai falei ‘quê que foi cabeça?’, Ele ‘aí, eu não 
tô aguentando, não tô aguentando’, dá até vontade de chorar do jeito que ele falou, 
deu maior dó dele, ele falou assim, ‘eu não tô aguentando, eu não tô aguentando, 
não aguento mais, minha vó foi embora, a pessoa que mais me amava, foi embora, 
eu não aguento mais viver essa vida’, falei,  ‘cabeça, se apega a Deus, conversa 
com a sua família, não fica assim’, ele, ‘não, não, não’, aí falei assim, ‘fica aqui então 
conversando’, ele, ‘não vou ficar não, hoje vai ser o dia que eu vou me acabar’, eu 
falei, ‘cabeça, pensa na sua família, na sua mãe que ficou”, ainda falei, ‘você acha 
que sua vó lá de cima tá contente de te ver você assim?’, ele, ‘não, não quero saber, 
ela era tudo pra mim, eu tinha ela como minha mãe, minha vó era tudo, tudo’. Aí, 
quando foi de noite, a minha filha falou assim, ‘mãe, o cabeça morreu.” (P., 48 anos, 
Jd. Helian, 2020)

 Em muitos casos, o sofrimento mental decorreu de quadros já estabelecidos de saúde 
mental prejudicada, que foram catalisados pela pandemia: 

“Quase entrei em depressão muito forte, por me isolar. Eu comecei  a me sentir mui-
to só e isso que mexeu mais ainda, veio à tona, porque eu estava bem mais calma, 
estava em tratamento e agora tenho que iniciar tudo de novo.” (J., Osasco, 2020).

“Eu tenho ansiedade e tive a crise. Eu controlo, mas a gente nunca passou por uma 
pandemia, então foi isso. Até teve da gripe, mas nem se compara… “. (J., Osasco, 
2020)
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“Não (faço acompanhamento no CAPS), uma vez um médico me passou uns re-
médios. Me orientou a controlar e se eu tivesse uma crise ir ao posto mesmo. Eu 
fumava também e esse início da pandemia foi quando eu parei de fumar, tinha crise 
de abstinência e isso foi complicado. Fui trabalhando comigo mesma que se conse-
guisse passar da semana seguinte ia conseguir passar pelo resto. Fui trabalhando 
isso em mim e seguindo.

Após apresentar sintomas da Covid19 e o médico recomendar o isolamento, “eu 
tive uma crise de depressão, fiquei muito muito deprimido, passo no psicólogo, 
tanto eu quanto meu filho, meu filho (de 11 anos) também tá numa crise imensa [...]”. 
(A., 39 anos, Vila da Paz, 2020)

“A gente nunca sabe quando uma pessoa está em depressão, nunca, a gente nun-
ca sabe porque a gente não percebe o quê tá ao nosso redor, a gente não presta 
atenção no quê está ao nosso redor, se a gente tivesse percebido que ele (jovem 
morador do Jardim Helian, sobrinho da V.) tava em depressão por causa da morte 
da minha mãe, e a minha mãe era tudo pra ele, talvez não tinha acontecido isso ou 
era pra acontecer, eu não sei” (V. L., 61 anos, Jd. Helian, 2020)

“A segunda entrevistada foi a J., tem 34 anos e 5 filhos, desde o início da entrevista 
ela se mostrou muito tímida e quieta. Quando chegamos ao final do questioná-
rio, na parte de sentimentos como esperança, confiança, segurança, ela encheu os 
olhos de lágrimas, me contando que passou por um quadro de depressão duran-
te a última gestação. Ainda passa por momento que precisa conversar, porém há 
poucas pessoas possuem a disponibilidade para conversar, indiquei o número do 
Centro de Valorização da Vida (CVV) para ela ligar e conversar sempre que sentis-
se necessidade.” (Trecho do diário de campo da pesquisadora S., 2020)

O aumento do sofrimento emocional teve interferência também no consumo de alimen-
tos durante a pandemia. 35,6% referiram ter aumentado muito a ingestão, 21,3% referiram ter 
aumentado mais ou menos e 43,1% disseram ter pouco ou nenhum aumento de ingestão de 
alimentos. Já quanto à falta de apetite, 5,8% disseram ter muita, 10,0% mais ou menos e 84,2% 
pouco ou nenhuma falta de apetite. Assim, para aqueles que mantiveram o acesso a alimentos, 
a maior alteração foi o aumento da ingestão que, aliado à diminuição da realização de ativida-
des físicas, pode ser um marcador da necessidade de atenção ao aumento de fatores de risco 
para agravos como hipertensão, obesidade e outros.

 O sentimento de esperança e confiança é referido como pouco ou nenhum por 24,3% 
dos entrevistados, mais ou menos foi respondido por 34,2% e sentir muita esperança e con-
fiança foi referido por 41,5% dos entrevistados. 
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O gráfico a seguir mostra alguns desses dados, aferidos na investigação quantitativa.

7

Caminhos para lidar com o sofrimento mental

 O Sistema Único de Saúde tem acolhido moradores dos territórios na pandemia, com 
diferentes tipos de sofrimento e também tem sido acionada, constituída redes afetivas de cui-
dado nos territórios:

“Mas na pandemia o estresse é muito grande, então tive que voltar a fazer a te-
rapia e o meu filho, agora ele faz em grupo e é algo que tem ajudado bastante” 
(Entrevista 8, Eldorado)

“Então me disponibilizei para ajudar para acompanhar a pessoa, eu acordava de 
manhã, até deixaram a chave da casa comigo, porque uma pessoa surtada você 
sabe que ela pode se machucar, então eu ia na casa todo dia e fiquei acompanhan-
do e vi que não estava tendo resultado, que houve a visita [...] então eu chamei a 
moradora nós fomos até a UBS, lá no programa Saúde da Família, então procurei 
um psicólogo que atendeu ela, então a partir desse momento, aí sim, aí ela foi bem 
atendida, o próprio psicólogo acolheu de novo, já marcou consulta, já fez todo pro-
cedimento e agora sim, ela tá sendo bem atendida. Então realmente existe o atendi-
mento, mas eu acho que as pessoas não sabem, eu também tenho essa informação 

Gráfico 7.1: Referência a sentimentos e condições emocionais durante a pandemia (em 
porcentagem). População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020. 

Preocupação com o futuro: N= 448. Medo de sofrer violência doméstica: N= 446. Insônia: N=452. Impaciência: N=451. Sem concentração: 
N= 444. Dificuldade relações sociais afetivas: N=433. Comendo mais: N= 450. Falta apetite: N= 448. Falta energia, cansado: N=444. 
Esperança: N= 445.
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação 
Tide Setubal, 2020.
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porque eu fiz enfermagem, então a gente aprende que existe o SUS, existem os 
protocolos, por isso que eu tenho acesso a essas informações.” (E.,  45 anos, Miguel 
Curi, 2020)

 O acesso aos serviços de saúde, em muitos momentos não é facilitado, gerando risco 
de desassistência:

“Eu queria descontar tudo em remédio, já fui cinco vezes no hospital intoxicada [...] 
psiquiatria, eu tava fazendo, parou tudo, aí eu fiquei esse tempo todo sem remédio, 
fui lá tentar marcar, não consigo, nem consulta to conseguindo marcar [...] essas 
pessoas que ta fazendo tratamento, eles devia [...] ter um apoio.” (T., Vila da Paz, 
2020)

 Em outras situações o acesso é garantido, mas a abordagem oferecida é fortemente 
medicalizante voltada aos sintomas emergentes, mas não trabalhando de forma mais global a 
situação de sofrimento:

“Ele passou no CAPS, passou remédio para ele dormir, remédio para a ansiedade e 
agora graças a deus ele está melhor.” (T., Vila da Paz, 2020)

 Às vezes alguns caminhos são encontrados, mas os moradores acreditam que proble-
mas poderiam ser evitados se houvesse ações de promoção da saúde:

“Ele destaca sua preocupação com as crianças, que com o isolamento passaram a 
falar sozinhas, roer as unhas até ferir, ficaram mais agitadas e agressivas. Na comu-
nidade a associação com parceria com professores da Unifesp, foram disponibili-
zados atendimentos psicológicos, sendo que  a maior procura foi para atendimento 
das crianças.  O entrevistado acredita que isso aconteceu devido à falta de espaço 
de lazer na comunidade para as crianças, ressaltando a importância de voltar às 
aulas.” (Colinas, Osasco, 2020).

 Uma válvula de escape que já vinha sendo caracterizada desde a aplicação dos ques-
tionários é a busca por alento em instituições religiosas. Por um longo período de tempo essas 
instituições oficialmente1 se mantiveram fechadas, seguindo o decreto estadual e as autorida-
des de saúde. Mais próximo do fim do primeiro trimestre de pandemia, a flexibilização retomou 
diversos desses hábitos.

“Parei de assistir TV e fui ler a bíblia. Li bastante, conversava com os pastores e 
com meu filho por chamada de vídeo. Ele é da igreja também, foi para Brotas, mas 
a gente conversava por vídeo. Ele me falava para mandar mensagem quando esti-
vesse me sentindo mal”. (J., Guarulhos, 2020)

 

1. Oficialmente templos religiosos não podiam receber fiéis/adeptos para celebrações físicas, no entanto extraoficialmente 
houve diversas menções de respondentes que disseram ter mantido a rotina de ida ao templos. Cabe destacar que no es-
tado de São Paulo a flexibilização dessas medidas se iniciou a partir do final do mês de maio/2020.
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 Uma atividade que pode ser importante na construção do estado emocional é a pos-
sibilidade de se encontrar, compartilhar experiências e fazer lazer. Na pandemia estas duas 
situações foram dificultadas e o convívio social bastante diminuído.

Apesar disso, relatos de consumo de materiais artísticos, atividades físicas, leituras, ga-
mes, foram citados como formas de evitar a preocupação constante criada ou intensificada por 
esse período. O apoio do poder público a ações culturais e artísticas desenvolvidas nos terri-
tórios pode ser uma possibilidade de fortalecer ações que cuidam dos coletivos e fortalecem 
relações:

“Eu tô tentando ser o máximo desprendida dessa coisa de disciplina, é muito es-
tranho isso que tô falando, mas assim, é uma coisa que tipo é um prazo, é... pensa 
na situação, no contexto, você estar dentro de casa o tempo todo e você vai, segue 
uma disciplina, uma coisa que tipo cara, eu acho que isso me irrita, isso me deixa, 
sabe, inquieta é uma coisa que não dá para mim, entende? Então eu tô tentando 
ser o máximo possível desprendida das coisas entende? Eu gosto de acordar cedo, 
acordar cedo, eu gosto de acordar cedo porque sei lá, eu penso melhor de manhã 
entendeu? Aí eu não quero perder essa oportunidade de pensar melhor de manhã, 
aí eu acordo cedo coisas de casa, eu faço curso livre, tem no Instagram, tem mui-
to curso interessante assim, principalmente na nossa área... tô ouvindo música, tô 
vendo clipe antigo, eu tô fazendo muita coisa que eu não fazia antes para fazer tipo 
coisas assim, que não era possível para mim, acho que tanto pelo tempo que eu 
não tinha, acho também que na cabeça eu não parava... então agora que tá meio 
que tranquila, eu aproveito para fazer essas coisas…acho que isso é bom, minha 
saúde mental melhora bastante por isso, quando eu estou ficando pra baixo, an-

Gráfico 7.2: Realização de atividades de lazer durante a pandemia (em 
porcentagem). População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020
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siosa, ai eu vou fazer alguma coisa aqui... uma coisa qualquer que talvez não tenha 
sentido para muita gente mas para mim pode melhorar. O lance dos clipes antigos 
funciona muito, analisa os clipes antigos assim, mano como é que os cara tiveram 
essa ideia? Mas então, é isso, ajuda bastante…”(J., Guarulhos, 2020)

“É dureza, porque senão a gente pira, facinho... Ainda mais eu, sou muito ativa, tô 
sempre fazendo alguma coisa, faço aula de dança, adoro samba rock, só você ficar 
falando com as pessoas virtualmente é um... é um horror, é um horror você ficar pra-
ticamente trancada, eu falo ‘gente, eu estou enclausurada’, não é nem afastada, não 
tô nem... É muito difícil.... Então é livro, é livro, é música, procurando alguma coisa 
para fazer, porque senão com certeza pira” (O., Guarulhos, 2020)

“Eu parei para ir na feira, mas eu tava trabalhando, tava lá fazendo os trabalhos, 
mas... Não tenho Netflix, não tenho nada dessas coisas, não tinha nem um celular 
decente até dois meses atrás... Mas isso também não me preocupa, eu tenho livros 
suficiente para ler, tenho música, gosto muito de música, tenho o meu pendrive aqui 
que eu coloco as coisas, tenho bastante amigos, mas agora se tornaram amigos vir-
tuais. As vezes que eu saio eu vou para casa da minha irmã, eu saio daqui entro lá 
e fico dentro da casa dela, a gente também não sai. Mas pelo menos a gente tem 
como conversar, porque teve uma vez que eu falei para ela ‘eu não reconheço mais 
a minha voz, não falo com ninguém’, eu falei ‘não consigo nem falar mais’ e ela falou 
‘nossa, canta, faz alguma coisa’ e eu falei ‘não’, é de ficar meio doido, né, eu falo com 
as minhas gatas, mas também não respondem.”(O., Guarulhos, 2020)

“Porque a gente recebe bastante informação sobre o nosso Brasil, sobre o mun-
do, então uma pessoa sensível como eu, ver por exemplo as queimadas que estão 
acontecendo no Pantanal, já vou logo desenhar. Então depende, é muito uma coisa 
bem sensitiva de sentar e pensar: “nossa hoje eu tô pensando em relação a tal as-
sunto”. Procurei leituras também um pouco mais profundas, no momento eu estou 
lendo A Hora da Estrela da Clarice (Lispector) e O Mundo de Sofia, não sei se vocês 
conhecem… me esqueci o autor no momento, mas é exatamente isso uma menina 
de quinze anos que do nada recebe uma carta perguntando “quem é você?”, “De 
onde veio o universo?”. É mais ou menos isso, a gente tá num processo de pensar o 
que já fomos e pensar no que queremos ser. É uma coisa muito maluca, lidar com a 
saúde mental, eu já tinha ansiedade antes da pandemia, então dentro da pandemia 
eu tive que canalizar essa ansiedade. Então é é muito da percepção de acordar e 
pensar se hoje vou desenhar, cantar, tocar...” (F., Guarulhos, 2020)

 Recorrer a recursos e alternativas caseiras e pessoais tem sido também comuns entre 
os estudantes e professores do Núcleo Mabel Assis, da UNEafro. Coincidentemente, ambas, 
F. e C., ajustaram em suas atividades rotineiras, as atividades voltadas para as manifestações 
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artísticas, para ajudar a manutenção da saúde mental. 

“Eu não sou muito de assistir TV, temos uma aqui, mas por mim nem teríamos, a 
gente nem usa. Eu gosto muito de desenhar e acho que o desenho tem sido uma 
forma de expressão que ganhou um sentido particular nesses tempos. Já dese-
nhava antes e aí até conversando com a minha psicóloga, percebi que eu tinha 
um nível de cobrança e a busca por um certo perfeccionismo. Ela me orientou a 
desenhar mais como forma de expressão quando eu quisesse, mas algo mais para 
mim e menos para os outros. Isso ganhou um novo sentido para mim, comecei a 
me desenhar na quarentena, descobri aí uma nova coisa para explorar. Eu escrevo 
para poder depois desenhar, mas eu acho que ganhou essa forma de expressar o 
sentimento em si e não aquela coisa de estar perfeito, hiper realista, demorado, se 
expressar mesmo que não esteja perfeito tecnicamente falando. Essa tem sido uma 
descoberta para mim. Outra coisa que eu tenho feito é dançar, eu acho particular-
mente muito legal. Já que eu tô sozinha posso percorrer a casa inteira para dançar, 
é muito bom.” (C., Guarulhos, 2020).

 Entretanto é importante ressaltar que esse acesso a bens culturais não parece ter sido 
igual em todos os territórios, estando bem mais ativados em alguns espaços. Para algumas 
pessoas as alternativas individuais foram as mais expressivas: 

“Segundo o entrevistado, manter a comunicação via internet com seus amigos foi 
o que o ajudou durante o isolamento.” (pesquisador sobre entrevistado Quitaúna, 
Osasco, 2020)

 As pessoas individualmente também vão construindo estratégias de lidar com os sofri-
mentos advindos da vivência da pandemia. Uma jovem estudante, de 17 anos, deixou registra-
da a sua maneira de reagir frente a esse momento de complexidade.

“Então, sempre colocar tudo para fora, mesmo que seja escrevendo, seja fazendo 
alguma coisa assim e liberar toda essa quantidade de informação e sentimentos [...] 
eu escrevo poemas, desenho há muito tempo já, a arte está muito presente na famí-
lia, é uma fuga eu encontrei e eu vejo que muitas pessoas também utilizam da arte 
para isso. Muitas pessoas julgavam a arte como algo não essencial e isso caiu por 
terra, porque se fez necessário fazer uma aula de dança em casa, desenhar, achar 
alguma coisa para se expressar de alguma forma. Então é o que vem acontecendo 
comigo, já fiz aula de dança que eu já fazia antes, já desenhava, só intensifiquei 
essas habilidades.

Na comunidade percebeu que as pessoas tinham recorrido ao celular: “é normal 
chegar em uma casa e ver alguém ou a criança no celular, vendo um desenho, jo-
gando um jogo.” (Colinas, Osasco, 2020)  
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 Ter um ambiente familiar favorável ao conforto emocional também ajuda as pessoas. 
Se, de um lado, o estresse parece estar relacionado a mudanças na rotina familiar e doméstica, 
à sobrecarga de atividades domésticas, principalmente em decorrência da perda de trabalho 
pelas mulheres, de outro lado, ele pode se agravar pela falta de lazer, como mencionado por 
uma mãe solo. Para ela, sair de casa, como estratégia de lazer, “dá muito trabalho”, pois cuidar 
dos três filhos “estressa muito”, assim acaba providenciando um almoço no quintal: 

“coloca a mesa fora, faço um vinagrete, asso uma carne... eu me contento com 
isso.” (Trecho do diário de campo, Grupo de Mulheres Vila Pantanal, 2020) 

Sobre uso de substâncias

 Os entrevistados responderam à questão quanto à frequência, a forma e o uso de subs-
tâncias como tabaco, álcool, maconha, cocaína e crack. No entanto o estudo não identificou 
variação nesses fatores. 

 Pequenas variações com diminuição de fazer o uso “interagindo com outras pessoas ou 
sozinho”, fato este provavelmente explicado por algum grau de isolamento social estabelecido 
por esta população. A referência ao “não estou usando” aumentou discretamente nos casos 
do tabaco, álcool e maconha, permanecendo igual na cocaína e diminuindo no caso do crack. 
O “uso esporádico” permaneceu igual no caso do tabaco. Foi referida diminuição no caso do 
álcool, maconha, cocaína e um discreto aumento no caso do crack. Uso frequente de álcool 
em interação com pessoas, apresentou 58% de redução, (11 para 6,4% das pessoas) e o uso 
sozinho teve aumento de 2,6 para 4,2% entre os entrevistados.   

Gráfico 7.3:  Alteração no uso de substâncias antes e durante a pandemia (em porcentagem). População 
domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020. 
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 Nos relatos e observações de campo, foram poucas as situações em que as questões 
referentes à saúde mental e uso de substâncias ficaram em evidência (relato de pesquisa, Gua-
rulhos, percepção compartilhada por pesquisadores de Heliópolis, Diadema e Santos). O uso 
abusivo de álcool é imputado apenas aos outros. Em termos gerais, não foi relatado aumento 
do uso de álcool e drogas por parte das pessoas entrevistadas, apesar de esta informação apa-
recer nos dados quantitativos. 

 O uso de substâncias (álcool e outras drogas) surgiu de forma mais discreta na base de 
dados produzida. Esse é outro caso em que o baixo nível de detalhamento não quer dizer ne-
cessariamente que o fenômeno não aconteceu, mas que sua menção não foi confortável para 
tocar. 
 O Relatório Mundial sobre Drogas produzido e divulgado pelo United Nations Office on 
Drugs and Crime2 (UNODC) aponta para um severo aumento no consumo de álcool e drogas 
nos últimos anos e com tendência aumentada com a pandemia. De acordo com o relatório, 
várias são hipóteses levantadas para a intensificação do consumo, opioides foram um grupo 
de substâncias com enorme alta, especialmente no público feminino. Ainda de acordo com a 
matéria, o marcador social (renda) continua sendo um fator importante na ocorrência de trans-
tornos associados ao uso de drogas. 

 Se por um lado, estar em casa poderia significar o aumento do consumo de vários itens, 
incluindo o do álcool e de outras drogas, por outro a flexibilização da quarentena também sig-
nificou a intensificação desse uso em ambientes coletivos. Algumas falas foram específicas em 
dizer que na verdade essa mudança do ambiente de consumo pode parecer um aumento de 
intensidade no uso maior do que na prática possamos apreender.

 Entre as fortalezas do modelo analítico proposto pela pesquisa está a presença de pes-
quisadores que também são moradores dos territórios, nesse sentido é possível encorpar ain-
da mais os relatos de percepção de aglomeração em bares, bailes musicais e em casa. 

“Quanto ao uso de substâncias, como nossas visitas foram todas feitas aos finais 
de semana, foi corriqueiro encontrar pessoas bebendo cerveja e conversando nas 
entradas e nos degraus dos blocos, bem como no espaço dos estacionamentos, 
como parte do lazer. Cabe ressaltar que as visitas foram todas feitas aos finais de 
semana, de modo que não podemos dizer se essa dinâmica de ocupação dos es-
paços comuns para lazer, incluindo o consumo de álcool, se repetiria em dias de 
semana. Em nossa última visita, observamos também um grupo de jovens que se 
acomodou para fumar narguilé na porta de onde estávamos gravando com o Luiz.” 
(Trecho de diário de campo de pesquisador, Guarulhos, 2020).

“Já os adolescentes, segundo ele, não respeitaram o isolamento social, indo a bailes 
funks. Segundo ele, a forma que os jovens se sentem felizes é através da música, do 
consumo de álcool e drogas. O consumo de bebidas alcoólicas aumentou muito, na 

2. Para mais informações acerca do relatório, consultar o link: wdr.unodc.org 
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percepção dele, possivelmente a falta de alimentos levou-os para se distraírem no 
uso e abuso de álcool e outras drogas.” (pesquisador sobre o entrevistado Colinas, 
Osasco, 2020).

 Em várias comunidades como da Vila Mariana mostraram a grande presença de bares 
em funcionamento, bem como de pessoas nas ruas e vielas fazendo consumo de álcool, sem 
ser possível, é claro, saber se houve modificação com a pandemia. Do mesmo modo, foi possí-
vel ver pessoas alcoolizadas, como é o caso de um senhor que interagiu com a liderança F. du-
rante nossa entrevista, perguntando a ela em que ela sugeria votar no dia seguinte. Ou mesmo 
aplicar o questionário com um dos funcionários do tráfico, em uma outra comunidade, muito 
gentil, acolhedor da entrevistadora, preocupado com o bem-estar de sua família, e que estava 
em busca de mudar profissão, o que estava conseguindo com a ajuda desta mesma liderança.  

 O uso de substâncias por grupos de jovens parece afetar o emprego de medidas de 
prevenção:

“Como é comum a presença da droga, parece que quase não tem relação 
com a saúde, aparentemente pelo menos. Quem assim me parece que não 
existe uma diminuição [do uso?]. Mas dessas rodinhas você chega, tipo, 
um ta compartilhando o copo com uma bebida ou compartilhando cigarro. 
Então esse compartilhar das coisas que me chamou a atenção. A gravidade 
de as pessoas não perceberem porque fazer isso é um tipo de transmissão, 
e obviamente sem máscara né. Não tem.” (Trecho do diário de campo do 
pesquisador B, 08/09, Eldorado, 2020)
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  2. ANÁLISE POPULAÇÃO DA CRACOLÂNDIA

“O risco de morte já estava ali. Como pode ser pior com este vírus?”

 A enorme miserabilidade vivida antes da pandemia, que já trazia riscos cotidianos à 
preservação da vida, muda o sentido de risco trazido pela Covid-19. Com tantas preocupações 
para garantir a sobrevivência, o risco colocado pelo vírus é apenas mais um fator agregado ao 
já enorme quadro de luta pela sobrevivência. Não há um normal que foi quebrado pois o normal 
não faz parte daquele cotidiano. Isso coloca também a ampliação de um sentimento de dimi-
nuição do risco e de percepção de que aquela vida tão resistente seria de alguma forma imune 
ao vírus. Podemos perceber isso em dois trechos de diários de campo de um pesquisador so-
cial:

“ E., um tanto paradoxalmente com relação ao exposto [acima], atesta uma espécie 
de desprezo relativo ao vírus, externando as mesmas posições correntes entre os 
maloqueiros e usuários acerca de uma suposta imunidade adquirida por esta popu-
lação em decorrência do uso de álcool e outras drogas. Ele afirma coisas como “O 
crack impede qualquer tipo de infecção ou doença (...) É uma endorfina calibrada” 
e “Dependente químico tá pouco ligando”: são todas frases proferidas por Cebola. 
Outra: “Covid não gosta de noia, porque senão vicia...”, invertendo a lógica de poder 
entre o indivíduo e a potência do corona; é o primeiro, o usuário (maloqueiro ou 
crackeiro) que pode baquear o vírus.” (Trecho do diário de campo do pesquisador 
C., 2020)

“Na análise desse entrevistado “o equívoco de certas posições arraigadas em mo-
radores de rua e usuários de drogas, tais quais as afirmações de que o uso de crack 
e álcool traz imunidade ao Covid 19 e a outros vírus. Embora às vezes me pareça 
que, lá no fundo, trata-se mais de uma anedota; ou então uma maneira de gritar 
ou explicitar: “Cara, veja minha condição e circunstância: vou ter cabeça para me 
preocupar com coronavírus?” – é uma frase hipotética que me vem à cabeça. Mas 
o fato é: as observações de ceticismo e descrença com relação ao vírus são recor-
rentes]. E para mim estes usuários se assemelham sobremaneira aos “cristãos” ab-
solutistas e fundamentalistas, para os quais: “Creio em Deus Pai”.  Fiquemos assim.” 
(Trecho do diário de campo do pesquisador C., 2020)
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 Diferentes sentimentos se misturam nesse momento de vivência da pandemia em um 
território já tão vulnerável. Medo e indiferença convivem em meio à extrema vulnerabilidade. 

Estar ciente da pandemia, vivendo em situação de rua, provocou angústia em 58,1% 
dos participantes, medo do futuro em 45,3%, preocupações consigo mesmo em 41,9%, medo 
de morrer em 25,6%, medo de sofrer mais violência em 30,2%, aumento do uso de álcool ou 
outra substância em 27,9%.  Apenas 11,6% referiram que ficaram bem ao ter conhecimento da 
pandemia e 9,3% que nada mudou na forma de se sentirem. Um achado bastante significativo 
e preocupante é que o medo da violência na rua supera o medo de morrer.

Estes dados evidenciam a necessidade de políticas específicas de cuidado à saúde 
mental e afetiva e o incentivo à produção de redes de acolhimento e suporte.

Comparando as várias situações de sofrimento mental com características distintas da 
população chama bastante atenção a maior fragilidade da população indígena em quase todas 
as situações apresentadas. Ressalta como importante o poder público realizar ações de pro-
teção voltada a este público.

Os relatos acerca do medo e preocupações em torno da pandemia oscilam entre des-
dém, indiferença e pouca mobilização. Uma mulher entrevistada referiu-se a esse momento de 
pandemia como “normal, só tem que usar máscara”. No local onde tem permanecido  –  CIAT 
Glicério – as demais pessoas têm lidado de maneira parecida com ela: “com o uso de máscaras 
e seguindo a vida”. Ela não notou aumento de uso de substâncias por conta da pandemia, ape-
nas manutenção, ou seja, usuários continuaram sendo usuários.

“Eu não sou essa pessoa que não fica paranóica” comenta ..., ela não participa de 
uma certa crença arraigada entre moradores e usuários de que o consumo de ál-
cool e outras drogas traz proteção ao covid-19. ...traz o exemplo de um cliente, “ami-
go nosso que bebe muito, mais do que eu, foi internado e pegou (o coronavírus)”. 
Ninguém de sua intimidade adoeceu, mas cita vários clientes ou não, que adoece-
ram (fala de um boliviano) e diz que uma amiga distante postou no facebook que 
sua mãe morrera em razão do vírus. R. já observa ter que viver com suas questões 
diárias, como o problema na tireóide (que lhe faz engordar, comenta) e a depres-
são.” (Trecho do diário de campo do pesquisador C., 2020)

 Algumas mulheres relataram um medo em especial de serem infectadas, porém sa-
lientaram que a vida continuava a apresentar outras demandas preocupantes, a despeito da 
COVID 19. Era como se os riscos e os sentimentos trazidos pela pandemia se acentuassem, no 
entanto, preocupações já existiam contundentemente em suas trajetórias, como por exemplo, 
medo da violência, falta de dinheiro, problemas com moradia, etc. 
 Apesar dessa situação de uma vivência cotidiana com a violência no território, alguns 
vivem uma ampliação do sofrimento como um morador que expressou ter se sensibilizado com 
o alto número de mortes; externou claramente o temor em ser infectado, sobretudo lá no início, 
quando tudo era novidade. Para ele o único dito a expressar tal sentimento é este: “Fiquei em 
choque”.
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 Os efeitos no sofrimento mental/emocional com um crescimento identificado na 
pesquisa quantitativa convivem com uma percepção de mais resistência ao medo e insegurança, 
considerando que a vivência da “galera no corre, na correria do Fluxo, está habituada à tormenta 
de modo que, ao menos de um ponto de vista psicológico, alguma proteção advinda dessas 
cortantes vivências/experiências deve advir”. (C) Isso remete à necessidade de acolher o 
sofrimento agora explicitado e amplificado considerando todo a complexidade da vida ali e não 
apenas os efeitos da pandemia, como tem sido importante para parte da população de classe 
média onde este risco e insegurança não faziam parte do cotidiano antes desta.
Alguns desses dados identificados na pesquisa quantitativa como mostra o gráfico abaixo, 
refletem as discussões e relflexões realizadas. 

 Uma parte muito pequena da população relatou se sentir bem ou que a pandemia não 
alterou em nada sua vivência emocional, como mostra a figura a seguir:

Gráfico 7.4: Sofrimentos emocionais referidos pela população em 
situação de rua durante a pandemia (em porcentagem). População em 
situação de rua, 2020

N= 188
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise 
e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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USO DE DROGAS NA PANDEMIA

 Um dado importante da pesquisa junto à esta população em situação de rua em um ter-
ritório conhecido pelo uso intensivo de álcool e drogas e que convive com o uso no seu cotidia-
no, a preocupação com a necessidade de certa proteção, de diminuição de risco levou algumas 
pessoas a diminuírem o uso de drogas. Uma clara atitude de redução de danos para si e para 
a comunidade, um comportamento que corrobora a aposta de muitas iniciativas de cuidado 
nesta área que valorizam a autonomia e a escolha de cada pessoa no seu lidar com o uso de 
drogas: “Pois seu uso de drogas, diz, atenuou sensivelmente no período; afirma que o regulou 
como forma de proteção e que costuma falar com a galera do Fluxo a este respeito, acerca dos 
perigos da imunidade baixa etc.” (Trecho do diário de campo do pesquisador C., 2020)

 Algumas pessoas relatam uma manutenção do uso anterior à pandemia, mantendo uma 
assiduidade no uso mesmo durante a inatividade vinda pela pandemia. Uma delas relatou que 
“beber não lhe é estranho, o faz com assiduidade nos finais de semana, chegando às vezes a 
amanhecer no seu lazer, mesmo que tenha que abrir o bar nesta mesma manhã. “bebi todo dia 
praticamente durante a pandemia.” (Trecho do diário de campo do pesquisador C., 2020)

 Assim, neste território, não apareceu como um fato importante o aumento do uso de 
substâncias para quem já estava ali, mas está presente a percepção de que aumentou o núme-
ro de pessoas circulando no território e usando drogas.

Gráfico 7.5: Proporção de pessoas com nenhuma alteração ou que 
refere estar bem durante a pandemia (em porcentagem). População em 
situação de rua, 2020
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3. ANÁLISE VILA MARIANA CLASSE MÉDIA

Isolamento e solidão

 Na classe média, foram registradas diferentes percepções sobre a solidão. Mulher idosa, 
professora de educação aposentada, solteira, com ativa vida social com amigas do bairro antes 
da pandemia, que agora passa os dias acompanhadas por seus livros, refere que, apesar do 
isolamento, não há solidão. Para outras a possibilidade de encontro remoto diminui a sensação 
de isolamento. 

“A pandemia impossibilitou que as amigas se encontrem fisicamente, porém C. nos 
garante que apesar da saudade de dividirem o mesmo ambiente, não deixaram de 
se falar durante esse período, não tendo se sentido só ou entristecida nem por um 
momento durante a quarentena.” (Trecho do diário de campo de M. L., entrevista 
de C., 2020)

 Uma aparente contradição, entre a tristeza pelo distanciamento de algumas pessoas 
queridas e a preocupação junto com uma certa esperança pelo futuro também foi bastante 
frequente os entrevistados, talvez na busca humana de esperançar, mesmo em condições ad-
versas.  

“Outra entrevistada, S., costumava fazer atividades de lazer interagindo com sua 
família expandida e, agora, o convívio está mais restrito ao núcleo familiar. A en-
trevistada disse estar “muito preocupada com o futuro” e tem se sentido sem inte-
resse em fazer as coisas, mas, por outro lado, está muito confiante e esperançosa.” 
(Trecho do diário de campo de R., Vila Mariana, 2020). 

 Sr. J. aborda sua solidão e suas preocupações com o futuro, mas também percepções 
mais amplas sobre o contexto da pandemia:

“Em diversos momentos o senhor José relatava o sentimento de solidão (por conta 
do distanciamento da família e das pessoas em geral). Também relatou preocu-
pação natural com o futuro. Durante a pandemia não teve muito tempo livre para 
realizar cuidados consigo, apenas deixou de realizar as entregas da banca de carro 
e passou a fazê-las a pé, o que o ajudou no bem-estar físico, pois andou mais. A 
sua rotina mudou bastante, já que passou a trabalhar das 8:00 ao 12:00 e ficou mais 
tempo em casa. Os filhos ficaram mais em casa com a família, porém logo viajaram 
para a Paraíba. Apesar da distância da família, os familiares ficaram mais unidos, 
pois conversam mais entre si por conta da preocupação. (...) O senhor J. me disse 
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que não se sente tão preocupado, mas demonstra apreensão quanto as medidas 
de segurança e com o desenvolvimento da vacina para que as coisas voltem ao 
normal.” (Trecho do diário de campo de S., 2020)

 Já nas comunidades, as possibilidades de isolamento foram muito menores, como de-
monstrada anteriormente na análise específica nesse mesmo eixo. Temos como exemplo a 
situação de Dona M.L. aponta que, em uma mesma casa, ela pode ficar em isolamento porque 
é aposentada, enquanto isso, Luciano, seu filho, continuou trabalhando em um restaurante. 
Ainda assim, notamos que sair de casa significa mais do que a casa, a comunidade. 

Sofrimento emocional

Na classe média, o reflexo emocional também está presente. Esse é um aspecto que a pande-
mia parece atravessar todas as populações. 

“A entrevistada S., amarela/oriental, 44 anos, pareceu mais preocupada com o futu-
ro – com “o que virá depois” – e mais afetada em sua saúde mental: comentou estar 
se sentindo mais sem energia, sem concentração e interesse, e com dificuldade nas 
relações sociais (sobretudo no começo do isolamento social). Ao final, comentou 
que perdeu parentes, que faleceram com suspeita de Covid-19, mas que não é pos-
sível saber ao certo, pois já eram idosos e institucionalizados.” (Trecho do diário de 
campo de R., 2020)

“Outro entrevistado da classe média, R. comentou um pouco sobre as dificuldades 
sentidas no começo da pandemia – sentia-se com menos energia e concentração 
e tinha insônia – mas tem se sentido melhor e mais focado.” (Trecho do diário de 
campo de R.)

 Nesta perspectiva de ser uma vivência que atravessa todo o mundo, em sintonia com 
o que já foi analisado no item específico, na comunidade deste mesmo bairro foi registrada a 
percepção de líder comunitária da comunidade Mário Cardim de que o sofrimento emocional 
foi um dos maiores problemas da pandemia para a comunidade: “durante a pandemia o que 
aumentou foram pessoas com depressão profunda, ansiedade e tentativas de suicídio, parti-
cularmente entre jovens, que teriam medo de morrer com esta doença”. (Trecho do diário de 
campo de M., 2020)

Os dados apresentados a seguir dialogam com a discussão feita.
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Uso de álcool e outras substâncias

 Em reunião para a análise do material empírico, abordamos que este é um tema tabu, de 
difícil verbalização e que os hábitos são mais públicos nas comunidades e privados na classe 
média.

 Além disso, a pesquisa e os modos de contatos com os participantes possibilitaram 
aos pesquisadores acessos distintos às comunidades e à classe média, dado que no primeiro 
caso, fizemos visitas físicas às comunidades, fazendo os diálogos nos domicílios ou espaços 
do território, incluindo bares, que foram sempre muito acolhedores de nossa equipe. Já com 
integrantes da classe média, salvo a entrevista com o Sr. J., todas as demais foram por telefone.

 Novamente na classe média, como no caso da violência, as pessoas abordam o tema 
como se estivessem falando dos outros. Sobre o uso de álcool e substâncias:

(Sr. J.) Não vê correlação entre o aumento de uso de substâncias com a pan-
demia, já que os comércios fecharam. Se aumentou ele não percebeu, pois 
os comerciais à sua volta fecharam. (Trecho do diário de campo de S., 2020)

 Entretanto, é sabido que houve aumento da compra de bebidas alcoólicas durante a 
quarentena e que com a abertura e flexibilização os bares de ruas mais movimentadas da Vila 
Mariana também fervilharam. É possível que para a classe média este hábito tenha ficado mais 
privado e, por isso, oculto. Os dados do questionário apontaram, por exemplo, que não houve 
variação expressiva no consumo de álcool e maconha, mas que as pessoas passaram a beber 
mais sozinhas, ou seja, com modificação de padrão de uso. Na classe média não houve relatos 

Gráfico 7.6: Referência à saúde mental na classe média durante 
a pandemia (em porcentagem). População de classe média (Vila 
Mariana), 2020 

N= 39
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise 
e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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sobre uso de cocaína e crack, mas vale mencionar se este relato não estaria condicionado ao 
imaginado para a classe social e para a aceitação do interlocutor.

Vivências e percepções sobre saúde Mental 

 Notamos poucas variações no padrão de consumo das pessoas de classe média da Vila 
Mariana. Houve um aumento do número de pessoas que não estão usando tabaco durante a 
pandemia: de 86,5% para 87,2%. Os relatos de uso frequente de tabaco em situações de in-
teração social diminuíram de 5,4% para 0%; mas, por outro lado, o uso esporádico de tabaco 
aumentou de 2,7% para 7,7%. Em relação ao álcool, também aumentou o número de pessoas 
que disseram não estar bebendo durante a pandemia (de 41% para 43,6%); entretanto, hou-
ve aumento dos relatos de uso esporádico, de 30,8% para 38,5%. Ainda que o uso frequente 
de bebidas alcoólicas em situações de interação social tenha reduzido significativamente (de 
28,2% para 12,8%), o uso frequente sozinho(a), que antes da pandemia era negado por to-
dos(as) os(as) participantes da pesquisa, passou a ser relatado por duas pessoas (5,1%).

  O uso de maconha, bem menos frequente dentre as pessoas entrevistadas (ape-
nas 4), também diminuiu: 89,8% dos(as) entrevistados(as) não usavam maconha antes da pan-
demia e 92,2% não usavam após a pandemia. Houve redução nos relatos de uso esporádico e 
uso frequente interagindo com outras pessoas (em ambos os casos de 5,1% antes da pandemia 
para 2,6% durante a pandemia). Assim como o uso de bebidas alcoólicas, o uso de maconha 
frequente sozinho(a) aumentou, de 0% para 2,6%. Na população de classe média da Vila Ma-
riana, não houve relatos de uso de cocaína e crack, nem antes nem durante a pandemia.

 É importante observar que os dados apresentados se referem a autorrelatos e, desse 
modo, o uso de substâncias pode estar subestimado nessa população, seja do álcool, “droga 
lícita” e sobre a qual há certa permissividade, principalmente em seu “uso social”, seja em 
relação a outras substâncias como a cocaína e o crack, considerados drogas ilícitas e sobre 
os quais rondam preconceitos e estigmas. Além disso, durante a aplicação dos questionários, 
muitos(as) dos(as) participantes se mostraram incomodados(as) e/ou com estranhamento em 
relação às perguntas sobre o uso de substâncias, em especial, sobre o uso de cocaína e crack, 
como se essas drogas fossem muito distantes ou não fizessem parte de seu contexto social.

Condições afetivas emocionais e sofrimento psíquico

 O sofrimento psíquico/mental pode ser entendido como uma ruptura daquilo que é co-
tidiano, abalando a identidade das coisas, das pessoas (de si e do outro) e, também, nossas 
convicções, acordos e sentidos socialmente partilhados. Acontecimentos inesperados, inusita-
dos e disruptivos – como a pandemia de COVID-19 – provocam esta ruptura e podem produzir 
sofrimento e angústia, já que nos lançam, muitas vezes, em uma sensação de esvaziamento de 
sentidos e de falta recursos (concretos e psíquicos) para lidar com a nova situação (CAUTELLA 
JR. & MORATO, 2009; CRITELLI, 2012). Tais vivências são potencialmente traumáticas, sobretu-
do quando não há possibilidade ou espaço para acolhimento, escuta, partilha e ressignificação. 
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 Dentre as pessoas da classe média que responderam ao questionário, 74,4% disseram 
se sentir mais ou menos (28,2%) ou muito (46,2%) preocupadas com o futuro, o que aponta 
para o aumento da ansiedade e do receio em relação a um futuro incerto pós-pandemia. Em-
bora os outros dados também sugiram dificuldades afetivas e emocionais e um aumento do 
sofrimento mental durante o período de distanciamento ou isolamento social, houve menos 
relatos de pessoas se sentindo sem concentração ou interesse em fazer as coisas (30,8%), can-
sadas, com pouca energia ou lentidão para se movimentar (28,2%), com insônia (33,3%), im-
pacientes e ansiosas (“andando de um lado para o outro”, 23,1%), com dificuldade nas relações 
sociais efetivas (28,9%) e com redução do apetite (5,1%). Relatos de aumento do apetite e/ou 
de “comer mais do que o comum”, durante a pandemia, apareceram em uma frequência maior 
(43,6%). Desse modo, é possível que as dificuldades do período tenham impactado de forma 
menos drástica a saúde mental e o cotidiano da maioria das pessoas de classe média entre-
vistadas – talvez pela maior disponibilidade de recursos concretos (financeiros, por exemplo) e 
pelo maior acesso a serviços (como o cuidado em saúde mental). 64,1% das pessoas disseram 
se sentir mais ou menos (33,3%) ou muito (30,8%) esperançosas ou confiantes no futuro.

 Não houve nenhum relato de pessoas com [mais ou menos ou muito] medo de sofrer 
violência doméstica. Esse silenciamento sobre o tema pode indicar uma frequência menor de 
episódios de violência doméstica na classe média, mas, principalmente, a invisibilidade (invi-
sibilização) das desigualdades e violências de gênero, e uma possível falta de letramento para 
perceber/reconhecer como elas operam e atravessam, cotidianamente, as relações sociais e 
afetivas. A expectativa de encontrar situações de violência doméstica se relaciona ao enfra-
quecimento do papel do Estado e ampliação das desigualdades sociais contemporâneas, onde 
acentuam-se os conflitos sociais, e consequentemente, as taxas de violência crescem (ADOR-
NO, 2002). 

 Além disso, falar sobre violências e situações traumáticas, muitas vezes, significa revivê-
-las e, portanto, é necessário que haja abertura, confiança e vínculo no encontro com o outro, 
o que nem sempre é possível de ser construído na situação de pesquisa, sobretudo durante a 
aplicação (em um único encontro) de questionário semiestruturado. 
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“Chegou um tempo em que não adianta morrer.

Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.

A vida apenas, sem mistificação.”

Carlos Drummond de Andrade 

 No último dia do ano de 2019 a China relatou as primeiras ocorrências de contaminação 
pelo novo coronavírus – a COVID-19, já nas primeiras semanas do ano seguinte, sua incidência 
aumentou em proporções exponenciais. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou que o surto provocado pelo novo coronavírus ocupava o mais alto grau 
de alerta desta Organização, o da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, 
em 11 de março de 2020 foi classificada como uma pandemia (Freitas et al., 2020). À medida 
que esta pandemia avançou pelo mundo, atingindo os países da América Latina, foram se tor-
nando visíveis os problemas estruturais como os cortes e a falta de investimento na saúde pú-
blica, a carência de recursos básicos para sustentação da vida, destacando no Brasil a Emenda 
Constitucional 95 (Werneck, Carvalho, 2020).

 Algumas das principais estratégias de enfrentamento da pandemia têm se orientado por 
formas de distanciamento e isolamento social, como forma de coibir seu alastramento e favo-
recer atendimentos adequados àqueles que estão doentes, pois, leva-se em conta o grau de 
capacidade do sistema de saúde de suportar tal contingente. Todavia, em localidades em que 
as condições de vida são precárias, desde a falta de infraestrutura de saneamento básico e de 
serviços públicos, passando por moradias pequenas e insalubres, até a tensão de situações de 
violências, como a de gênero ou raça, muitas vezes associadas com o tráfico de drogas e seus 
embates com a polícia, geram particularidades que colocam em xeque o modelo de isolamento 
social para se proteger (Sakamoto, 2020). Estas moradias abrigam muitas pessoas que, nor-
malmente, não têm privacidade nem condições de se preservar de contatos sociais.

 Diante de um contexto marcado por tamanha complexidade, a Pesquisa traz informa-
ções que ajudam a analisar criticamente o cenário do acesso a cuidados e ações em saúde 
e também o acesso e avaliação das informações e ações de prevenção. Os dados apontam o 
papel relevante do SUS no cuidado dessa população,  na perspectiva individual e coletiva, e o 
grande reconhecimento da importância de um sistema público universal. Em um contexto de 
enorme e crescente desfinanciamento do SUS, esta percepção de defesa pode ser um diferen-
cial na perspectiva de garantia de um sistema público de saúde no Brasil.  A análise da rede de 

EIXO 4  
SAÚDE, INFORMAÇÃO E 
PREVENÇÃO
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saúde ressalta a centralidade de serviços com vínculos territoriais e convida a analisar o papel 
de cada um deles no SUS em geral e durante a pandemia. Importante ressaltar que, para a po-
pulação de rua, a reflexão sobre a necessidade de isolamento trouxe a fala do desafio de “isolar 
quem já é isolado” e a ausência de políticas públicas que garantam esta possibilidade.
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1.1 Vivências e percepções sobre saúde/doença e uso de serviços de saúde

 Com relação ao acesso à saúde, como mostra o gráfico abaixo, menos de um quinto 
(18,7%) dos/as interlocutores/as dos territórios aglomerados vulneráveis informou possuir um 
plano de saúde (privado), fosse esse plano individual ou empresarial. A maioria (81,3%) não 
possuía plano de saúde, sendo seu acesso à saúde viabilizado por meio do SUS.

 Com o início da pandemia, 54,5% dos/as interlocutores/ as da pesquisa apontaram 
que não haviam procurado nenhum tipo de serviço de saúde até o momento da aplicação do 
questionário (entre julho e agosto de 2020). Dentre os que usaram os serviços de saúde, 86,1% 
procuraram só o serviço público, 6,7% só o serviço privado e 7,2% procuraram serviços públi-
cos e privados, conforme mostram os gráficos a seguir.

1 - ANÁLISE DAS POPULAÇÕES DOMICILIADAS NOS AGLOMERADOS VULNERÁVEIS

Gráfico 8.1: Posse de plano de saúde (privado) (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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N= 455
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 
Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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 Ao perguntarmos a nossos/as interlocutores/as que já tivessem usado o serviço públi-
co de saúde ao longo de suas vidas qual era sua avaliação sobre a qualidade do atendimento 
prestado, mais da metade fez uma avaliação positiva (55,9%, somando-se as avaliações que 
consideraram o atendimento satisfatório, 42,1%, e as avaliações que o consideraram muito sa-
tisfatório, 13,8%). Os/As interlocutores/as que fizeram avaliações negativas somaram 44,1% 

Gráfico 8.2: Procura a serviços de saúde após o início da pan-
demia (em porcentagem). População domiciliada nos aglo-
merados vulneráveis, 2020.
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Gráfico 8.3: Tipo de serviço de saúde procurado após o início 
da pandemia (em porcentagem). População domiciliada nos 
aglomerados vulneráveis, 2020.
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Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: 
Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

N= 208
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: 
Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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dos/das respondentes, entre as avaliações que consideraram o atendimento pouco satisfató-
rio, 25,8%, e insatisfatório, 18,3%, como mostra o gráfico a seguir:

N = 361.

 Esses dados indicam que, apesar dos desafios e do desinvestimento no SUS, a partir de 
2016,1 ele é central na garantia do acesso à saúde para a expressiva maioria dos/das moradores 
dos territórios aglomerados vulneráveis (mais de 80,0%), sendo seu atendimento avaliado posi-
tivamente por mais da metade seus/suas usuários/as. Além disso, quando perguntados sobre 
a importância de existir um sistema público universal gratuito de saúde, como o SUS, quase 
95,0% de nossos/as interlocutores/as afirmaram essa importância, sendo que 63,6% disseram 
ser muito importante e 31,6% importante; 3,0% consideraram pouco importante e apenas 1,8% 
disseram não ser importante, como pode ser observado no gráfico abaixo.

1. Nesse sentido, a aprovação, em 2016, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55 do Teto dos Gastos Públicos 
(chamada por seus críticos de PEC do Fim do Mundo), é emblemática da tendência de desinvestimento público em dire-
tos fundamentais, e produz o acirramento das desigualdades sociais e econômicas que caracterizam a sociedade brasi-
leira. A PEC 55/2013 alterou a Constituição Federal para congelar por 20 anos os investimentos do Estado em saúde 
e educação, sendo um de seus impactos foi o abandono do plano de alcançar 15% do orçamento público para a saúde.

Gráfico 8.4: Avaliação da qualidade do atendimento no serviço público de saúde 

(em porcentagem). População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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N= 361
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e 
Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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 Quando perguntamos se houve mudança de opinião sobre o SUS a partir da pandemia, 
69,7% dos/das interlocutores/as informaram que sua opinião sobre o SUS não havia mudado; 
26,5% disseram que passaram a valorizar a existência do SUS a partir da pandemia, e 3,8% 
disseram que passaram a desvalorizar o sistema durante a pandemia.

 Além do inquérito sorológico, pedimos a nossos/as interlocutores/as que identificas-
sem, no questionário, se houve suspeita ou confirmação de COVID-19 em relação a si ou a 
outras pessoas de sua família. Os casos de suspeitas ou confirmação de COVID-19 apareceram 
em 60,5% das respostas, e 39,5% disseram não ter tido, até aquele momento, suspeita ou con-
firmação de COVID-19 em relação a si ou sua família, como pode ser observado no gráfico 6.

 Entre os/as interlocutores/as da pesquisa, 29,8% informaram, naquele momento, ter 
conhecido alguém que havia falecido em decorrência da COVID-19, enquanto 70,2% disseram 
não conhecer ninguém que tivesse falecido por esse motivo (ver gráfico 8.7).

Gráfico 8.5: Avaliação da importância da aexistência de um sis-
tema público universal gratuito como o SUS (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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N= 437
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: 
Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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 A nossa pesquisa não tinha como objeto o papel da rede de saúde na vivência da pan-
demia, mas isto apareceu de alguma forma no transcorrer do campo, especialmente em relação 
aos serviços de atenção básica (AB) e aos serviços de saúde mental, sobre os quais tratamos 
no eixo sobre sofrimento mental e uso intensivo de substâncias.

Gráfico 8.6: Suspeita ou confirmação de caso de COVID-19 pe-
lo/a respondente ou membros da família (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.

39,5

60,5

Não Sim

Gráfico 8.7: Conhecimento de pessoas que tenham 
falecido em decorrência da COVID-19 (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.

70,2

29,8

Não Sim

N= 451
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: 
Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

N= 450
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: 
Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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 A rede básica de saúde é composta pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), também 
conhecidas como centros ou postos de saúde. É relevante destacarmos seu papel de primeiro 
contato com a população em cada território, pois são os equipamentos de saúde mais próxi-
mos e acessíveis. A ideia é que possam cuidar do que as pessoas mais precisam, isto é, das 
doenças mais comuns. Por estarem perto da vida das pessoas, progressivamente foram fican-
do capazes de lidar com doenças de maior complexidade, dentre elas, as crônicas. As UBS 
devem poder ser relacionar com os demais serviços da rede, por meio de fluxos e de instru-
mentos, incluindo o transporte, por exemplo, para um Pronto Socorro (PS).

 A relevância da atuação da atenção básica está em ser o serviço de saúde com maior 
distribuição, sendo possível afirmar que está mais perto de cada território e, assim, da vida das 
pessoas, o que busca garantir a universalidade do acesso à saúde. Cada UBS tem responsa-
bilidade sanitária com uma área adscrita e, além de receber as pessoas que lá vivem, tem a 
atribuição de conhecer as condições de saúde e realizar ações de promoção da saúde, busca 
ativa para problemas relevantes e vigilância em saúde.

 O avanço de uma lógica neoliberal excludente e perversa, a qual dirime as responsabi-
lidades do Estado quanto aos direitos básicos do cidadão, vem pelo descompromisso e des-
financiamento da saúde pública, colocando em risco o Sistema Único de Saúde (SUS) e suas 
várias redes de cuidado. Em decorrência disso, percebemos nos territórios uma fragilização e 
um distanciamento dos serviços básicos das reais necessidades das pessoas e das comunida-
des, acirrando-se em contextos marcados pela exclusão social. Muitos dos serviços de atenção 
básica encontram-se premidos pela lógica produtivista, que valoriza pouco a dimensão do cui-
dado no território.

 O Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 (ABRASCO el al, 2020), 
elaborado pela Frente Ampla pela Vida, organizada por instituições da sociedade civil, propôs 
que a atuação das equipes da atenção básica em saúde na rede de enfrentamento à COVID-19 
fosse desenvolvida em quatro campos de ação integrados, a saber:

a) A vigilância em saúde nos territórios, em estreita cooperação com os setores de vigilân-
cia epidemiológica, para bloquear e reduzir o risco de expansão da epidemia, coorde-
nando, no território, ações de prevenção primária e secundária à COVID-19 com identi-
ficação de casos, testagem e busca ativa de contatos, apoio ao isolamento domiciliar de 
casos e contatos; notificação de casos; e ações de educação em saúde, potencializando 
recursos de comunicação coletiva existentes na comunidade (rádios comunitárias, gru-
pos de mensagens, carro de som) e combatendo fake news;

b) O cuidado individual dos casos confirmados e suspeitos de Covid-19, organizando flu-
xos separados de atenção para sintomáticos respiratórios/casos suspeitos, cuidando 
dos pacientes com quadros leves e garantido o encaminhamento oportuno daqueles 
que necessitem de cuidados de outros níveis de atenção; com tele monitoramento pela 
equipe de casos e contatos, e teleatendimento, disponibilizando telefone de contato 
para os usuários;
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c) A ação comunitária com apoio aos grupos vulneráveis no território por sua situação de 
saúde ou social, mapeando usuários de maior vulnerabilidade e risco para a COVID-19, 
mobilizando lideranças comunitárias, acionando redes de apoio social, articulando-se a 
iniciativas comunitárias e promovendo a atuação intersetorial.

d) E a continuidade dos cuidados rotineiros da AB, assegurando a continuidade das ações 
próprias da atenção básica na sua rotina de promoção da saúde, prevenção de agravos 
e provisão de cuidados nesse nível do sistema de saúde, incorporando novas formas de 
cuidado cotidiano à distância.

 Entretanto, no começo da pandemia, a atenção básica não foi considerada pela maior 
parte dos gestores municipais como central no cuidado, e sequer aparecia nas falas dos ges-
tores estaduais e do governo federal.

 Isso deixou os/as profissionais da rede de atenção básica sem clareza ou orientação de 
qual seria seu papel na pandemia. Pesquisadoras de Santos relataram que, em visita à unidade 
de saúde da família da área de abrangência dos territórios da pesquisa, foi possível conversar 
com a enfermeira e entender como a atenção básica do município se organizou no início da 
pandemia, ficando mais restrita a identificação de casos sintomáticos que procuravam a uni-
dade para testagem.

“...comentou que não teve trabalho na comunidade, os ACS [agentes comunitários 
de saúde] faziam trabalho interno, não fizeram prevenção. A orientação recebida da 
gestão era não deixar entrar na unidade...havia muito receio dos profissionais – ‘vai 
colher exame lá no fundo!’. Desde março até final de agosto, segundo anotações em 
um caderno, foram realizados 385 testes, com 208 casos confirmados no território.” 
(Trecho do diário de campo das pesquisadoras em visita à USF Alemoa, Santos).

 Além da falta de definição, outros fatores dificultaram o engajamento das UBS. A chega-
da de uma doença nova, desconhecida, com potencial de grande letalidade, demanda especia-
lidade e procedimentos de alta complexidade, e desafia a técnica, cada profissional, cada servi-
ço e, particularmente, a rede de saúde. No caso da pandemia de COVID-19, isso aconteceu em 
um cenário de baixo financiamento, poucos recursos humanos e falta de investimento em sua 
qualificação técnica e gerencial. O momento foi também de tensionamento grande entre cada 
esfera federativa da saúde, e de políticas e mensagens contraditórias.

 Nos casos em que pudemos identificar ações da atenção básica, gostaríamos de enfa-
tizar o esforço dos profissionais que lá estavam, lidando com as delicadezas na relação com 
a rede para os casos difíceis ao mesmo tempo em que lidavam com sua própria exposição 
ao risco de contaminação e com o medo de levar o vírus para suas casas. Os equipamentos 
de proteção individual (EPI) tiveram oferta limitada, particularmente no início da pandemia, 
restringindo, em alguns casos, o número de profissionais que poderiam estar em atuação na 
prática. Além disso, insumos, como testes de PCR e testes rápidos para a COVID-19, demoram 
a chegar. Os protocolos de atuação e os fluxogramas para lidar com os casos complexos varia-
ram de modo extremamente rápido, trazendo sobrecarga e incertezas.
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“Ela percebe hoje ainda mais fortemente a importância da unidade de saúde para 
as pessoas. Afirma que esta é uma referência para as pessoas. A complexidade 
da pandemia tem exigido muitas habilidades que possam acolher as diferentes 
demandas, desde orientações para exames e tratamentos na rede, para pessoas com 
sequelas da COVID, quanto a espaço para escuta e acolhimento de pessoas que dizem 
que não aguentam mais ficar em casa e precisam conversar com alguém. Há ainda 
casos mais graves, que chamou de depressão. Ela disse que recentemente houve 
uma morte por COVID-19 no território de um homem de por volta de 41 anos, obeso e 
hipertenso. E de uma jovem na Vila Pantanal, de 23 anos, com problemas vasculares.” 
(Trecho do diário de campo das pesquisadoras em visita à USF Alemoa, Santos, 2020).

 Tivemos alguns exemplos de atuação da atenção básica caracterizados por criatividade 
na resposta a uma situação desafiadora. Esses exemplos apostaram em visitas domiciliares, 
tele consultas e ações nos territórios, incluindo comunicação sobre o COVID-19 e orientação 
sobre direitos e benefícios sociais; estabelecimento de formas de comunicação à distância 
para cuidados de doenças crônicas; atenção à demanda espontânea; respostas a situações de 
risco, como violência; avaliação de sintomáticos respiratórios, incluindo primeiros atendimen-
tos a pessoas com hipótese de COVID-19, reavaliação destes pacientes, monitoramento, etc.

 Entre esses exemplos, destacamos a atuação dos profissionais da atenção básica nos 
territórios estudados em Diadema, com os agentes de saúde fazendo visitas domiciliares e 
equipe de a saúde da família também funcionando. Houve monitoramento dos casos e acom-
panhamento das UBS, apesar da falta de preocupação com os profissionais da saúde por parte 
da prefeitura, que não providenciou EPI. Foi um dos movimentos sociais locais que comprou 
máscaras para os profissionais de saúde poderem atuar sem correr tantos riscos.

 Ações da rede básica junto com os movimentos sociais apareceram como importantes 
também em outros territórios. Em uma das reuniões do comitê de acompanhamento da pes-
quisa, a UNAS, em Heliópolis, disse ter boa parceria com as cinco UBS que atendem o território 
e mencionou que desenvolveram trabalhos em articulação durante a pandemia.

 Nacionalmente, formou-se uma rede sobre o papel da atenção básica na pandemia, 
reunindo profissionais que atuam na área, em geral em articulação com o ensino e a pesquisa. 
Trata-se de um grupo de WhatsApp, em que vem fervilhando trocas de experiências e debates 
a respeito.

 Entretanto, a atuação da rede básica não é uniforme, o que foi perceptível na compara-
ção entre os territórios estudados por esta pesquisa.

 O acúmulo da procura pelas UBS, já habitual, com as demandas da COVID-19 apare-
ceram como um grande desafio. Na pesquisa de campo, os/as entrevistados/as trouxeram a 
experiência de terem contraído a COVID-19, com dores no corpo, fraqueza, acamados, medo de 
morrer; e experiências de atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais. 
Foram relatos difíceis, com famílias contaminadas, “a rua inteira foi contaminada”. As deman-
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das por serviços públicos de saúde foram expressivas nas entrevistas, havendo muita deman-
da também para a saúde mental, como tratamos no eixo de sofrimento mental e uso intensivo 
de substâncias.

 No decorrer dos meses, já no segundo semestre de 2020, os atendimentos de rotina 
foram retomados na Unidades de Saúde da Família (USF) e se sobrepuseram às novas deman-
das relacionadas às sequelas da COVID-19.

 Com todas essas contradições, consideramos que a atenção básica e, em especial a Es-
tratégia de Saúde da Família (ESF), tem um papel importante no enfrentamento da pandemia, 
na medida em que dispõe de mecanismos de acesso às comunidades e seus modos de vida. 
Todavia, fazemos a ressalva de que este serviço está tendo dificuldades de atender as deman-
das da COVID-19, destacando o reposicionamento desses profissionais frente a questões de 
sua própria segurança, entre outras. Levando-se em consideração as dificuldades de ações da 
ESF, inclusive dos profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), destacamos 
o papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS), visto que atua como mediador entre a comu-
nidade e o serviço de saúde, tendo na visita domiciliar sua principal estratégia de atuação.

 Precisam ser analisadas as condições de funcionamento, tais como ter recursos huma-
nos para poder agir, pensar, propor e ousar. Infelizmente, vimos deslocamentos da atenção bá-
sica para outros níveis, como se seu papel fosse desconsiderado. É importante que possamos 
divulgar essas experiências e buscar identificar os dispositivos que favorecem essas ações, 
com vistas a aprender com eles e tentar implementá-los em outros espaços.

 A pandemia tem levado a questionamentos sobre a potencialidade da Atenção Primária 
à Saúde (APS). Essa é uma discussão complexa. Há quem diga que a pandemia mostrou que 
a atenção básica não deu conta dos motivos que a suscitaram ou das finalidades a que se 
propõe. E as bases para esse argumento consistem na observação de um grande número de 
UBS que, durante a primeira onda da pandemia, tiveram seus espaços esvaziados de ações e 
de usuários, bem como o remanejamento de seus profissionais para serviços de outros tipos, 
particularmente de urgência e emergência, tais como Assistência Médica Ambulatorial (AMA), 
UPA e PS.

 Entretanto, propomos pensar que estamos percebendo a situação por alguns de seus 
sintomas, e até mesmo, por alguns de seus causadores, em lugar de uma análise que privilegie 
a história da construção da atenção básica e do sistema de saúde em nosso país, sua imagem, 
bem como o processo de sua operação, aqui incluindo ferramentas de gestão e educação per-
manente, por exemplo (cf. Nasser, Thomaz e Bonduki, 2020; Furtado e Guedes, 2020).

 A atenção básica e as generalidades têm sido marginais em terra com os olhares volta-
dos para o hospital e as especialidades. Além disso, temos visto limites crescentes do preparo 
de sua força de trabalho, seja por escasso enfoque na formação dos profissionais de saúde, 
seja pela fragmentação e descontinuidade dos processos formativos posteriores, que não po-
dem ser considerados educação permanente. A organização do trabalho na atenção básica 
seria fundamental para a busca de qualificar a apreensão das necessidades de saúde e a busca 
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de finalidades caras ao serviço. Entretanto, em lugar do destaque a este trabalho como modifi-
cador, temos visto crescente busca por atingir metas de produtividade. Destacamos também a 
progressiva diminuição da gerência técnica, feita por sanitaristas, que, nos modelos de gestão 
marcados pela terceirização, com as Organizações Sociais de saúde (OS), tem dado lugar à 
fidelização, particularmente de algumas categorias profissionais, acompanhada pelo esvazia-
mento dos espaços de gestão que poderiam articular construções mais democráticas e parti-
cipativas.

 Os desafios para o SUS não se limitam aos aspectos de prevenção de riscos e promoção 
da saúde, nem aos cuidados clínicos dos pacientes com COVID-19, em sua fase aguda, mas po-
dem se estender por longos períodos, em função das sequelas que podem surgir decorrentes 
da infecção pelo SARS-COV-2. Estudos têm demonstrado que pessoas que tiveram COVID-19, 
mesmo nas suas formas mais leves, e de diferentes idades, após a alta médica, podem evoluir 
com sequelas respiratórias, neurológicas, psiquiátricas, musculares, entre outras. Essas novas 
situações de saúde vão exigir organização do SUS voltada para o cuidado desses pacientes, 
além de políticas de proteção social, tendo em vista o risco de resultarem em incapacidade, 
inclusive para o trabalho (ABRASCO et al., 2020).

 Somado a isso, em 2020, experimentamos na cidade de São Paulo uma reorganização da 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que ameaça o papel desta instituição na saúde pública 
paulistana, e mesmo a influência que vinha exercendo em outros contextos, dado o seu grau de 
consolidação até este momento. Profissionais da vigilância em saúde foram deslocados para 
atividades mais de ponta, de atenção direta, certamente importantes. Entretanto, como vínha-
mos discutindo, a atuação aos usuários nos serviços de saúde requer direcionamento e, para 
tanto, é imprescindível haver gestão com base, por exemplo, na vigilância em saúde. Assim, a 
vigilância em saúde do maior município do país ser ameaçada em uma situação de pandemia 
foi de grande gravidade.

1.2 Percepção de risco e sentido da prevenção

 A infecção e a doença pela COVID-19 representam um desafio, dado que ainda não 
dispomos de ampla cobertura vacinal da população, e contamos principalmente com estraté-
gias de prevenção gerais, baseadas na barreira, na higiene, no distanciamento e no isolamento 
social. Tampouco existe ainda terapêutica específica e eficaz, sendo os cuidados restritos a 
amenizar os sintomas e prover suporte para a vida.

 Assim, estão colocados desafios para a prevenção contra a infecção pela COVID-19. 
Quando se fala em prevenção, é muito comum que essa seja atribuída a haver informações e 
aos hábitos individuais de cada pessoa. Entretanto, é necessário pensar na qualidade da infor-
mação e em sua confiabilidade, em um momento marcado pela pós verdade e pelas fake news 
(ver Galhardi et al., 2020). A forma como algumas informações são transmitidas pode, inclusive, 
contribuir para estigmas, como ocorreu em relação as pessoas idosas que, ao serem referidas 
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como grupo de risco biológico para a doença, receberam, em alguns momentos, a pecha de 
poderem contaminar os outros, ou de não valerem tão a pena em termos de cuidado, caso exis-
ta a necessidade de priorização. Além disso, a forma de compreensão e mesmo as condições 
de adesão às informações e a transformação dessas em prática precisam ser discutidas. 

 Além do acesso a informações confiáveis, devemos considerar também o acesso aos 
requisitos estruturais para a proteção. As relações sociais, entre elas de trabalho e convivên-
cia, também ocasionam maior ou menor chance de proteção. Vale ainda mencionar que os 
cuidados contra a infecção pela COVID-19 adquiriram uma legitimidade social que a tornam 
passível de controle e vigilância, sendo malvistas ações que rompam com o isolamento e o 
distanciamento social, como visitas a parentes e amigos, abraços, ou a falta de observação da 
utilização de máscaras. E está claro que cumprir todas as medidas é extremamente difícil, não 
apenas pelas condições concretas para a adesão, mas por tudo o que significam de negação 
da vida humana tal qual a conhecemos e valorizamos, com características que passam pelas 
expressões faciais e pela relação de convívio com outras pessoas.

 O acesso, a compreensão e a possibilidade de uso das informações veiculadas sobre a 
pandemia e seus riscos foi um ponto que a pesquisa colocou como interesse desde seu início. 
E traremos, a seguir, alguns resultados sobre esse tema, em relação à população dos territórios 
aglomerados vulneráveis.

 Com relação às informações que recebidas sobre o COVID-19 no momento da etapa 
quantitativa, entre julho e agosto de 2020, nossos/as interlocutores/as desses consideraram, 
como menos confiáveis, as informações vindas de vizinhos, parentes, amigos e redes sociais. 
51,0% disseram não confiar nas informações vindas dessas fontes, e 14,0% disseram descon-
fiar delas parcialmente, somando 65,0% dos/das respondentes, como pode ser observado no 
gráfico a seguir. No outro extremo, a fonte de informações sobre a COVID-19 que foi avaliada 
por nossos/as interlocutores/as como a mais confiável foram os/as profissionais de saúde na 
comunidade, reiterando a importância da atenção básica e da capilaridade do SUS nesses 
territórios. Assim, 68,3% declararam confiar nas informações dos/as profissionais de saúde 
na comunidade, e outros/as 21,6% disseram confiar parcialmente nas informações desses/as 
profissionais, somando 89,9% dos/as respondentes.
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 Interessante notar que as lideranças e associações de bairro foram consideradas, por 
nossos/as interlocutores/as, como fontes mais confiáveis de informações sobre a COVID-19 
do que as lideranças religiosas. As informações vindas de lideranças e associações de bairro 
foram consideradas confiáveis (39,6%) ou parcialmente confiáveis (27,6%) por 67,2% dos/das 
respondentes. Já as informações vindas de lideranças religiosas foram consideradas confiáveis 
(26,0%) ou parcialmente confiáveis (25,3%) por 51,3% dos/das respondentes.

 A mídia, os jornais e a imprensa foram considerados fontes confiáveis de informações 
sobre a COVID-19 por 24,5% dos/das respondentes, e parcialmente confiáveis por 40,6%. Em-
bora haja mais confiança que desconfiança em relação às informações da mídia, de jornais e da 
imprensa, chama a atenção a porcentagem dos/as que disseram que essa confiança é parcial.

 Enfim, entre as informações vindas dos governos municipal, estadual e federal, nossos/
as interlocutores/as expressaram maior confiança quanto maior a proximidade entre o go-
verno e seus cidadãos, reiterando a importância da atuação dos governos municipais. Assim, 
as informações vindas das prefeituras foram consideradas confiáveis (25,9%) ou parcialmente 
confiáveis (31,9%) por 57,8% dos/as respondentes; as informações vindas do governo estadual 
foram consideradas confiáveis (21,9%) ou parcialmente confiáveis (33,9%) por 55,8% dos/as 
respondentes; e as informações do governo federal foram consideradas confiáveis (16,6%) ou 
parcialmente confiáveis (26,9%) por 43,5% dos/as respondentes.

Gráfico 8.8: Confiança dos/as respondentes nas diferentes fon-
tes de informação sobre a COVID-19 (em porcentagem). Popu-
lação domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020
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 Considerando que as informações têm sido usadas como uma estratégia importante 
para o desenvolvimento das ações de prevenção e proteção, 11,9% de nossos/as interlocuto-
res/as declararam não entender as informações que chegaram a eles/elas; e 18,3% disseram 
entender, mas não tem como aplicar na sua realidade (ver gráfico abaixo).

 Como as informações também são veiculadas por governos, aferimos a avaliação de 
nossos/as interlocutores/as sobre as três esferas de gestão:

 

 

Gráfico 8.9: Avaliação dos/as respondentes quanto à compreensão 
das informações recebidas sobre COVID-19 (em porcentagem). Po-

pulação domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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 Embora nenhuma das esferas tenha uma boa concentração de avaliações positivas (go-
verno ótimo ou bom), os governos municipais tiveram menos avaliações negativas (31,8%, entre 
ruim, 12,0%, e péssimo, 19,8%), que os governos estaduais (37,4%, entre ruim, 17,3%, e péssimo, 
20,1%) e, principalmente que o governo federal (54,8%, entre ruim, 15,6%, e péssimo, 39,2%). 
Esse último teve as piores avaliações entre os/as interlocutores/as da pesquisa residentes nos 
territórios aglomerados vulneráveis, somando mais da metade de respondentes.

 Buscando aferir a concordância com algumas afirmações que circulam nos meios de 
comunicação e redes sociais, apresentamo-las para avaliação de nossos/as interlocutores/as 
e pedimos que indicassem se concordavam com cada uma delas. A necessidade do isolamen-
to e do uso de máscara apareceram de forma importante (sendo as afirmações relacionadas a 
isolamento e uso de máscaras assinalas com concordância de, respectivamente, 86,6 e 89,8% 
dos/das respondentes). A necessidade de medidas mais duras dos governos teve concordân-
cia de 74,4% dos/as respondentes, como pode ser observado no gráfico a seguir:

Gráfico 8.10: Avaliação dos/as respondentes em relação às esferas de go-
verno (em porcentagem). População domiciliada nos aglomerados vulnerá-
veis, 2020.
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Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e 
Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.



178

N = 469.

 Em contrapartida, nossos/as interlocutores/as dividiram-se quanto à reabertura do co-
mércio para que as pessoas pudessem voltar a trabalhar, sendo que 49,9% concordaram e 
50,1% discordaram. Quando perguntados quais eram as medidas de prevenção à COVID-19 
que estavam adotando, nossos/as interlocutores/as apontaram mais de 50,0% de adesão a 
todas as medidas listadas, sendo que lavar as mãos e usar máscara foram indicadas por mais 
de 90,0%, como consta no gráfico abaixo.

Gráfico 8.11: Concordância dos/as respondentes em relação às afirmações 
sobre a pandemia de COVID-19 (em porcentagem). População domiciliada nos 
aglomerados vulneráveis, 2020.
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 78,2% de nossos/as interlocutores disseram no questionário não ter dificuldade em rea-
lizar as medidas de prevenção propostas, como consta no gráfico 13. Entre os que disseram 
ter dificuldade, os principais motivos foram por ser uma ação muito cansativa e/ou trabalhosa 
(44,4% de 99) e pela falta de tempo em função das tarefas diárias (28,0% de 99). Outros mo-
tivos tiveram uma significativa referência (28,3% de 99), mas infelizmente não houve detalha-
mento.

Gráfico 8.12: Medidas de prevenção adotadas contra o COVID-19 (em porcentagem). 

População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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 Avaliando o tamanho da casa onde os/as interlocutores/as da pesquisa estavam pas-
sando o período de isolamento, 63,1% ressaltaram não ter problema de ficar em casa pelo ta-
manho desta, como pode ser observado no gráfico abaixo.

 Em relação aos estímulos para sair de casa, 58,6% dos/as respondentes disseram não 
terem sido estimulados a sair durante o período de isolamento. Os motivos mais relatados por 
todos/as os/as respondentes para sair de casa durante a pandemia foram ir ao supermercado/

Gráfico 8.13: Dificuldade em seguir as medidas de prevenção 
contra o COVID-19 (em porcentagem). População domiciliada 
nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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feira/mercado (83,2%), à farmácia (64,2%) e ao banco (48,8%), como pode ser observado no 
gráfico abaixo.

Gráfico 8.15: Motivo para sair de casa durante o período de isolamento (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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 A maioria de nossos/as interlocutores (57,1%) informou que todas as pessoas de sua 
casa estavam cumprindo as medidas de distanciamento social propostas para evitar a conta-
minação por COVID-19, como podemos observar no gráfico acima.

 Não obstante, os resultados da etapa quantitativa, observamos, na etapa qualitativa, 
que a questão das medidas prevenção da Covid, destacando aquelas de isolamento e distan-
ciamento social, é atravessada por contradições importantes, referindo-se a aspectos e dinâ-
micas das comunidades. No relato abaixo, fica evidente a contradição, pois o uso de máscaras 
não parecia fazer parte da rotina das pessoas e gerou sentimentos de constrangimento e até 
de medo de punição.

“Eu senti que as pessoas em nossa volta não estavam muito confortáveis com a 
nossa presença, mesmo tendo moradores do bairro junto com os universitários, a 
todo momento tinham olhares sobre nós, pois estávamos com muitos equipamen-
tos de segurança e pediam para que não déssemos multas por estarem com más-
caras.” (Trecho de entrevista com V., Saboó, Santos)

“Percebi que havia um estranhamento por parte dos moradores com relação à nos-
sa presença no local, principalmente por estarmos usando o face shield, que acaba 
se destacando e chamando a atenção das pessoas. Um moço até nos perguntou 
se iríamos multá-lo por não estar usando máscara. Vi poucas pessoas usando más-
caras, a maioria não utiliza, entre as crianças, não vi nenhuma usando, o que defi-
nitivamente impacta em como somos percebidos, pois o que parece um ‘excesso’ 
de proteção da nossa parte acaba de certa forma reafirmando a não utilização de 
máscaras pelas pessoas do território.” (Trecho do diário de campo do pesquisador 
G., Santos).

 O caso do Esplanada, em Guarulhos, exemplifica uma situação observada no conjun-
to dos territórios, de que a percepção de risco pareceu se esvair nos meses finais do campo. 
Inicialmente, as medidas de segurança eram seguidas minimamente, de acordo com a obser-
vação nas primeiras vezes que estivemos em campo. Nas últimas vezes, observamos que a 
quantidade de moradores sem máscara e sem cumprir o isolamento era altíssima. Esse é um 
ponto que aparece também em várias das falas das entrevistadas quando perguntados sobre 
o que sugeririam para as pessoas da sua comunidade/bairro.

 Um certo cansaço pelo tempo da pandemia parece ter contribuído para esse relaxa-
mento. Uma pessoa que trabalhava na portaria do Esplanada desde outubro não estava mais 
usando a máscara no ambiente do trabalho e tão pouco em seu apartamento. Segundo ela, a 
maior parte das pessoas que circulam no conjunto residencial já não aguentava mais falar de 
contaminação do vírus e estavam “cheias” de tanta informação desencontrada. Também em 
sua rotina de trabalho não estava mais o álcool em gel, presente nos primeiros meses do perío-
do de pandemia e da pesquisa.
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 Uma entrevistada disse que ficou cerca de quatro meses sem sair de casa (referindo-se 
a saídas para além/fora da comunidade), a não ser para ir ao mercado e à feira – e sempre de 
máscara. Mas, em setembro, saiu para comemorar seu aniversário e de um amigo em um bar 
na Mário Cardim. Nessa ocasião, disse que “nem se lembrou da pandemia”. Também disse que 
foi possível ficar de quarentena, pois já era dona de casa e aposentada. A família se mantém 
com o valor de sua aposentadoria e com a ajuda financeira dos dois filhos. Ela também nos 
disse que “queria esquecer esse nome [‘pandemia’]” e que tudo voltasse ao normal: a vida, os 
empregos... Por outro lado, conseguia ver algo positivo nesses acontecimentos: “os pais po-
dendo ficar mais com seus filhos”, “as pessoas tendo mais tempo de ficar juntas”.

 Esta percepção dos moradores, de um certo relaxamento, é generalizada nos territórios:

“Fui ao mercado e percebi uma diferença quanto à prevenção do coronavírus. (...) 
Passaram a ir mais pessoas ao mercado, as famílias, mais pessoas idosas, o mer-
cado foi ficando cada vez mais cheio. [...] Fui ao mercado e percebi que as pessoas 
que entravam no mercado não estavam mais usando máscara, é muito raro encon-
trar uma pessoa de máscara, inclusive alguns funcionários, repositores, pessoas do 
administrativo da loja também não usavam máscara.” (Trecho do diário de campo 
do pesquisador B., Eldorado, Diadema, 2020).

 O não uso de máscaras parece que fala de um lugar comum em que as pessoas estão 
protegidas, como se estivessem em uma bolha. Suscita uma indagação sobre um sentido de 
comunidade conservadora (ver Bauman, 2003), ou seja, há um código implícito que deve ser 
seguido sem questionamento, alimentando uma fantasia de proteção coletiva. Apesar disto, 
muitas vezes, o cuidado com a prevenção não depende apenas de uma postura pessoal. O 
transporte público aparece fortemente como um espaço de grande risco de contágio:

“Eu uso máscara para ir para o meu serviço. Saio daqui às 4h da manhã, e nesse 
horário consigo pegar um ônibus bem vazio e fico mais seguro em andar de 
transporte público. Mas, e na volta, no horário de pico, às 6h da tarde? Não tem 
como, o ônibus vem lotado. E aí, ninguém faz nada para melhorar o transporte 
público, né? E o risco continua porque os ônibus vivem lotados. E aí, quem tem 
que tomar ônibus todos os dias, para ir e vir do trabalho? Chego a ficar uma 
hora e meia no ponto de ônibus esperando o ônibus, ou então ando quase 
meia hora para pegar ônibus em outro ponto mais vazio para vir para casa 
Guarulhos.” (Trecho de entrevista de morador do Esplanada, Guarulhos, 2020)

“Eu reclamo muito com o meu esposo, que ele pega ônibus, eu já falo, vai lavar 
a mão, tira a roupa tudo aí fora, pelo amor de Deus, não entra, já brigo muito. 
(...) Porque o que tá vulnerável, é aqueles trabalhadores que tão indo de manhã, 
pega ônibus lotado, metrô, tudo, e traz pras famílias dentro de casa, o vírus. (...) 
Meu marido, ele sai para trabalhar 20h30 da noite, quer dizer, e só chega às 6h 
da manhã. Então, eu tenho medo porque ele trabalha na rua, ele é coletor. (...) Ele 
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sai correndo dos caminhão, a gente não sabe o que que tem na rua (...) [pegando] 
sacolas, lixos. (...) Porque não adianta ele (o marido) se proteger dentro de casa, 
se...quando ele sai pra trabalhar, ele volta com o vírus e deixa dentro de casa. (...) 
Eu tenho um menino de seis anos. (...) Independente mesmo que ele deixa roupa 
lá dele lá na firma, mas ele vem com outra no corpo, pega ônibus, pega lotação.” 
(Trechos de entrevista com D., Vila da Paz, Zona Leste de São Paulo, 2020)

“Esses dias eu peguei um busão que eu tinha que descer ali perto do Ipiranga. 
É um grudando no outro, perto, o suor. A moça falou assim ‘Pô, o COVID não 
vai pegar a gente suado não’ A gente vai que vai, a gente se vira como dá.” 
(Trecho de entrevista com I., Vila da Paz, Zona Leste de São Paulo, 2020).

 Enquanto isso, medidas de proteção contra a COVID-19 recomendadas pelo governo e 
disseminadas pela mídia foram soando cada vez mais disparatadas e fora da realidade dessas 
pessoas. Esta constatação fez com que alguns dos nossos produtos, feitos pelos pesquisado-
res sociais, tenham como objetivo construir as informações de prevenção de uma forma mais 
assimilável pelas comunidades. A falta de apoio governamental vulnerabiliza e é percebida 
como abandono:

“Olha, marcante são essas falas que a gente escuta do governo, né? É… Eles 
enfatizam coisa que eles sabem que de fato a população pobre não consegue 
manter e eles também não dão nenhum acesso, não dão nenhuma… Como que 
eu posso dizer? Nenhuma forma para que as pessoas consigam manter, né, o 
distanciamento, consiga fazer uma higiene correta, porque sem dinheiro, sem 
emprego, você não consegue manter o mínimo e, com isso, as pessoas foram vendo 
que, independente do vírus estar aí, não tinha muito o que se fazer, que só o uso 
da máscara não ia preveni-los, né? (...) E, com isso, o cuidado eu tenho visto na 
rua tem caído muito. Muitas pessoas sem máscaras, que elas acreditam que só a 
máscara não vai fazer nenhum efeito. Então eu acho que faltou muito essa questão 
da própria saúde mesmo, do governo, do Estado fazer, tomar alguma medida mais 
cabível mesmo.” (Trechos de entrevista com Entrevista 5, Eldorado, Diadema, 2020).

 Mesmo aquelas pessoas que buscam fazer isolamento e manter medidas de segurança 
perceberam à sua volta o relaxamento dessas medidas:

“A única saída principal foi quando eu resolvi ver minha família – não sei se foi no 
mês passado ou algo por aí –, porque não consegui ir no começo do ano. Então, 
esse foi o deslocamento que me fez olhar o mundo e ver todo mundo na rua, vida 
parecia normal. Mas eu moro no Condomínio América do Sul, ao lado da Unifesp, 
tem bastante república e muitos estudantes da Unifesp que moram aqui. No início, 
em determinado momento, tive contato com alguns estudantes, mas também bem 
limitado. Depois, em determinado momento, eu fiquei bem sozinha, isolada e a minha 
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única saída foi ver minha família, e fiquei no Guarujá por uma semana e voltei. Minha 
saída semanal era para ir ao mercado, que fica do outro lado da rua e voltando… 
lavando tudo.” (Trecho de entrevista com C., Núcleo Mabel Assis, Guarulhos, 2020).

 As baladas para os mais jovens, as igrejas e os espaços comuns, como as feiras, foram 
indicados nas entrevistas como os principais espaços de aglomeração. As consequências para 
todo o grupo social do não isolamento foram sentidas de forma bastante sofrida por várias 
pessoas e famílias:

“Foi a minha sobrinha que trouxe pra dentro de casa, que ela não acreditou na pan-
demia e estava indo pras baladas. Trouxe pra dentro de casa, pra mãe... Só que ela 
não teve quase os sintomas, ela sentiu foi dor de cabeça e a pressão subiu, mas o 
namorado dela quase morreu, foi parar no hospital. (...) A contaminação tá mais é 
nas baladas porque as coitadas das mães ficam dentro de casa, quer se proteger. 
Agora, os filhos não param dentro de casa e as mães não têm como dominar, eles 
vão pra balada. Como eles são novos, pega essa que não ataca nada e vai e traz 
pras coitadas. (...) A família da outra minha irmã, eles são evangélicos e só vivem 
em reunião. O evangélico não parou de fazer reunião – não tenho nada contra –, 
pois a família dela pegou todas, a família toda pegou, graças a Deus que não ficou 
nenhum ruim e pior, a minha irmã que ficou pior de todas, foi ela que ficou pior, que 
ela é mais velha.” (Trecho de entrevista com V. L., Jd. Helian, Zona Leste de São 
Paulo, 2020).

“Minha prima também que mora lá na goiabeira, ela também pegou, a filha dela 
saiu pra balada com a amiga e lá pegou e levou pra casa.” (Trecho de entrevista 
com P., Jd. Helian, Zona Leste de São Paulo, 2020).

“Engraçado isso, que os mais novos não quer que os véios saiam e novos saem e 
traz pros veios, que tá dentro de casa.” (Trecho de entrevista com M. P., Jd. Helian, 
Zona Leste de São Paulo, 2020).

“No começo, estavam muito mais aflitos, lavando e passando álcool em tudo Hoje 
em dia ainda faz, mas estão menos preocupados. (...) Hoje em dia, você sai na rua e 
tem gente sem máscara ou usando errado, fazendo aglomeração. Na minha própria 
rua mesmo está tendo festa, já voltaram as igrejas, cultos lotados, pessoas fazen-
do barulho até tarde.” (Trecho de entrevista com Entrevista 7, Eldorado, Diadema, 
2020).

“Algumas barracas inclusive tinham filas para conseguir o atendimento, coisa que 
não é muito normal em feira, de tanta gente que estava querendo ser atendida ali. 
Os feirantes também, alguns não trabalhavam de máscara, ainda os que trabalha-
vam de máscara dava pra ver que eles ficavam ajeitando as frutas, mexendo com 
dinheiro e passando muito a mão no rosto, pegando na máscara. E não tinha álcool 
em gel, não tinha um cuidado com o COVID.” (Trecho do diário de campo do pes-
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quisador B., Eldorado, Diadema, 2020).

“Pandemia (...) tanto é que a gente fez até alguns informes, pelo senso comum. Mas 
era um ponto de encontro da vila e era muito cheio, e tava muito cheio, até fora 
das sextas-feiras normais [dia de feira no Jardim Helian] porque tava todo mundo 
em casa – e, portanto, ia para a feira e outros locais no bairro. Eu nunca tinha visto 
a feira daquele jeito. (...) Eu acho que muita gente se infectou na feira livre. (...) A 
Igreja evangélica aqui, por exemplo, não respeitou muito não, fez vigília, teve até 
umas denúncias. A [igreja] Universal, por exemplo, que é um absurdo, não fechou. 
Tem uma senhora que é uma das pessoas que é cadastrada aqui [para receber 
doações], ela me contou, falou umas coisas pra mim, que eu falei ‘olha, a senhora 
tem que ficar em casa, pela sua idade, a senhora não deveria ir não [para a igreja], o 
seu pastor não fala isso? deveria falar’.” (Trecho de entrevista com A.S.L, Jd. Helian, 
Zona Leste de São Paulo, 2020).

 Uma outra percepção encontrada foi a de que o vírus é “seletivo”: em alguns lugares é 
importante se proteger e, em outros, não.

“Outro fator que se demonstrou relevante a partir dos relatos é o fato de que a ma-
neira de se cuidar muda de acordo com o ambiente onde se circula; nos foi relatado 
que as pessoas agem com condutas diferentes de acordo com onde elas estão. En-
tão, para circular no bairro onde moram, o uso da máscara é dispensável, mas para 
ir para mais longe, é obrigatório, por exemplo. (...) Foi perguntado se eles se sentem 
protegidos usando a máscara e foi um consenso de que sim, existe sensação de 
proteção ao usar a máscara, apesar de que também é unânime de que existem 
uma série de desconfortos, como o calor ou a constante necessidade de limpar os 
óculos. Foi perguntado se quando estão entre amigos em ambientes privados (por 
exemplo na casa de um amigo) se eles continuam usando a máscara e eles foram 
bem claros que não, que não utilizam a máscara se estão se encontrando com ami-
gos em local privado. Além disso, ainda adicionaram que isso nunca vai acontecer 
e o principal motivo para isso é a confiança; quando existe um vínculo forte entre 
as pessoas, elas simplesmente confiam que todo mundo ali está “se cuidando”, 
portanto, não existe risco...” (Trechos do diário de campo do pesquisador G. Santos, 
2020).

“Isso me pareceu muito comum em conversas com pessoas do bairro. Me parece 
que acreditam que o coronavírus é seletivo e fica apenas em lugares de trabalho, 
na escola, médico... quando o risco também existe na aglomeração no portão da 
vizinha amiga.” (Trecho de entrevista com I., Alemoa, Santos, 2020).
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Algumas fontes de informações foram consideradas mais confiáveis na adoção das medidas 
de prevenção:

“F., líder comunitária da Mário Cardim, relatou como buscou empregar con-
teúdos e informações que recebeu a partir de Fórum das Comunidades, vincu-
lado à Diretoria da Escola Paulista de Medicina, bem como o projeto de volun-
tariado de alunos da mesma instituição, divulgando entre os moradores, o que 
desencadeou ações de prevenção, como a lavagem coletiva das vielas. Con-
tou ainda sobre medidas de proteção para sua família, com destaque para a fi-
lha do meio de 20 anos, estudante de direito, que tem asma e por isso passou o 
início da pandemia na casa da pastora, mais isolada. Já para o cuidado de sua 
filha de 14 anos, deficiente e mais suscetível a infecções, instituiu rígidas regras 
para a entrada em casa, restrita apenas a ela própria, ao marido e aos demais 
filhos, passando por uma sequência para higiene das mãos e troca de roupas.” 
(Trecho do diário de campo da pesquisadora M., Vila Mariana, São Paulo, 2020).

 Importante ressaltar que o conjunto de situações suscitadas pela vulnerabilidade social 
concorrem para, de certa forma, dar menos importância para medidas de segurança preventi-
vas. Em alguns desses casos, o espaço de moradia é exíguo e reflete valores éticos e culturais 
importantes que devem ser melhor analisados. Destaca-se a questão da privacidade, pois, 
segundo o relato abaixo, os moradores não tinham privacidade e isso dificultava, consequente-
mente, a realização das orientações de distanciamento social.

“(...) enfatizando o desconforto e baixíssima qualidade de vida que eles têm naquela 
casa durante o período de distanciamento muito social, pois a casa é muito pequena, 
não tem quartos ou qualquer privacidade, o que deixa mais difícil cumprir as medidas de 
distanciamento social.” (Trecho do diário de campo do pesquisador G., Santos, 2020).

 Um outro fator que dificultava a adoção de medidas de proteção foi a percepção de 
risco. No grupo de mulheres realizado na Vila Pantanal, em Santos, houve falas como “aqui 
na favela não tem pandemia”; “aqui, não tem isso não”; “aqui não chega [o coronavírus]”; e “a 
gente é imune”. Brincar na maré é algo normal nesse território, e a crença de que criança não 
pega nada porque é forte foi muito intensa. Outras interlocutoras ressaltam que “tão acostu-
madas a viver nos extremos de tudo, que talvez não fazia diferença, ‘mais um problema’”. As 
pessoas vivem em “extremo de saúde, extremo de fome (...) as mães não têm água em casa”. 
Então, “o corona é só mais uma coisa”, pois estão “acostumados com a falta de tudo”.  Onde a 
precariedade já era absurda e o medo da morte já rondava as pessoas, a percepção do perigo 
de contaminação pelo vírus teve outro parâmetro. O mesmo raciocínio foi observado na po-
pulação em situação de rua, como na Cracolândia, exposta cotidianamente, desde sempre, a 
muitas violências.

 O tema da volta às aulas também atravessou fortemente a reflexão sobre possibilidade 
de proteção. Para as famílias que possuem crianças e jovens em idade escolar, os/as interlo-
cutores/as ouvidos/as nas entrevistas colocaram-se contra o retorno das aulas presenciais 
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antes da vacinação. Esse foi um tema contemplado pelo roteiro de entrevistas e apontou para o 
diagnóstico acerca da condição das escolas. A infraestrutura, mesmo para as aulas presenciais 
em tempos não pandêmicos, foi relatada como precária. Com a pandemia, a posição sobre a 
inviabilidade para o retorno foi bastante comum entre os/as moradores, que conhecem as con-
dições sanitárias desses espaços: 

 “A gente conseguiu sim ficar em casa, manter esse distanciamento social, as aulas 
também, como as escolas fecharam, a minha filha ficou em casa. (...) Só meu esposo 
saía pra fazer as compras. Tudo que fosse de sair era ele, mas ele também se cuidava 
direitinho, usava máscara, todo aquele ritual, chegava, trocava, tomava banho, não 
entrava nem dentro de casa. Então, a gente conseguiu sim manter esse distancia-
mento.” (Trecho de entrevista com E. L. Miguel Curi, Zona Leste de São Paulo, 2020).

“Aqui na minha casa, nós conseguimos fazer o distanciamento social. Como meu 
esposo é o que sai mais pra trabalhar, o meu trabalho foi diminuído a carga horária 
e eu faço o trabalho remoto em casa e as minhas crianças também ficam em casa. 
De um mês pra cá, minhas crianças passaram a sair na rua, mas todo esse período 
foi dentro de casa. [Sair no] caso pra mim que foi uma extrema necessidade, não 
tinha muito opção porque como as pessoas ficaram adoentadas, eu acabei indo lá 
pra outra cidade. Mas o distanciamento a gente ainda permanece” (Trecho de en-
trevista com C. S., Miguel Curi, Zona Leste de São Paulo, 2020).

 Apesar de todas as limitações e contradições, alguns/algumas interlocutores/as rela-
tam conseguir seguir as medidas de proteção como o isolamento:

“Eu moro só, graças a Deus, moro só eu só, só eu e Deus. Eu só saio com máscara 
quando preciso ir no mercado, mas eu fico mais em casa.” (Trecho de entrevista 
com M., Jd.Helian, Zona Leste de São Paulo, 2020).

“Lá em casa acho que ninguém pegou por causa disso: ninguém vai pra balada lá 
em casa mais. O D. que gosta de sair muito, não tá saindo, fica mais dentro de casa. 
A minha filha também tá gravida e não sai, fica mais dentro de casa” (Trecho de 
entrevista com P., Jd. Helian, Zona Leste de São Paulo, 2020).
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2. ANÁLISE DA POPULAÇÃO DA CRACOLÂNDIA (SÃO PAULO)

Acesso à saúde e população de rua

 Nas respostas aos questionários aplicados à população da Cracolândia, 50,0% dos/das 
respondentes informaram não terem acessado nenhum serviço de saúde, desde o início da 
pandemia até aquele momento. Esse dado chama a atenção se pensarmos que 43,7% dos/das 
respondentes consideraram que tiveram sintomas do coronavírus, sendo que 42% julgaram es-
ses sintomas como leves e 33,3% como moderados. Já 21,4% descreveram os sintomas como 
sérios, tendo precisado de hospitalização. Houve também quem dissesse que foram graves, 
mas que não teve acesso a hospital (4,2%). Nenhum referiu necessidade da UTI. Dentre quem 
acessou os serviços de saúde, 20,8% o fizeram por sintomas que percebem como relacionados 
ao coronavírus.

 Dentre os que acessaram serviços de saúde, 30,0% buscaram a UBS; 10,0%, o PS; 9,0%, 
o hospital; 6,0%, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); 3,0%, consultório na rua; 2,0%, o 
CRATOD; e 13,0%, outros serviços. A proporção de procura ao Pronto Socorro (PS) foi maior do 
que na população domiciliada e sabemos que muitos/as moradores/as da região da Cracolân-
dia vão ao PS Barra Funda, em caso de necessidade. Em relação à UBS, vale mencionar que a 
conhecem pelo nome, Vitorino Camilo, local em que manifestaram serem acolhidos/as e que 
também é conhecido na saúde pública paulistana por atenção às pessoas em situação de rua 
e outras que circulam no território do fluxo. Esses dados mostram a importância de serviços 
territorializados, que produzem vínculo e podem ser referência em momentos como o da pan-
demia.

 Nas últimas semanas do campo da pesquisa, a informação dos/das moradores foi que 
a orientação era procurar o CAPS com qualquer sintoma, o que nos pareceu sem fundamen-
tação. Com relação a quem acessou aos serviços, consideraram que esses foram satisfatórios 
(incluindo agrupamento entre satisfatório, muito satisfatório e extremamente satisfatório) em... 
dos casos. Na população domiciliada, essa satisfação foi menor. Durante a aplicação dos ques-
tionários era possível perceber uma concepção de gratidão, como se tivessem recebido acesso 
à caridade, com certa distinção em relação a ser seu direito de cidadania. 

1.1 Medidas de prevenção: como isolar quem já era isolado?

 A dificuldade da ação pública se conectar com as necessidades da população de rua 
aparece mesmo para aqueles/as que têm acesso a serviços de acolhida, como albergues. Um 
morador relatou que o albergue onde mora costumava receber 20 a 30 pessoas novas por dia, 
mas, no início da pandemia, passou a receber de cinco a 10 pessoas. Mesmo não sendo uma 
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medida suficiente para garantir toda a segurança, já fez muita diferença. Ao final do campo da 
pesquisa, o albergue tinha voltado ao normal, mantendo-se bem cheio e ainda com menos 
condições de segurança. Situações assim tornam os albergues um espaço de maior risco na 
pandemia.

 Um morador passou a usar com maior frequência os albergues; antes, permanecia mais 
na rua, ou, melhor dizendo, dormia muitas vezes ao relento, coisa que ainda fazia vez por outra.

“Certa ocasião tentara construir uma maloca ali mesmo onde estamos a conversar, 
mas um policial da Base Móvel que fica logo na frente, no calçadão da praça e da 
estação de trem Júlio Prestes, o impediu. Coincidentemente, minutos depois uma 
caçamba e um caminhão do serviço de remoção da prefeitura, o ‘rapa’2, acompa-
nhados de agentes da Guarda Civil Metropolitana, passaram por ali e recolheram 
uma maloca, uma pequena morada com paredes e teto de lona, com todos os seus 
pertences; mas o ‘proprietário’ não estava em casa.” (Trecho do diário de campo do 
pesquisador C., Cracolândia, São Paulo, 2020).

 Hábitos de higiene e proteção foram relatados em situações que dialogam com a pan-
demia: 

“Não gosta e nunca gostou de usar máscaras (e, efetivamente, quase nunca o vi 
portando alguma); contudo, procura ter sempre uma à disposição, para não ser 
barrado ao adentrar espaços públicos, para entrar ‘nos lugar’ (sic), conforme as no-
vas determinações legais. Ao ser perguntado se acentuou seus hábitos de higiene, 
Fagner diz “não”, seus hábitos seguiram circunstanciados pelas condições da rua 
e por uma certa naturalização da pandemia e do vírus, algo assim (naturalização é 
palavra minha).” (Trecho do diário de campo do pesquisador C., Cracolândia, São 
Paulo, 2020).

 As mudanças na gestão dos albergues apareceram como um fator importante para a 
determinação dos hábitos de prevenção à COVID-19. 

“Camila, que está no SIAT, referiu fazer uso de máscaras e utilizar álcool em gel 
sempre que possível, como medidas de proteção. No entanto, não recebeu ne-
nhum kit de higiene do serviço de acolhimento, ficando a seu encargo dispor de 
tais insumos. O albergue era misto e estava frequentemente em contato com outras 
pessoas, sendo inviável permanecer em isolamento social. De maneira semelhante, 
seus hábitos seguiram mais circunstanciados pela condição de rua do que pelas 
condições impostas pelo vírus da COVID-19”. (Trecho do diário de campo do pes-
quisador D., Cracolândia, São Paulo, 2020).

 As dificuldades das pessoas que precisavam ficar em isolamento apareceram de ma-

2.  Na linguagem das ruas, é a abordagem de tomar as coisas, os pertences e documentos.
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neira intensiva. A prefeitura ofereceu para esse público, totalmente exposto e frágil durante a 
epidemia, equipamentos como SIAT, albergues, com quartos coletivos com muitas pessoas 
por quarto. Essa situação diminui a chance de isolamento e afasta muitas pessoas, pois mui-
tos desses equipamentos não comportam, por exemplo, famílias. Ficaram sem suporte mães, 
que tem que buscar trabalhos para garantir a sobrevivência, mas não tem com quem deixar 
seus filhos, pois, por conta da epidemia, escolas e creches foram fechadas. Essas dificuldades 
acabam levando várias pessoas de volta para as ruas. Apareceu de forma importante também 
um preconceito nesses equipamentos com usuários de droga, em especial, usuários de crack 
e homens, e mulheres trans. Em um território já marcado pela violência, foram fortes os relatos 
de insegurança que se acentuou nesse período.

 Uma vivência relatada aos pesquisadores trouxe o fato de que os movimentos de mora-
dia intensificaram suas ações de ocupação neste momento em que se ampliaram as necessi-
dades.

“Segundo uma moradora, teve também o ‘aumento das ameaças de tirar pessoas 
das ocupações’, citando as querelas em relação às quadras 37 e 38, concomitante-
mente. Ela cita uma da avenida São João e eu pergunto: ‘Aquela quase na frente do 
fliperama?’ e ela confirma que sim (eu havia notado a bandeira da FLM – Frente de 
Luta por Moradia – no prédio abandonado daquele pedaço).” (Trecho do diário de 
campo do pesquisador C., Cracolândia, São Paulo, 2020).

 Retomando os dados levantados na etapa quantitativa, ao olharmos a utilização de meios 
de comunicação para obter informações relativas à pandemia, as diversas mídias, os jornais e 
a imprensa aparecem como a maior fonte de nossos/as interlocutores/as nessa região, sendo 
acessada por 87,9% das/dos respondentes. A rede de saúde veio em segundo lugar, acessada 
por 37,4% dos/das respondentes, sendo que 22,4% buscavam informações nas UBS, junto aos 
Agentes Comunitários de Saúde ou com trabalhadores do Consultório de Rua, e 15,0% busca-
vam em outros serviços de saúde. Para 24,3% dos/as entrevistados/as que afirmaram fazer uso 
de aparelhos celulares, os aplicativos (WhatsApp, Telegram, Signal e outros) foram referidos 
como meios de obter informações sobre a pandemia. As pessoas que trabalham no fluxo ou 
que circulam por lá foram relacionadas como fontes de informação por 16,8% e 19,6% dos/das 
respondentes, respectivamente. 12,1% referiram utilizar outros meios para ter informações e 
6,5% referiram não ter nenhum acesso, mesmo sendo esse um tema absolutamente presente 
hoje.

 Além do acesso, interessava-nos analisar a compreensão e utilização das orientações 
transmitidas. Nesse sentido, 78,5% dos/as entrevistados/as afirmaram que entendiam bem 
as orientações, 10,3% consideraram difícil compreendê-las e 18,7% disseram que, apesar de 
compreender, elas não eram possíveis de serem colocadas em prática em sua realidade. Essa 
é uma informação bastante preocupante, pois, se olharmos de maneira detalhada para quem 
não entende e quem entende, mas acha impossível colocar em prática na sua realidade, temos 
quase de 30% das pessoas sem possibilidade de implementar as medidas de prevenção pro-
postas, o que sugere a necessidade tanto de produção de informações com uma linguagem 
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que dialogue com as pessoas em situação de rua, como de apoio para a implementação des-
sas.

 A adoção de medidas de prevenção contra o coronavírus teve respostas variadas entre 
nossos/as interlocutores/as da Cracolândia. Para a maioria deles/as, o uso de máscaras e a 
lavagem das mãos foram citados como as mais possíveis de serem realizadas (94,8% e 92,8%, 
respectivamente). Sair do território e ficar isolado mostrou-se exequível para apenas 46,4% 
dos/as entrevistados/as. Quase 50,0% das pessoas daquele território afirmou não ter possibili-
dade de fazer isolamento, umas das medidas mais valorizadas pelas autoridades na prevenção 
durante a pandemia, o que evidencia uma situação que amplia muito a vulnerabilidade para 
essa população. Outras medidas de prevenção foram apontadas por 24,7% dos/das respon-
dentes.
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3. ANÁLISE DA POPULAÇÃO DE CLASSE MÉDIA – VILA MARIANA (SÃO PAULO)

 Um conceito que pode contribuir para a compreensão das possibilidades de prevenção 
é o da vulnerabilidade em saúde, a partir do quadro teórico da vulnerabilidade e dos direitos 
humanos, conforme trabalhado por Ayres, Paiva e França (2011), e cuja construção remonta, 
internacionalmente, à epidemia por HIV/aids. Este conceito contribui para o conhecimento da 
situação de exposição e para a busca de formas de enfrentamento, que passam pela resposta 
social.

 A vulnerabilidade pode ser didaticamente dividida em três componentes: a vulnerabi-
lidade individual – referente a informações e valores de cada sujeito; a vulnerabilidade social 
– relacionada às condições de vida e relações sociais, incluindo família, trabalho e estudo, 
entre outras; e a vulnerabilidade programática – referente ao acesso a programas, serviços e 
insumos que contribuam para o enfrentamento da pandemia.

 Em nossa pesquisa, o questionário permitiu conhecer mais sobre as situações de vulne-
rabilidade, enquanto outras partes da pesquisa, como as oficinas sobre redes de solidariedade, 
contribuíram para o enfrentamento.

 Sobre esses aspectos, no questionário direcionado à classe média, também pergunta-
mos a respeito da confiança nas fontes de informações, sobre suas percepções em relação a 
algumas afirmações sobre a pandemia, e em seguida sobre as práticas adotadas e as condi-
ções de que cada participante dispõe.

 Sobre a confiança nas fontes de informação sobre a COVID-19, durante a aplicação do 
questionário, os/as entrevistadores perceberam que houve dificuldade em distinção do Des-
confio Parcialmente e do Confio Parcialmente, de modo que nos ateremos mais às duas extre-
midades na apresentação dos resultados.

 Os/as respondentes disseram ter maior confiança em informações sobre a COVID-19 
veiculadas por profissionais de saúde de serviços de saúde na comunidade: 67,7% disseram 
confiar, 29,7%, confiar parcialmente e 2,7%, não confiar. A maior desconfiança foi para informa-
ções veiculadas por lideranças religiosas (com 60,5% de respostas “Não Confio”). Essa maior 
desconfiança em relação a informações vindas de lideranças religiosas sugere, dentre outros, 
menor adesão ou importância às religiões pelos/as interlocutores/as de classe média.

 A segunda maior desconfiança quanto às fontes de informação foi direcionada ao go-
verno federal (48,7% disseram não confiar; e apenas 5,1%, confiar). Essa desconfiança no go-
verno federal combina com a avaliação desse feita por nossos/as interlocutores/as da classe 
média, que foi predominante negativa. Somadas à avaliação ruim (10,3%) e péssima (56,4%), 
temos 66,7% dos/das respondentes; entretanto, 15,4% consideraram o governo Bolsonaro 
bom, e 12,4%, regular.
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 Entre os níveis federativos, o governo estadual seguiu o federal na ordem da descon-
fiança em relação às informações dadas sobre a COVID-19, com 28,2% de respostas “não con-
fio”, e recebeu a confiança de 17,9% das pessoas. A avaliação do governo estadual de Dória foi 
discretamente mais favorável do que desfavorável, com 12,8% de respostas “bom” e 43,6% de 
respostas “regular”, contra 23,1% de “ruim” e 20,5% de “péssimo”. 

 O governo municipal também recebeu menor confiança do que confiança enquanto 
fonte de informações sobre a COVID-19, com 23,1% de respostas “não confio” e 15,4% de res-
postas “confio”. O governo de Bruno Covas teve a melhor avaliação se comparado aos demais 
entes federativos, com predominância de respostas favoráveis (“regular” para 43,6% e 17,9% 
para “bom”), contras desfavoráveis (18,0% de “péssimo”, 15,4% de “ruim”). 5,1% disseram não 
saber responder a essa questão.

 Para as demais fontes perguntadas, as pessoas entrevistadas confiam em ordem de-
crescente em: lideranças e associações do bairro (21,6%), e vizinhos, amigos e redes sociais 
(12,8%). Quase a maioria dos/das respondentes de classe média (97,4%) disse compreender 
bem as informações sobre a COVID-19.

 Os dados apontam que a maioria dos/as entrevistados/as da classe média da Vila Ma-
riana não concordou com as frases de conteúdo reducionistas, negacionistas e estigmatizantes 
sobre a pandemia: 100,0% discordou da afirmação de a COVID-19 ser uma gripezinha; 97,4% 
discordou da afirmação de que apenas pessoas idosas ou com doenças prévias pegariam CO-
VID-19; 97,4% discordaram que as escolas deveriam reabrir pois a doença não seria grave em 
crianças; 87,2% discordaram da afirmação sobre a imunidade de quem já teve coronavírus; 
82,1% não concordam com a afirmação de que a cloroquina é eficaz para tratar a doença pela 
COVID-19; e 56,4% discordaram sobre a afirmação de que o comércio precisaria voltar a abrir 
porque as pessoas têm que trabalhar.

 Outrossim, a concordância com as frases relacionadas às medidas de cuidado foi alta: 
100,0% das pessoas participantes considerou o uso de máscaras muito relevante; 97,4% con-
cordaram com a afirmação de que o isolamento é relevante para enfrentar a pandemia; e 79,0% 
concordaram com a afirmação de que o governo deveria adotar medidas mais duras, pois há 
gente morrendo.

 Em relação à adoção das medidas de prevenção, 100,0% dos/das participantes referi-
ram uso de álcool gel com frequência e uso de máscaras sempre que estão fora de casa; 94,9% 
evitavam sair de casa e cobriam a boca ao tossir. As demais medidas de proteção foram, em 
ordem decrescente: 82,1% lavavam ou passavam álcool nos alimentos comprados e trazidos 
para os domicílios; 61,5% limpavam as maçanetas das portas; e apenas 59,0% tiravam e lava-
vam a roupa usada na rua.

 Vale a discussão de que as primeiras medidas (máscara, álcool gel, evitar sair de casa e 
tossir cobrindo a boca) referem-se a ações individuais de proteção baseadas em barreira física 
e higiene, às quais foi referida maior adesão, se comparadas às ações relativas ao cuidado do 
domicílio e da família. Certamente podem estar envolvidos fatores como a obrigatoriedade da 
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máscara em lei, ou a visibilidade pública deste hábito, ou mesmo o trabalho requerido pelas 
medidas domésticas, mas também chama atenção para menor valorização de medidas volta-
das a grupos, mesmo que familiares.

 Além disso, a observação das ruas da Vila Mariana pela pesquisa, no período de julho a 
setembro de 2020, apontou que, de fato, o uso de máscaras era grande e muito maior nas áreas 
de classe média do que nas comunidades, tanto no bairro da Vila Mariana, como os demais ter-
ritórios do campus São Paulo visitados, por exemplo, mas não ocorria na totalidade das vezes 
observadas. Assim, há que se questionar se saber da relevância do uso de máscara é igual a 
usar a máscara na prática.

 Continuando com a discussão sobre a adoção de práticas protetivas, apenas 15,4% das/
dos respondentes referiram dificuldade em seguir medidas de prevenção. Entre os motivos as-
sinalados, estavam que as medidas são consideradas cansativas e trabalhosas (12,8%) e a exis-
tência de muitas tarefas diárias (2,6%) e, que por isso, não têm tempo para adotar as medidas. 
É relevante apontar que as dificuldades em seguir as medidas de prevenção à COVID-19 não 
se deveram a problemas de acesso, a considerarem as condições de moradia inadequadas, a 
não considerar relevante a prevenção ao Coronavírus, ou a achar que as pessoas já infectadas 
anteriormente não pegam mais.

 Aliás, em relação a moradia e as possibilidades de cuidado na quarentena, 97,9% dos/
das respondentes referiram que sua moradia tem tamanho suficiente para que não seja um 
problema não sair de casa. Ninguém disse que a moradia é pequena, ou tem muitas pessoas, 
ou impediria o isolamento. Ninguém referiu o problema da proximidade com outras moradias, 
muito frequente nas comunidades observadas. Apenas 5,1% falaram que, apesar do tamanho 
da casa ser adequado, não conseguiram ficar em casa o tanto que deveriam. 

 35,9% dos/das respondentes disseram que foram estimulados a sair de casa durante 
a pandemia. Entretanto, quando perguntados motivos para sair de casa a todos/as os/as res-
pondentes, tivemos, em ordem decrescente, as seguintes porcentagens de respostas: 71,8% 
saíram para ir à farmácia; 71,8%, para ir ao supermercado; 43,6%, para ir à casa de familiares e 
amigos; 41,0%, para ir trabalhar; 35,9%, para realizar atividade física; 35,9%, para atendimento 
de saúde pessoal; 28,2%, para levar pessoas de que cuida a serviços de saúde; 20,5%, para ir 
ao banco; 17,9%, para passear com o cachorro; 12,8%, para ir à casa do namorado; 12,8%, para 
ir a bares e restaurantes; e 5,1%, para ir à igreja. Ninguém afirmou ir a bailes e shows. 5,1% afir-
maram não terem saído para lugar nenhum.

 Durante a análise desses dados, o grupo de pesquisadores/as inicialmente considerou 
que as informações sobre o isolamento e o que deveria ou não ser priorizado, bem como cons-
truir alternativas de quem deveria sair para serviços essenciais, foram pouco específicas e va-
riáveis no questionário. Os/As pesquisadores/as envolvidos nas etapas de campo comentaram 
ainda que foi perceptível, nas abordagens menos estruturadas e mais qualitativas da presente 
pesquisa, observar que, conforme o tempo, as pessoas “negociavam” mais os hábitos e flexi-
bilizavam as medidas de isolamento, tanto para si, como permitindo, por exemplo, a saída de 
filhos para viagens. 
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 Para a análise desses dados chamou a atenção que parece haver uma consideração 
dos/das respondentes de que algumas saídas são consideradas legítimas e, assim, não fazem 
parte da primeira resposta sobre sair de casa. Ainda assim, as respostas são altas para super-
mercado, farmácia, trabalho e banco, mas também para visita a amigos e familiares. O baixo 
número de saídas para a casa de namorados pode se referir à média de idade dos/das res-
pondentes ser superior aos 50 anos e à maioria ser casada. Já a baixa frequência de respostas 
sobre bares e restaurantes, em período que coincidiu com sua abertura relativa, e a ausência 
total de bailes e shows trazem o questionamento de se não houve um viés de resposta motiva-
do pela percepção do julgamento do/a interlocutor/a.

 Em relação a quem são as pessoas com que o/a respondente convive em casa que esta-
vam cumprindo isolamento, 82,1% afirmaram que são todos; 7,7% apenas a pessoa entrevista-
da; 5,1% quase todas as pessoas; 2,6% apenas pessoas com 60 anos ou mais; e 2,6% referiram 
que ninguém estava cumprindo o isolamento.

 Após análise do material da classe média da Vila Mariana, com o apoio do conceito 
da vulnerabilidade em saúde (Ayres, 2011), podemos afirmar que as respostas apontam para 
acesso a programas de saúde, aos insumos para se proteger, a boas condições habitacionais, 
de modo que o componente da vulnerabilidade programática é pequeno nessa população. 
Também ficou claro que as pessoas dispunham de informação e tinham apreensão crítica em 
relação a elas, aparentemente orientadas por valores que as aproximam de percepções emba-
sadas em leituras cientificas da realidade social.

 Entretanto, podemos notar que a passagem para as ações práticas não é tão simples 
e, sobre alguns itens, parece ter havido viés de resposta sobre as informações e percepções, 
provavelmente condicionado pela imagem que os /as entrevistados/as faziam sobre as expec-
tativas dos/as pesquisadores/as. Deste modo, a vulnerabilidade individual é um pouco mais in-
trigante do que componente programático. Já o componente social também chama um pouco 
mais de atenção, a partir de estímulos para relações sociais que contrariam o isolamento, mas, 
sobretudo, para momentos aparentes de solidão no interior do próprio núcleo familiar ou na di-
ficuldade de adesão a medidas voltadas à proteção de pequenos grupos, como os coabitantes 
de um mesmo domicílio.

 A análise dos dados produzidos a partir das entrevistas e observações, também sob 
o prisma das desigualdades entre a classe média e as comunidades em aglomerados vulne-
ráveis, aponta maior peso da vulnerabilidade programática para essas últimas, seguido pelo 
componente social e por fim, pelo individual.

1.2 Vulnerabilidade individual

 A vulnerabilidade individual está relacionada às informações de que cada um dispõe, ao 
modo de adesão às informações, aos valores pessoais e às práticas desenvolvidas.



197

 Na classe média, os sentidos de prevenção também foram adquirindo contornos de 
negociação, como apontam as narrativas a seguir, sobre entrevistas com D. e C., respectiva-
mente:

“Em relação às medidas de prevenção, falou de sua ‘negociação’ com os filhos, com 
quem vive, permitindo, por exemplo, que eles possam ir à praia e que as namora-
das frequentem a casa, assim como seu estagiário, já que todos estão cumprindo 
o distanciamento social na medida do possível.” (Trecho do diário de campo da 
pesquisadora R., São Paulo, Vila Mariana, 2020).

“Falou um pouco sobre as novas ‘negociações’ que têm feito em relação às medi-
das de prevenção: aos poucos saindo mais para caminhar, indo à casa de sua filha 
que precisa de sua ajuda e ao pequeno sítio do casal no interior. Ao mesmo tempo, 
disse que acredita que os bares não deveriam ter voltado a funcionar (por serem 
apenas ‘espaços de lazer’), nem as escolas e creches.” (Trecho do diário de campo 
da pesquisadora R., São Paulo, Vila Mariana, 2020).

 Já sobre as práticas vivenciadas durante a pandemia, uma entrevistada apontou que 
a pandemia “não mudou nada em sua vida”, pois já estava aposentada há cerca de 20 anos e 
continua se ocupando bastante em casa, fazendo, por exemplo, tricô e tear. Entretanto, suas ta-
refas domésticas aumentaram, uma vez que a diarista que trabalha em sua casa está afastada 
desde o começo da pandemia e a responsabilidade pelo cuidado com a casa tem sido apenas 
dela.

 Outra entrevistada, uma idosa de classe média que mora sozinha, em uma casa de rua 
tranquila com proximidade a centros comerciais, bares e restaurantes, relata que, em sua per-
cepção, as pessoas flexibilizaram muito os cuidados: os bares estão muito cheios. Ela narrou a 
diminuição da ida a mercados e feiras, apontando que, apesar da idade, tem feito as próprias 
compras.

 Nem todas as pessoas puderam fazer práticas de isolamento, mas a recomendação de 
isolamento e distanciamento social interferiu na vida de todos, trazendo impactos para o traba-
lho, a renda e também para o sentimento de solidão:

“Durante a entrevista disse que a pandemia o afetou financeiramente, trouxe no-
vos hábitos (cuidados) e mudanças nas relações, especialmente com as pessoas 
(o distanciamento). O senhor J. notou principalmente a ausência dos clientes, pois 
a maioria cumpriu o isolamento social. (...) J. não conseguiu ficar em quarentena, 
pois precisava trabalhar. A banca de jornal não possui restrições quanto ao fun-
cionamento, então por conta própria reduziu três horas da jornada de trabalho na 
banca, assim pôde ficar mais tempo em casa e evitar o contato com outras muitas 
pessoas. Atualmente continua com a mesma jornada reduzida. Quando perguntei 
se ele poderia destacar algum momento ou cena marcante durante a pandemia me 
respondeu “não ocorreu nada de espetacular”, mas enfatizou novamente a ausên-
cias das pessoas em todos os sentidos (clientes, familiares, vizinhos e moradores). 
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A sua renda depende exclusivamente da banca e do auxílio emergencial.” (Trecho 
do diário de campo. Equipe de pesquisa Vila Mariana, São Paulo, 2020).

 Aos poucos, os entrevistados indicaram que houve flexibilização das medidas, acom-
panhada por modificação na percepção de risco. Exemplos foram a ida a bares, mesmo com 
medo, referida por homem de 26 anos na Mário Cardim, bem como mulher da mesma faixa 
etária, que também afirma não se furtar a ir à casa de parentes, relacionando também ao seu 
dia a dia, já que o comércio de que é proprietária é frequentado por muitos clientes.

 Em relação às informações sobre o COVID-19, um entrevistado disse que “é difícil con-
fiar, já que as informações são bastante ‘desencontradas’” e que procura filtrar, fazendo o que 
lhe parece mais coerente. Outra entrevistada concordou com esse ponto de vista, afirmando 
que as informações de mídias tradicionais e oficiais (dos governos) têm sido “confusas”. Por 
isso, busca preferencialmente as mídias alternativas. Não teve acesso a informações vindas de 
lideranças e associações do bairro ou de lideranças religiosas. Uma terceira entrevistada disse 
não receber informações de lideranças ou associações do bairro, e confiar nas informações de 
lideranças religiosas (é evangélica). Foi crítica ao governo (sobretudo, federal).

1.3 Vulnerabilidade social

 A vulnerabilidade social diz respeito às relações sociais e às influências das instituições 
(como empresas, escolas, igrejas, associações, por exemplo) e dos grupos de que as pessoas 
participam para as vivências e práticas durante a pandemia, incluindo familiares, colegas de 
trabalho e estudo, amigos, redes sociais, vizinhos, entre outros.

 Nesse sentido, foi possível perceber que a casa e seu tamanho representam mais do 
que o impedimento para a prevenção e os cuidados, dado que alguns entrevistados, como M., 
61 anos, parda, que mora com o filho, expressaram que o isolamento em casa e, em alguns ca-
sos, a convivência com familiares, traz algumas dificuldades. Apesar de aposentada, ela vinha 
procurando voltar a trabalhar, o que já considerava difícil por sua idade e ficou ainda mais difícil 
com a pandemia. Também disse ter perdido renda nesse período. A entrevistada pontuou, em 
vários momentos, sua dificuldade em manter o isolamento social e continuar em casa, sobretu-
do por gostar muito de sair e por viver em um apartamento – disse sentir falta de ter um espa-
ço ou um quintal, por exemplo. Tem se sentindo “agoniada” e “muito mais irritada”.  Em alguns 
momentos, as relações familiares e de trabalho podem contribuir para a proteção. É o caso de 
outro participante de classe média, que relatou estar passando a quarentena na casa de sua 
família no interior de SP, trabalhando em home office e sem redução do salário.

 Em relação aos estudos durante a pandemia, às chances para a proteção e a vida em 
família, uma entrevistada de 30 anos, que é estudante de radiologia, disse que:

“Apesar de estar acompanhando a universidade através do ensino à distância, re-
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fere que não consegue manter uma atenção satisfatória, mesmo com os equipa-
mentos técnicos necessários. Ademais, interrompeu os estágios práticos por não 
se sentir segura pela exposição ao vírus. Entretanto, no começo de abril, o sobrinho, 
que mora com ela, apresentou sintomas, que acabaram sendo compartilhados com 
todos os moradores da casa.” (Trecho do diário de campo da pesquisadora M. L., 
Vila Mariana, São Paulo, 2020).

1.4 Vulnerabilidade programática

 A vulnerabilidade programática diz respeito ao acesso e à qualidade a serviços e pro-
gramas de saúde, assistência social e moradia, entre outros.

 Durante a pesquisa de campo, foi muito expressiva a desigualdade de condições entre 
a classe média e as comunidades, particularmente no que diz respeito à moradia, como aponta 
o relato da pesquisadora R.: 

“Nessa segunda ida à comunidade Mário Cardim, chamou-me mais atenção a pre-
carização das moradias, a vulnerabilidade do território e a intensa desigualdade 
em relação a outros espaços da Vila Mariana. Novamente, estávamos S. e eu, dessa 
vez acompanhadas por F. (líder comunitária), que nos guiava e indicava as pessoas 
para entrevistarmos.” (Trecho do diário de campo da pesquisadora R., Vila Mariana, 
São Paulo, 2020).

 Conforme a análise descritiva dos questionários respondidos pela classe média, vimos 
que, em relação à saúde, a maior parte acessa o sistema privado, em diversos casos em itine-
rários mistos com o SUS (Cecílio et al., 2014). Apesar dos desafios não resolvidos reforçamos 
que a importância do SUS foi reconhecida por todos/as os/as respondentes de classe média 
do questionário, sendo que 10 dos/as 39 deles/as passaram a valorizá-lo ainda mais durante a 
pandemia. Esses dados corroboram pesquisa da Rede Nossa São Paulo sobre percepções de 
internautas paulistanos sobre a pandemia, que apontam para maior valorização do SUS pela 
classe média a partir da pandemia: 62% concordaram com a afirmação “Valorizo mais o SUS 
após a pandemia do coronavírus”.

 Uma das participantes, branca, aposentada, dona de uma agência de viagens, e que 
vive sozinha na Vila Mariana, expressou suas críticas aos governos (como muitos/as dos/as 
entrevistados/as), sobretudo ao governo federal e ao negacionismo do presidente, e falou so-
bre a importância do SUS e de sua defesa.

 O contraste é aparente na relação com os territórios vulneráveis em geral e também do 
mesmo bairro, onde a questão de moradia também chama uma reflexão sobre políticas públi-
cas.

 D. M. A., que vive em uma casa bem simples, estava toda contente e orgulhosa porque, 
há pouco tempo, conseguiram fazer uma reforma, dividindo o cômodo, até então único, em dois 
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(além banheiro), o que considerava relevante para proteção ao coronavírus. Entretanto, sem 
desmerecer essa conquista individual, vale notar que políticas habitacionais são de responsa-
bilidade pública. Neste sentido, a liderança F. conta que a partir de ações da comunidade junto 
à subprefeitura da Vila Mariana e a algumas secretarias do município, aos poucos aconteceu 
asfaltamento das vielas, urbanização da comunidade e, mais recentemente, a construção de 
uma praça para lazer e diversão das crianças.

1.5 Possibilidades de enfrentamento da vulnerabilidade

 O enfrentamento da vulnerabilidade requer as possibilidades de agenciamento de re-
cursos pessoais, comunitários e, sobretudo de mobilização da resposta social. A divulgação 
de pesquisas como esta, incluindo seu propósito de fazer recomendações ao poder público e 
produtos que contribuam para os territórios, e, sobretudo, o estreitamento de contatos entre os 
movimentos sociais participantes podem contribuir para a busca de lidar com a vulnerabilida-
de.

 Também tivemos narrativas voltadas para a mobilização social, dentre os/as entrevista-
dos/as de classe média, como o que segue:

“Moradora da Vila Mariana desde a infância. A entrevistada é dona de um jornal 
do bairro, diretora de uma associação de moradores e bastante engajada política 
e socialmente no território. Comentou sobre a perda de anunciantes de seu jornal 
durante a pandemia, reduzindo a renda da família, e que seu filho recebeu o auxílio 
emergencial (é músico e está sem renda atualmente).” (Trecho do diário de campo 
da pesquisadora R., Vila Mariana, São Paulo, 2020).

 Outra interlocutora da pesquisa disse estar participando do projeto de Costureiras So-
lidárias, organizado por uma profissional de saúde em parceria com voluntárias/os que fazem 
máscaras para doação. Uma co-fundadora da associação de moradores da Vila Mariana, que 
participou da pesquisa, também informou ser voluntária em projetos sociais.

 Analisando a pandemia e o contexto, o jornaleiro Sr. José destacou a democracia:

“Finalizamos a conversa sobre esse momento de eleições, o senhor J. é bem par-
ticipativo e está fazendo um comitê para um candidato à prefeitura de São Paulo. 
Disse que esse momento é essencial para o exercício da democracia.” (Trecho do 
diário de campo da pesquisadora S., Vila Mariana, São Paulo, 2020).
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Este foi um tema central em todos os territórios com diferenças importantes na região 
de classe média. Em momentos de ampliação da vulnerabilidade, aumento da fome e insegu-
rança alimentar, diminuição de renda, perda de trabalho, entre outros fatores de ampliação da 
desigualdade desenvolvidos nesse relatório, as redes de solidariedade têm sido absolutamente 
fundamentais. Ressaltamos que as redes mais citadas pela população estudada são aquelas 
organizadas nos próprios territórios por moradores e movimentos sociais. Além de mais cita-
das foram as mais frequentemente percebidas pelos pesquisadores em campo.

Puderam ser identificadas três tipos de redes. As redes primárias, sustentadas pelos 
princípios de solidariedade e do apoio mútuo e são constituídas pelo núcleo familiar, pelas 
relações de amizade e de vizinhança; as redes sociocomunitárias, constituídas por organi-
zações comunitárias, associações de bairro e organizações filantrópicas; e as redes setoriais 
públicas, que são formadas por serviços especializados, resultantes da ação do Estado por 
meio de políticas públicas (GONÇALVES; GUARÁ, 2010).

Cabe destacar que para a análise desse eixo será adaptada a literatura consultada, de 
modo particular ao pensar as redes sociocomunitárias. Ainda que nessa categoria estejam 
aglutinadas organizações comunitárias, associações de bairro e organizações filantrópicas, 
durante o estudo observamos que havia diferenças estruturais em redes formadas por ações 
comunitárias organizadas e redes constituídas por doações do setor privado. Em razão disso, 
as menções realizadas em cada um dos casos são diferenciadas textualmente durante a refle-
xão.

Redes primárias

As redes primárias caracterizam-se por sua independência em relação às instituições. 
Ou seja, são aquelas ações empreendidas pelas pessoas da comunidade ao perceberem o 

EIXO 5 
ACESSO A AUXÍLIOS E REDES 
DE SOLIEDARIEDADE

“Eu sou favela minha gente eu sou de lá
Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar 

Tudo que eu sei na vida aprendi com ela 
Por isso eu tenho respeito tão grande por todas favelas 

Só quem mora no morro é que pode dizer 
O que é padecer e se sentir feliz 

Vivendo e aprendendo a regra do bom viver 
Vendo a nossa semente ali criar raiz 

Ouço falar de cadeira favela é meu berço minha adoração serás 
sempre saudada nos versos que faço na minha canção[...]”

Bezerra da Silva
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agravamento da piora social e econômica no território. Os territórios periféricos urbanos apre-
sentaram a tessitura de redes primárias bem no início da pandemia, quando foram iniciados 
no compartilhamento de produtos alimentícios e/ou kits de higiene. A análise nos territórios 
mostrou uma rede primária enfraquecida, com relatos de distribuição de cestas de alimentos. 
Houve também ações de arrecadação e colaboração mútua entre os moradores, mobilização 
que foi perdendo força com o passar do tempo na pandemia. Se nos voltarmos ao material 
coletado, em especial nas entrevistas, notamos que o período mais crítico da pandemia esteve 
compreendido entre os meses de abril e julho. A partir daí muitos relatos indicam que as redes 
criadas no início da pandemia foram perdendo força ao longo do processo de isolamento so-
cial, com uma forte tendência à diminuição desde meados do fim de setembro. Se pensarmos 
na ideia de engajamento em relação às campanhas de arrecadação, percebemos que vários 
residentes não sabiam da existência dessas ações ou simplesmente não colaboraram por ra-
zões diversas. Em síntese, da perspectiva de alguns, essas ações chegaram e atenderam os 
públicos mais vulneráveis, para outros, as ações foram pontuais e não atingiram os perfis mais 
necessitados.

 Já nos dois territórios de classe média da Vila Mariana, a rede de solidariedade iniciou 
com a líder comunitária local desenvolvendo ações para auxiliar 12 famílias com COVID-19. 
Com isso, ampliou-se a mobilização para doação de alimentos e oferta de kits de higiene. 

Redes comunitárias ou secundárias

As redes comunitárias ou secundárias são aquelas mediadas por instituições locais ou 
não. Verificou-se a ações de Institutos, Promotoria comunitária local, empresas locais e de igre-
jas, além de núcleos de educação popular e universidade, movimentos sociais e associações 
de bairro.

Redes setoriais públicas

Finalmente, a última camada de redes de solidariedade é composta de redes setoriais 
públicas, a característica desta camada é ter os aparelhos públicos atuando nos territórios. 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), secretarias da gestão municipal e servi-
ços da Atenção Básica à Saúde atuaram na doação de kits de higiene, doação de alimentos e 
apoio no acesso ao auxílio emergencial. As ações, no entanto, não foram suficientes para aten-
der às necessidades das pessoas: 

“um senhor negro, que atua como catador, relatou que ficou sabendo de ações de 
apoio e solidariedade, porém as informações não chegavam até ele em tempo há-
bil, e nunca levaram os itens até sua casa, visto que sua locomoção é muito difícil.” 
(Relato livre a partir do diário de campo da pesquisadora de M. L., Santos, 2020) 
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1. ANÁLISE AGLOMERADOS VULNERÁVEIS

Perante às dificuldades de obtenção de renda e aumento do desemprego, o auxílio 
emergencial proposto pelo governo foi importante, porém, insuficiente. Para alguns era com-
plementar à renda, enquanto para outros grupos era a única fonte possível. A primeira etapa do 
auxílio foi vital para muitas famílias:

“Na minha família eu recebi o auxílio emergencial, como eu estava empregada e 
depois de 2 meses da pandemia eu fui mandada embora do estágio, então eu con-
segui pedir o auxílio, demorou bastante para ser liberado, mas eu consegui. Na 
minha família também minha mãe e meu pai receberam. É o que tem ajudado bas-
tante, hoje em dia também, como ainda estamos sem emprego, então é o que tem 
mantido a casa. Moram 5 pessoas na minha casa e 2 trabalham.” (Trecho de entre-
vista com B., Eldorado, 2020)

Para alguns, mesmo quando o auxílio chegou, demorou mais do que se podia esperar:

“Também este mês começam a pagar a primeira parcela para 95 mil pessoas que 
ainda não haviam recebido, que estavam aguardando na fila de espera o auxílio 
emergencial. Ou seja, uma catástrofe, porque à medida que a economia foi prio-
rizada, a vida das pessoas não foi, 95 mil famílias ainda estavam aguardando o 
resultado do pagamento e essas famílias podem ser, inclusive, estas que estão nas 
ruas, despejadas, por pagarem aluguel.” (Trecho do diário de campo, pesquisadora 
social do bairro de Eldorado, 2020).

Além disso, o valor menor concedido na segunda etapa agravou a situação de vulnera-
bilidade das pessoas:

“Tem um agravamento, considerando ainda que este é o primeiro mês da redução 
do valor do auxílio emergencial, de R$600,00 para R$300,00”. (Trecho do diário de 
campo, pesquisadora social do bairro de Eldorado, 2020).

No entanto nem todos tiveram acesso, muitos relatos de dificuldades de efetuar o ca-
dastro, problemas com a inclusão digital:

“A dona M. é aposentada com um salário mínimo, não paga aluguel, mas é respon-
sável pelas 2 crianças que moram com ela, filhos de seu filho. Relatando a situação 
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do bairro, quando questionada sobre a questão do auxílio emergencial, ela disse 
que não conseguiu acessá-lo, não sabe dizer o porquê. Eu questionei se foi devido 
a não ter sido liberado pelo governo ou algum outro motivo, mas ela disse que não 
sabia dizer, tentou pelo celular de uma vizinha, a vizinha não conseguiu ajudá-la, 
ela foi na fila da Caixa 2 vezes e não conseguiu ser atendida, então ela desistiu, até 
mesmo devido a situação das crianças.” (Trecho do diário de campo, pesquisadora 
social do bairro de Eldorado, 2020).

“Aí na pergunta que eu fiz sobre auxilio emergencial se já tinha recebido se não tem 
recebido, os que recebem disseram sobre as dificuldades de receber, mas também 
de um grande número de jovens que não recebem. Ou por não ter nenhuma ativi-
dade financeira, ou quem não consta né ou por não ter conseguido fazer o cadastro 
direito, coisas que achei que por ser jovens da minha Idade um pouco mais velha 
as pessoas não tinham essa dificuldade né. Mexer com celular com tecnologia, não 
parece ser verdade né. Me parece que eles também tiveram dificuldade em relação 
a isso. Mas alguns também receberam, não eram todos que não tinham recebido”. 
(Trecho do diário de campo de , pesquisador social do bairro de Eldorado, 2020)

 Nesse contexto, movimentos da população nos próprios territórios foram os principais 
mecanismos de enfrentamento das dificuldades econômicas, busca por auxílios, acesso a ali-
mentos e de cuidados com a saúde. A pesquisa deparou-se, no processo de aproximação com 
os territórios, com um tipo de mobilização social atuante em torno de questões como o femi-
nismo, a luta por moradia, o combate ao racismo, a defesa de direitos humanos e outras pautas 
que os identifica como novos ou novíssimos movimentos sociais, os ditos coletivos. Encontrou 
também arranjos organizativos espontâneos, de ajuda mútua e de construção de ações de 
solidariedade perante as dificuldades vivenciadas na pandemia. Entre os moradores entrevis-
tados, 15,9% declarou fazer parte de algum movimento social, associação de moradores, ONG 
ou organização social, conforme mostra o gráfico 9.1.
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Esses moradores do território participam de ações de solidariedade nos territórios, que 
são os principais apoios reconhecidos pela população. 71,5 % dos entrevistados referiram ter 
tomado conhecimento de ações de solidariedade nos territórios (gráfico 9.2). 

Gráfico 9.1: Participação dos/as respondentes em movimentos 
social, associação de moradores, ONGs ou organização social (em 
porcentagem). População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 
2020

N= 460
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: 
Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Gráfico 9.2: Conhecimento dos/as correspondentes sobre ações de 
apoio e solidariedade no enfrentamento da pandemia de COVID-19 
(em porcentagem). População domiciliada nos aglomerados 
vulneráveis, 2020

N= 459
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: 
Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Dos que referiram ter recorrido aos apoios,  35,8 % referiram apoio vindo de centros 
comunitários; 29,4% reconheceram as ações dos movimentos sociais, 17,1% referiram ações 
conduzidas pelos serviços de saúde, escolas e centros culturais públicos; 16,2% mencionaram 
apoio vindo de vizinhos. Para 14,9% das pessoas, ações de solidariedade vieram de ONG e para 
14,7 de igrejas, templos e centros religiosos organizaram o apoio (gráfico 9.3 )

Estas ações reconhecidas foram procuradas por 42,0% da população entrevistada ou 
por outro morador da sua casa (gráfico 9.4).

Gráfico 9.3: Origem dos apoios recebidos pela população para o enfrentamento 
da pandemia (em porcentagem). População domiciliada nos aglomerados 
vulneráveis, 2020

N= 469
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e 
Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Gráfico  9.4: Respondentes e familiares que recorreram a apoios e ações de 
solidariedade(em porcentagem). População domiciliada nos aglomerados 
vulneráveis, 2020

N= 429
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 
Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Gráfico  9.5: Tipos de apoio recebido pelos que recorreram a eles (em 
porcentagem). População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020

N= 180
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise 
e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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As ações de solidariedade foram destinadas ao suprimento de diversas necessidades 
e incluíram: doação de alimentos, de produtos de higiene, limpeza e prevenção pessoal, além 
de ofertas de trabalho. Tais redes foram essenciais para suprir, em parte, a ausência ou má 
implementação de políticas públicas de Estado durante a pandemia.

A auto-organização das comunidades apresentou-se relevante para que as pessoas 
pudessem garantir que o alimento chegasse até suas mesas, até mesmo para o acesso ao gás 
de cozinha, referido como “auxílio comunitário”. Para citar uma dessas iniciativas, de tal ajuda, 
registramos o fato que se deu quando algumas famílias se uniram para a confecção de um for-
no a lenha, em um terreno, por não conseguirem acesso ao modo convencional de cozinhar, 
devido à perda de renda. 

“Nós fizemos na minha casa, na garagem, um mutirão/plantão para tirar dúvidas 
e ajudar as pessoas do bairro, muitas também que não tinham acesso à internet 
em casa, ou mesmo que não sabiam como mexer no celular, mexer em aplicativo, 
porque é meio complicado e a gente ajudou, explicou pra eles, cadastrou, para 
conseguir retirar os auxílios municipais por PicPay e outros aplicativos.” (Trecho da 
entrevista com B., Eldorado, 2020)

Outras relevantes iniciativas se somaram a essa, como podemos acompanhar nos se-
guintes depoimentos:

“Ele não precisou recorrer à ajuda, mas na comunidade sim, ressaltando que a 
ajuda vem apenas da associação, que possui parcerias com supermercados e ar-
recada cestas básicas todos os meses.” (Trecho da entrevista com A., Zona Leste, 
2020).

 “A rede de solidariedade de bairro foi constituída e reforçada. O trabalho de ofertar 
a rede de solidariedade no Morro do Socó é difícil, porque há muito o que fazer e 
poucos voluntários para ajudar.” (Trecho da entrevista com F., Osasco, 2020)

 

 Observou-se a relevância do acesso às diversas formas de assistência com a cesta bá-
sica recebida pela associação do bairro.

“Tem conseguido se alimentar todas as horas do dia e recebe cesta básica da Unas 
Heliópolis.” (Trecho da entrevista com C., Heliópolis, 2020)

“O acesso às doações, incluindo cestas básicas e hortifrúti, garantiram a alimenta-
ção de muitas pessoas da comunidade.” (Trecho da entrevista com G., Heliópolis, 
2020)

“Veio bastante gente pra nos ajudar com cesta básica viu, foi o que livrou a gente, 
tanto na parte da minha família, a minha mãe também, meus parentes também, 
ajudou pra caramba essa parte da alimentação [...] umas pessoas que trouxeram, 
a Universal, a gente costuma meter o pau na Universal mas vira e mexe tá vindo aí, 
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dando cesta.” (Trecho de entrevista com I., Zona Leste, 2020)

“Aqui no Helian não, mas tem bairro que tem pessoas que estão passando fome, 
levei daqui pra lá pra dar pra pessoa cesta básica.” (Trecho de entrevista com B., 
Zona Leste, 2020)

“O auxílio oferecido pela escola foi uma ajuda importante durante cinco meses e 
as cestas básicas distribuídas pela ONG em parceria com a empresa Porto Seguro 
também contribuíram bastante para a alimentação da família”. (Trecho de entrevis-
ta com A., Osasco, 2020).

Continuidade de auxílios e redes

A preocupação geral é muito forte em todos os territórios a respeito do que fazer para 
ter renda após o término do auxílio emergencial e com todos os dados apontando para uma 
condição de desemprego alto. Isso chamou bastante atenção, pois também já havia aparecido 
durante o trabalho de campo do questionário. 

De modo transversal, os territórios apresentaram gradações nos tipos e intensidades 
das necessidades. Citamos como caso flagrante, as diferenças socioeconômicas contidas no 
condomínio vertical objeto de estudo em Guarulhos, quando se fala em “muitas classes dentro 
de uma mesma classe”, como faz menção o relatório geral desse território. Essa linha pode ser 
mais ou menos tênue, a depender de onde jogarmos luz. 

Ainda que o esforço desses movimentos e atores sociais esteja sendo o principal meio 
de enfrentamento da pandemia, todos os representantes de movimentos e moradores atuantes 
em ações de solidariedade no território retrataram, no decorrer da pesquisa, o difícil cenário 
enfrentado e a insuficiência das ações solidárias frente às necessidades. A cada dia mais pes-
soas entrando em situação de vulnerabilidade:

“As reflexões que fiz no dia de hoje também estão ligadas à piora da condição 
geral da vida das pessoas, cada vez pedindo mais, pelo o que sinto andando 
na rua, mesmo nos ônibus de Diadema, que não é tão comum assim, ter tanto 
pedinte nos ônibus, tantas famílias que entram e saem dos ônibus dizendo que 
estão numa situação difícil, mãe com criança, homem com criança, dizendo que 
está desempregado, pedindo uma moeda, uma bolacha, eu diria que triplicou o 
número de pessoas nessa situação, e isso dá um desespero pra gente que é do 
movimento social, porque sabemos que é só a luta que muda nossa vida, mas é 
muito difícil estar com fome, então precisamos organizar cada vez mais os nossos 
núcleos de bairro, de luta, para poder dizer que se não fizermos as ocupações 
urbanas, manifestações na frente do supermercado para reclamar sobre o preço 
dos alimentos, não conseguiremos sair dessa situação e vamos voltar a ver pes-
soas morrendo de fome, isso é o mais me marcou.” (Trecho do diário de campo de 
pesquisadora social de Eldorado, 2020).



211

As iniciativas solidárias vivenciam a dura realidade, ao passo em que os necessitados 
aumentaram, as doações diminuíram, pois quem mais doava eram os próprios moradores, os 
quais passaram, eles próprios, a precisar de doações.

Nesse contexto de urgência explicitada pela enorme vulnerabilidade, as situações extre-
mas desafiaram os pesquisadores a construir, em ato, ações de solidariedade e apoio, conecta-
das aos movimentos e redes sociais nos territórios. Em alguns territórios, a equipe da pesquisa 
tem sido protagonista na formação dessas redes, em outras se soma e reforça redes existentes.

Uma agente social do bairro Bandeiras doou mensalmente a bolsa recebida pela Fun-
dação Tide Setubal para que a associação de moradores do Jardim Iguaçu comprasse kits de 
alimentação e distribuísse entre os moradores mais necessitados do bairro. Um pesquisador 
social atuou fortemente na captação e doação de alimentos oferecidos por uma empresa. Fo-
ram três doações mensais de 600 cestas básicas, as doações durarão 5 meses, logo, foram/
serão distribuídas 3.000 cestas básicas. O território de Osasco que ficou sob responsabilidade 
do agente social de pesquisa possui 208 famílias, lá a rede de solidariedade tem oferecido 
mensalmente cestas básicas e kits de higiene. Em abril e maio foram atendidas 30 famílias/
mês; nos meses de junho/julho e agosto foram atendidas 10 famílias/mês. 

Nos territórios onde a equipe do inquérito nutricional, parte desse estudo, atuou, estão 
sendo desenvolvidas ações sociais de doação de hortifruti juntamente com os alunos do proje-
to de extensão Compostagem, horta e jardinagem, coordenado pela equipe de pesquisadores 
ligados à Unifesp. Até o momento, mais de nove toneladas de alimentos foram doadas, con-
templando mais de 1.800 famílias de nove comunidades e composição de 900 marmitas mais 
saudáveis para moradores de rua da Cracolândia e Centro da cidade de São Paulo. 

Em seu diário de campo, a pesquisadora S. traz análise crítica a respeito das ações de 
solidariedade e da realidade nacional: 

“Ouvimos o rap “Quarentena” do MV Bill, cada um compartilhou sua per-
cepção sobre a música e a relação entre as atividades no território. Tive a seguinte 
conclusão: nos territórios onde pude estar percebi que as redes de apoio têm muita 
influência sobre a população, porém assim como outros disseram é uma respon-
sabilidade enorme, já que o nosso próprio chefe de estado negligência a situação.” 
(Trecho do diário de campo da- pesquisadora S.)
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2. ANÁLISE SITUAÇÃO DE RUA CRACOLÂNDIA

 Na região da Luz/Fluxo 84 pessoas (12,5%) disseram ter conhecimento sobre ações de 
solidariedade no território, 12 pessoas (12,5%) disseram não ter conhecimento. Das que conhe-
ciam ações, 99% referiram distribuição de alimentos (marmitas, cestas básicas, etc.) e 66,7%, 
afirmaram conhecer ações de distribuição de produtos de higiene e limpeza relacionados à 
pandemia (álcool em gel, máscara, água sanitária, sabão, etc). Diferentemente dos demais ter-
ritórios, 66,7% dos que vivem na Luz/Fluxo responderam que essas ações foram promovidas 
por igrejas e outros centros religiosos, 41,9% responderam que as ações vieram de serviços de 
saúde, escolas e centros culturais públicos. 76,3% referiram também ações realizadas por mo-
vimentos sociais do próprio território; 62, 4% sabiam de ações de grupos de voluntários; 9,7% 
de apoio vindo de bares, restaurantes e mercados e 3,2% disseram saber de lojas.

 As instituições que já faziam ações na região ampliaram sua atuação, em algumas se 
estabeleceu menor “burocracia”, menos exigências tais como comprovantes de residência e 
o aguardo de visitas para comprovar a veracidade de informações, foram temporariamente 
abolidas. Alimentos foram os itens mais disponibilizados neste período. Um peso maior para as 
redes mais autônomas e menos institucionalizadas.

 Houve várias menções à Casa Amarela que, desde o início da pandemia, têm distribuído 
marmitas no almoço e sopas no jantar. A Companhia Pessoal do Faroeste, desde março de 
2020, criou a campanha “Fome zero Luz”, na qual cadastraram 1.000 famílias do entorno e reali-
zaram ações de doação de cestas básicas. Além de ser uma companhia de teatro, defende uma 
rede de Direitos Humanos, que ocupa o território e faz a diferença lá. E, segundo um dos atores, 
diretor e dramaturgo da companhia: “a gente é um ponto aglutinador contra toda intolerância 
e descaso que acontece”.  Neste período de pandemia, foram ameaçados de serem despejados 
do seu espaço, pela reintegração de posse e houve a mobilização de pessoas, em sua defesa, 
que realizaram uma ação de resistência em frente ao teatro.

 No local onde foi realizada esta pesquisa, Teatro de Contêiner Mugunzá, se encontra 
o coletivo “Tem Sentimento”, que é um projeto de geração de renda, que acolhe mulheres cis 
e trans, que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Estas mulheres costuram 
roupas, bolsas, entre outros itens e, durante a pandemia, passaram a confeccionar máscaras, 
bolsas para pessoas colocarem seus pertences e cobertores, além de kits de higiene com itens 
como lâmina de barbear e escova de dente. Esses itens eram entregues às pessoas que iam 
buscar marmitas na hora do almoço e faziam a distribuição também na região do Fluxo, que 
eram ações mobilizadas pelo próprio coletivo e por pessoas voluntárias.

 Uma pessoa que idealizou a criação do coletivo, que realiza trabalho social na Cracolân-
dia desde 2013, antes como orientadora sócio-educativa e hoje como assistente social, relata 
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que hoje vê que coletivos e espaços ali do território estão atuando mais juntos. Ela declara: 
“quando você faz trabalho sozinho, não consegue alcançar muitas pessoas, mas quando faz um 
trabalho com mais coletivos, tem um alcance maior.” 

 Os coletivos mencionados Cia Pessoal do Faroeste, Teatro de Contêiner Mugunzá e o 
Tem Sentimento, atuam juntos nessas ações, além do movimento social “A Craco Resiste” , que 
colabora com essas e outras ações de redução de danos no território, principalmente junto à 
população em situação de rua, pessoas que transitam no fluxo-cracolândia e/ou que fazem uso 
de álcool, crack e outras substâncias.

Em todos os territórios da pesquisa a força da produção de redes locais de apoio se 
mostrou muito mais forte que as redes externas ao território. Redes construídas na relação 
pessoa a pessoa, onde quem acolhe também é acolhido. O momento da pesquisa também in-
tegrou essa rede de acolhimento e solidariedade na relação pesquisador – pessoa participante 
da pesquisa, para muitos, como lugar de acolhida, de troca de afeto:

“nesta tarde apareceu um veterano convivente de nosso espaço. Há doze anos 
morando quase que exclusivamente em albergues, eu lhe havia sugerido a pensão 
onde moro há alguns meses ali na rua Triunfo: ele estava ali para que eu o acom-
panhasse até lá. Tendo uma renda mensal, e sendo um lugar barato, com predomi-
nância de pessoas mais velhas, a pensão lhe pareceu tranquila e segura. Ele segue 
vivendo lá. Na entrevista, apesar de sabidamente ser uma pessoa desconfiada, foi 
muito solícito.” (Trecho do diário de campo do pesquisador C.)

“Antes de prosseguir, vale uma palavra sobre a pensão onde conversamos. Eu pen-
sara chamá-lo a um boteco para um café (mas o calor estava infernal) ou um suco 
- me parecia mais agradável. Contudo Gente Boa preferiu que nos sentássemos ali 
no corredor, sobre uma espécie de balcão/banco de cimento, como fizéramos tan-
tas vezes. Eu de pronto pensei uma coisa: lhe é importante ser visto, numa situação 
em que a sua pessoa é “notável”, importante e vital para execução de uma ativi-
dade, figurando como elemento de interesse central, como numa entrevista. Meio 
excêntrico, sofrido, solitário (não tem familiares próximos e vive só), com frequência 
brincalhão e pueril, e talvez por isto às vezes mal compreendido ou tido como es-
quisitão, ingênuo, etc.” (Trecho do diário de campo do pesquisador C.)

A vivência na vulnerabilidade, muitas vezes amplia o desejo de se organizar e buscar 
fazer parte de coletivos que se organizam para desenvolver ações de solidariedade, como as-
sinala um morador, engajado em um coletivo que tem produzido máscaras, bolsas e distribuído 
marmitas: “já passei fome, me sinto muito bem em poder fazer o bem a alguém”. Ele assinala 
ainda que, mesmo sendo uma tragédia terrível com a morte de muitas pessoas no mundo, a 
pandemia tem tido esse lado “bom, tornado as pessoas mais humanas... quanto mais eu ajudo 
mais quero fazer algo e já estou me envolvendo em outro projeto”.

Algumas falas reforçam a importância dessa rede constituída pelos próprios moradores:



214

“ela tecerá considerações sobre ajuda mútua; dando relevo a si mesma, diz que 
na sua pensão costuma dividir um ou outro item que lhe sobra, contrariamente às 
práticas que testemunhou de vizinhos a comercializar cestas básicas. Cita uma 
moça que vendeu ao custo de 20 reais; relativiza o valor, admite que é baixo, mas 
segue contrária a tal ação.” (Trecho do diário de campo do pesquisador C.)

Neste trecho da conversa, a comerciante R. comenta sobre renda e alimentação:

“o namorado também teve a renda afetada pela pandemia, mas sempre conse-
guiu comprar “mistura”, diz (e ela também o faz quando pode). As doações sem 
dúvida ajudaram bastante, e obtinha marmitas na Casa Amarela (instituição re-
ligiosa ali perto, na rua Couto de Magalhães) e cestas básicas no teatro Cia Pes-
soal do Faroeste, na rua Triunfo. (Trecho do diário de campo do pesquisador C.)

“JÁ PASSEI FOME, ME 
SINTO MUITO BEM 
PODER FAZER O BEM A 
ALGUÉM.”
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3. ANÁLISE VILA MARIANA CLASSE MÉDIA

Os moradores do território Vila Mariana (classe média), ao invés de precisarem de doa-
ções, referiram participar das ações de solidariedade, atuando em movimentos sociais, con-
selhos participativos e ações de voluntariado. Uma das moradoras relatou ações de apoio e 
solidariedade organizadas no bairro para auxiliar catadores/as, imigrantes bolivianos, a Má-
rio Cardim e outras comunidades menores e pessoas em situação de rua. (Trecho do diário 
de campo da pesquisadora R.). Também há pessoas que iniciaram no momento da pandemia 
ações de apoio com vizinhos do mesmo prédio, incluindo ações de conscientização e apoios 
com compras e plantas (Relato livre do diário de campo da pesquisadora R.). Neste território 
também são identificadas pessoas em condições de apoiar, mas que não apoiam:

“No outro grupo, temos por exemplo C., que não está envolvida em associações 
e projetos sociais, mas disse se engajar em causas de direitos dos animais (é 
vegetariana, inclusive). Ou D. C., que a partir de notícia de telejornal, ao se de-
parar com caso de homem jovem que não consegue abrir a barbearia de que era 
proprietário por falta de verba, pensa sobre as dificuldades econômicas que virão 
com a pandemia e a relevância de auxílios para alimentação e renda. Entretanto, 
fica claro que a entrevistada não constata as desigualdades e necessidades de 
apoio de perto.” (Trecho do diário de campo da pesquisadora R.). 

Ficou evidenciado que nesta população as ações de solidariedade não são organizadas 
para atender ao mesmo grupo social das pessoas promotoras das ações, mas como forma de 
apoiar a população em situação de maior vulnerabilidade no mesmo bairro. Essa mobilização 
de vários coletivos é percebida como importante na produção de redes de solidariedade pelas 
pessoas que moram nas comunidades. A busca de apoios também começou dirigida a vizinhos 
com necessidades pelo isolamento a partir do diagnóstico de COVID-19, mas foi adquirindo 
contornos mais amplos: 

“A líder comunitária da Mário Cardim relata que, durante o começo da pan-
demia, passou a buscar recursos para as 12 famílias com casos diagnosticados 
por Covid-19. Isso foi feito buscando contribuição financeira junto aos demais mo-
radores. Aos poucos, com a percepção de aumento do número de famílias que 
tiveram algum caso, se refere que passaram a buscar recursos mobilizando doa-
ções, incluindo empresas e universidades, e relata que fizeram muitos contatos e 
que busca atender igualmente a Mário Cardim e as outras comunidades em que 
atua. Atualmente, o galpão em que foi feita a entrevista é o local de guardar cestas 
básicas e outros materiais de doação.” (Trecho do diário de campo da pesquisa-
dora M.)  
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Com relação ao comprometimento de renda e recebimento de auxílio, na Vila Mariana 
(classe média), foram identificadas pessoas que tiveram acesso ao auxílio emergencial do go-
verno federal devido à diminuição de renda e puderam, assim recompor o orçamento familiar:

“(...)como Fulana, 58 anos, branca, moradora da Vila Mariana desde a infância. É 
dona de um jornal do bairro, diretora de uma associação de moradores e bastante 
engajada política e socialmente no território. Comentou sobre a perda de anun-
ciantes de seu jornal durante a pandemia, reduzindo a renda da família, e que 
seu filho recebeu o auxílio emergencial (é músico e está sem renda atualmente).” 
(Trecho do diário de campo da pesquisadora R.,)
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EIXO 6 
INSEGURANÇA ALIMENTAR

“O maior espetáculo do pobre da atualidade é comer.”

Carolina Maria de Jesus

A insegurança alimentar é um conceito empregado para descrever situações em que 
não há acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. No 
Brasil, o debate sobre segurança alimentar remonta aos primeiros anos da Nova República, 
com a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea, em 1993.

Porém, foi somente nos anos 2000 que as políticas de segurança alimentar ganharam 
maior foco e investimento. Merece destaque a publicação da Lei Orgânica de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Losan – Lei Federal n. 11.346/2006), que estabeleceu a alimentação ade-
quada como direito humano imprescindível à cidadania, e criou o Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (SISAN) para assegurar a efetivação desse direito. A Losan foi 
regulamentada em 2010, por meio do Decreto Federal n. 7.272, que também instituiu a Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). Ainda em 2010, a alimentação foi 
incorporada aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, por meio da Emenda Cons-
titucional nº 64.

Desde 2016, contudo, novos rumos políticos levaram ao desinvestimento em seguran-
ça alimentar, exemplificado na extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ainda em 
2016, e, recentemente, do próprio Consea, em janeiro de 2019. Impactos desse desinvestimento 
já haviam começado a ser sentidos antes da pandemia de COVID-19, conforme mostram os 
levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo 
o IBGE, a porcentagem de famílias brasileiras que viviam com algum grau de insegurança ali-
mentar passou de 23%, em 2013, para quase 37% entre 2017 e 2018, invertendo a tendência de 
queda da insegurança alimentar que se registrava nas medições anteriores.  

Conforme matéria divulgada pelo Nexo Jornal, um levantamento feito pela Rede Brasi-
leira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional em abril de 2020 já anun-
ciava o agravamento da insegurança alimentar durante o período de pandemia. Ainda segundo 
o Nexo Jornal, a pesquisa “Efeitos da pandemia na alimentação e na situação da segurança 
alimentar no Brasil”, realizada pela Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade de Brasília (UnB), analisou a situação 
da segurança alimentar no final de 2020, e chegou a números preocupantes, com mais de 59% 
das famílias entrevistadas apresentando algum grau de insegurança alimentar, sendo 15% de-
las em situação grave, com privação de alimentos e fome. 
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Embora tenha trabalhado com a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), usa-
da pelo IBGE em apenas um território (resultados descritos no capítulo do Inquérito Alimentar), 
nossa pesquisa também detectou situações de insegurança alimentar nos outros territórios 
estudados, especialmente na etapa qualitativa, realizada entre os meses de setembro e outu-
bro de 2020. Apresentaremos, a seguir, os principais resultados organizados, como nos demais 
eixos, pelo conjunto das populações domiciliadas nos aglomerados vulneráveis, e pelas popu-
lações da Cracolândia (São Paulo) e de classe média, residente na Vila Mariana (São Paulo).
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1. ANÁLISE DAS POPULAÇÕES DOMICILIADAS NOS AGLOMERADOS VULNERÁVEIS

A análise dos dados quantitativos e qualitativos das populações domiciliadas nos aglo-
merados vulneráveis levou-nos a destacar quatro principais questões referentes à segurança 
alimentar, que serão discutidas abaixo.

1.1 Renda e hábito alimentar: percepções do ideal e do real, e o manejo das emoções

Nas respostas referentes à questão sobre como as pessoas estavam se alimentando 
no período da pesquisa, que coincidiu com a primeira onda da pandemia, avaliamos se houve 
mudanças nos padrões de consumo alimentar diário em relação à quantidade, à qualidade e às 
estratégias para acesso aos alimentos.

No momento da aplicação do questionário, entre julho e agosto de 2020, não foi iden-
tificada uma grande mudança quanto ao número e tipo de refeições diárias entre o antes e o 
durante o isolamento social, sendo o café da manhã, o almoço e o jantar as refeições feitas pela 
ampla maioria dos/das interlocutores/as da pesquisa. Destacamos que houve um pequeno 
aumento dos/das interlocutores/as que passaram a fazer o café da manhã, os lanches da ma-
nhã e da tarde e a ceia à noite. Contudo, as principais refeições diárias permaneceram sendo 
almoço e jantar, para a grande maioria dos/das interlocutores/as, como pode ser observado na 
tabela a seguir:
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Tabela 10.1: Distribuição das refeições diárias antes 
e durante o isolamento social, por tipo de refeição. 
População domiciliada nos aglomerados vulnerá-
veis, 2020.
 Refeições que fazia 

antes do isolamento 
social (pandemia)

Refeições que pas-
sou a fazer durante 
o isolamento social 

(pandemia)
 % %

Café da 
manhã 84,5 87,0

Lanche 
da manhã 36,3 41,4

Almoço 97,1 97,1

Lanche 
da tarde 57,0 61,8

Jantar 91,4 91,3

Ceia à 
noite 34,8 40,1

 

 Nas entrevistas, realizadas entre setembro e outubro de 2020, constatamos que o 
aumento do número de refeições para parte dos/das interlocutores/as, esteve relacionado, 
principalmente, a três fatores. Primeiro, às mulheres implicadas nos cuidados das crianças, 
uma vez que elas passaram a se alimentar na mesma frequência que as crianças, levando a um 
aumento no número de refeições diárias. O segundo fator foi o maior tempo livre em casa e o 
terceiro, a dificuldade em manter uma rotina produtiva de trabalho e estudos, fazendo com que 
as rotinas alimentares da moradia se alterassem.

Entre os resultados da etapa quantitativa, os/as interlocutores/as da pesquisa também 
informaram sobre terem aumentado os gastos com alimentos, tanto em mercados locais 
(identificado por 50,6% dos/das respondentes) quanto em grandes redes de supermercados 
(identificado por 49,49% dos/das respondentes). Além disso, 49,8% apontaram ter aumentado 
seu consumo de gás, como consta no gráfico abaixo:

 

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise 
e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Em um primeiro momento, pode-se supor que o aumento dos gastos com mercado e 
supermercado indiquem um aumento da quantidade de alimentos consumidos; enquanto o 
aumento no consumo de gás aponte a maior frequência de preparo de refeições. Com maior 
tempo em casa, as pessoas passaram a se alimentar mais, o que, em parte, foi corroborado por 
algumas falas das entrevistas:

“A gente comeu mais. Eu gastei muito. Nessa pandemia, eu gastei muito, tive que fazer 
empréstimo. (...). Ainda tenho uma adolescente. Você já viu. Todo mundo engordou, me-
nos a minha filha, porque ela quer engordar, mas não engorda. Mas, olha, foi difícil, viu?” 
(Trecho de entrevista com M., Zona Leste de São Paulo, 2020).

 Porém, esses aumentos também estão relacionados a questões socioeconômicas que 
têm caracterizado o período de pandemia no Brasil, especialmente a alta dos preços dos ali-
mentos.

Segundo o IBGE, os alimentos estiveram entre os grandes responsáveis pela alta da 
inflação em 2020. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) teve alta de 4,54% em 2020, a maior desde 2016 (que foi de 6,26%). Entre as causas 
dessa alta, destacaram-se os alimentos e as bebidas, que subiram 14,09%, sendo que itens 
importantes da cesta básica tiveram aumentos ainda mais expressivos, com destaque para 
o arroz, que subiu 76,01%, e óleo de soja, 103,79%. Além desses, também tiveram aumentos 
importantes a batata inglesa (67,27%), o tomate (52,76%), o leite longa vida (26,93%), as frutas 
(25,04%) e as carnes (17,97%). 

Gráfico 10.1: Gastos com mercado local e grandes redes de supermercados 
e consumo de gás (em porcentagem). População domiciliada nos 
aglomerados vulneráveis, 2020.
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e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Considerando outro indicador, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que 
mede a inflação para as famílias de menor rendimento, a alta foi maior que a do IPCA, fechando 
em 2020 em 5,54%. O fato de o INPC ter ficado acima do IPCA é explicado, pelo próprio IBGE, 
justamente pelo peso da alimentação e das bebidas na cesta de produtos consumidos pelas 
famílias de menor rendimento, além do aumento nos custos da habitação, puxado pela alta no 
preço da energia elétrica.

Devemos destacar também aumento dos preços do gás de cozinha. Segundo o IPCA, o 
gás de cozinha teve alta de 9,24% em 2020, ficando mais que o dobro acima da inflação regis-
trada no IPCA no mesmo período (4,52%). 

O aumento dos preços dos alimentos apareceu claramente em diversas falas das en-
trevistas, indicando-o como uma das razões pelo crescimento dos gastos com mercado e su-
permercado, sem que isso signifique um aumento na quantidade de alimentos consumidos. 
Algumas das falas informaram, inclusive, sobre o “comer menos” para “render mais” como uma 
das alternativas para lidar com o aumento dos custos com alimentação.

“Mudar não, mas dar uma segurada, né? Porque o arroz, pelo amor de Deus! O fei-
jão também, enfim. Tudo aumentou, né? Teve que dar uma segurada. Por exemplo, 
em uma compra que a gente comprava três pacotes de arroz para durar bastante, 
a gente teve que diminuir. Feijão, que comprava quatro, mudou pra dois, três.” (Tre-
cho de entrevista com F., Santos, 2020).

“A gente diminuiu um pouco também na alimentação. Como é eu e minha mãe, a 
gente só compra o básico. (...). Antigamente, a gente comprava dois pacotes de ar-
roz. Agora, não dá pra comprar mais dois pacotes. Eu compro um pacote de arroz, 
um pacote de feijão. Não dá pra fazer uma compra mensal devido ao aumento das 
coisas, do arroz, do feijão e das coisa. Tem que ficar comprando picado, quando 
acaba, ir lá e comprar. (...). A gente também diminuiu um pouco também da carne” 
(Trecho de entrevista com A. Zona Leste de São Paulo, 2020).

“Minha família [é] composta [por] dois filhos e uma filha pequena adotiva. Todos 
vivem de minha aposentadoria e nem sempre é possível acessar/comprar alguns 
tipos de alimentos, como frutas, verduras e embutidos, que são consumidos ape-
nas ‘quando tem’.” (Trecho de entrevista com V., Vila Mariana, 2020).

“(...) quando vai ao mercado, sente dificuldade em comprar todos os itens neces-
sários. Na verdade, só compra o necessário. 30 e poucos reais o quilo da carne 
vermelha. A dona Margarida só tem comprado frango e muitos ovos. Tem reduzido 
a quantidade de carne na mesa dela e, sempre que possível, faz legumes com a 
compra da feira. Além disso, disse que o óleo está muito caro, mesmo no bairro, 
que, em geral, tende a ser mais barato os itens. Ela tem sentido dificuldade. Até o 
preço do pãozinho aumentou, o quilo do pãozinho.” (Trecho do diário de campo da 
pesquisadora G., Diadema, 2020).
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“A maioria não consegue comprar. As pessoas continuam comprando, mas então 
precisam reduzir o consumo mesmo, o quanto elas vão comer.” (Trecho do diário de 
campo do pesquisador B., Diadema, 2020).

Além da alta do preço dos alimentos, o período da pandemia também tem sido caracte-
rizado pela perda de renda das famílias, como abordamos no Eixo 1 referente a vulnerabilidade, 
risco, moradia, renda e sentido de prevenção. Resultando desse processo, os/as interlocuto-
res/as da pesquisa apontaram diferentes estratégias para diminuir o consumo de alimentos e 
amenizar a presença da “fome”, como o espaçamento entre as refeições.

“Também houve redução das refeições. Antes, as pessoas faziam três refeições ao 
dia. Atualmente é apenas uma: ela almoça mais tarde, em torno das 16 horas, e, à 
noite, busca comer um pão com ovo, alguma outra alternativa. Então, aquela janta 
deixou de existir e aquele almoço, que até então era meio-dia, também deixou de 
existir neste horário, foi um pouco postergado”. (Trecho do diário de campo do pes-
quisador M., Osasco, 2020) 

O relato da situação de um senhor de 65 anos, negro, que trabalhava com reciclagem, 
é emblemático:

“Com a pandemia, seu acesso à alimentação diminuiu por não conseguir trabalhar 
para comprar o alimento. Uma vizinha leva, todos os dias, uma marmita no almoço, 
e é esse prato de comida que é dividido entre o almoço e o jantar. Entre as refei-
ções, quando tem oportunidade, come bolacha e bebe água com açúcar para ame-
nizar a fome.” (Trecho do diário de campo da pesquisadora M. L., São Paulo, 2020)

Outras estratégias relatadas por nossos/as interlocutores/as incluem a substituição de 
alguns alimentos por outros menos caros, a exemplo da substituição da carne por ovos:

“‘Temos comido muito ovo, porque o ovo não subiu muito de preço. Farofa de ovo, 
polenta com ovo, ovo com ovo, e por aí vai’. Informou que as carnes subiram, in-
cluindo as carnes de frango e de porco”. (Trecho do diário de campo do pesquisa-
dor A., Osasco, 2020).

Os/as interlocutores/as que relataram terem aumentado a quantidade de alimentos 
consumidos associaram-no a níveis de estresse e ansiedade aos quais as pessoas têm estado 
expostas ao longo da pandemia, caracterizando-se por um “comer emocional”, no qual o ali-
mento se apresenta como uma ferramenta para manejo das emoções, especialmente as nega-
tivas, implicando inclusive em compras desnecessárias e supérfluas. Embora essa questão não 
tenha sido aprofundada, essas alterações nos padrões de consumo de alimentos podem ser 
sintomas relacionados ao estado de desânimo e sofrimento mental, questão que abordamos 
no Eixo 3, referente a sofrimento mental e uso intensivo de substâncias.
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“A ansiedade também do pessoal [diante da pandemia], a pessoa come, come, 
come, quanto mais você come, mais você quer comer. (...).”

“Eu tirei minha janta. (...). No começo da pandemia, minha diabetes chegou a 300. 
Não sei se era preocupação. A pressão tava boa, mas a diabetes subiu de um jeito... 
Aí, eu tirei um pouco da comida.” (Trechos de entrevista com L., Zona Leste de São 
Paulo, 2020)

“Falando sério, não sou de falar sério não, mas hoje eu vou falar, eu tô no pânico de 
comer. (...). Fico com ansiedade, fico com medo, desconto em comida. (...). Fico com 
aquele negócio na cabeça, se eu comer, eu vou engordar. (...). Não consigo dormir 
direito, fico só imaginando. (...) Aí me volto em que? Álcool na mão e álcool pra den-
tro.” (Trecho de entrevista com R., Zona Leste de São Paulo, 2020) 

“Eu como mais vezes. Tem dias que eu não como, eu coloco, eu jogo fora, por causa 
que minha pressão ultimamente está muito alta. Ela tá altíssima, filho. Não dá von-
tade nem de comer, só de ficar deitada. (...) Agora, nem como.” (Trecho de entrevis-
ta com P., Zona Leste de São Paulo, 2020)

“Eu, como estou em casa, faço uma comida e como no dia que eu faço. Mas depois 
eu não como mais não. Já teve semana que eu fiquei dois dias sem almoçar por 
causa do desânimo.” (Trecho de entrevista com C., Diadema, 2020)

“Não coloquei o nariz fora de casa. Graças a Deus, tinha tudo dentro de casa.” (Tre-
cho de entrevista com S., Heliópolis, São Paulo, 2020)

Quanto à qualidade dos alimentos consumidos pelos/pelas interlocutores/as da pes-
quisa, observamos, na etapa quantitativa, que houve relativamente um bom consumo de ali-
mentos saudáveis, especialmente legumes e verduras frescas, sendo que 39,4% dos/das res-
pondentes informaram consumi-los de duas a quatro vezes por semana e 36,2% cinco vezes 
ou mais, somando 75,6% dos respondentes. Os/As interlocutores/as também informaram fazer 
um bom consumo semanal de frutas, com 32,1% consumindo-as de duas a quatro vezes e 
31,7%, cinco vezes ou mais por semana, somando 63,8% dos/das respondentes. Houve, porém, 
baixo consumo de alimentos integrais ou ricos em fibras, não sendo consumidos por 59,2% 
dos/das interlocutores/as, como pode ser observado no gráfico a seguir: 
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Na etapa qualitativa, pudemos observar que, mesmo com a diminuição ao acesso a ali-
mentos, parte dos/das interlocutores/as priorizaram alguns alimentos saudáveis, como frutas 
e hortaliças, e realizaram a compra de comerciantes locais.

“Os cuidados que eu tentei redobrar o máximo que posso é na alimentação, uma 
alimentação assim com mais vitaminas, tipo sucos, tirar algumas coisas que eu sei 
que são mais prejudiciais. Então é salada, legumes, sucos, e pensei muito na ali-
mentação porque para ficar com imunidade melhor. Foi isso que eu fiz em casa. Foi 
praticamente isso, porque outra coisa não tinha muito o que fazer. É só eu e ele, na 
verdade, porque tem uma senhora em casa, mas ela é totalmente distanciada no 
quarto dela. Tudo é eu e meu filho só.” (Trecho de entrevista com M.A., Zona Leste 
de São Paulo, 2020)

“Eu dei mais valor às coisas básicas. (...) Às vezes, não precisa tanta coisa, tanta 
besteira, tanto iFood, tantas coisas assim. Às vezes, acho que o básico é melhor 

Gráfico 10.2: Tipos de alimentos consumidos por frequência semanal (em porcentagem). 
População domiciliada nos aglomerados vulneráveis, 2020.
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e mais saudável e gasta menos. E, assim, eu sempre gostei muito de comprar do 
bairro onde eu moro e, com a pandemia, talvez porque eu trabalhei menos, eu tive 
oportunidade de andar mais a pé onde eu moro e comprar mais [alimentos].” (Tre-
cho de entrevista com F., Zona Leste de São Paulo, 2020)

“Eu não tive problema de aumento de peso, nem aumento de alimentação e se ali-
mentar mais. Eu tomei mais cuidado. Eu cortei, na verdade. Como eu tava em casa 
esse tempo todo, então, eu tinha mais tempo para fazer as coisas da forma mais 
certinha. Tipo as comida, por exemplo. Hoje eu chego em casa, então, eu vou no 
básico, no que tá mais fácil. Tento fazer uma salada, uma coisa, mas você nunca faz 
aquele almoço direitinho. Eu tava em casa, tinha todo tempo do mundo pra horários 
de café, de almoço, tudo direitinho; então, não tive problema de aumentar peso. 
Agora a gente está tendo, eu creio que todos nós aqui, o problema com a alimenta-
ção sim.” (Trecho de entrevista com F., Diadema, 2020)

Não obstante a preocupação parte de nossos/as interlocutores/as com a alimentação 
saudável, o preço dos alimentos não deixou de ser uma variável importante, como pontuado 
no trecho a seguir:

“Alimentação saudável é você preparar o seu alimento, é você fazer com cuidado, 
com amor, sentar a sua família ali junto e poder saborear uma comida, né? O que 
nesse momento para a gente tá sendo difícil, né? Porque pagar um pacote de arroz 
25 reais, um óleo, fui comprar em um lugar aqui, um mercadinho menor, 9 reais. 
Então tá sendo bem complicado, né? Mesmo que o próprio óleo de soja, uma coisa 
que eu não uso muito, mas você usa, né? Porque, em alguns preparos necessitam. 
Mas tá sendo bem, bem difícil mesmo, viu, você manter uma alimentação saudável. 
Mas aí eu tento, eu utilizo o conhecimento, o pouco que eu tenho, e tento fazer mais 
legumes, tento fazer uns preparos em casa, não comprar nada muito processado, 
industrializado, tento trocar o açúcar refinado pelo mascavo e outros…” (Trecho de 
entrevista com M., Diadema, 2020)

Sobre os produtos alimentares ultraprocessados, a etapa quantitativa identificou que 
os mais consumidos pelos/pelas interlocutores/as da pesquisa eram, respectivamente, os re-
frigerantes e sucos prontos, os doces e os embutidos, como ilustrado no gráfico 2, acima. Os 
refrigerantes e sucos prontos eram consumidos com maior frequência semanal por mais da 
metade dos/das interlocutores/as, 56,1%, somando-se o que disseram consumir de duas a 
quatro vezes por semana (24,4%) e os que disseram consumir cinco vezes ou mais (37,1%). 
Destacamos que mais de um terço (37,1%) disse consumir refrigerantes e sucos prontos cinco 
ou mais vezes por semana. Sobre os doces, somando-se os que disseram consumir de duas a 
quatro vezes por semana (25,6%) e os que disseram consumir cinco vezes ou mais (19,0%), te-
mos quase metade dos respondentes (44,6%). Quanto ao consumo de embutidos, a somatória 
dos que consomem com maior frequência semanal foi de 41,2%, considerando os que disseram 
consumir de duas a quatro vezes por semana (29,2%) e os que disseram consumir cinco vezes 
ou mais (12,0%).
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Os ultraprocessados menos consumidos foram os alimentos prontos congelados, sen-
do que a maioria dos/das interlocutores/as disse não os consumir (66,7%), e os salgadinhos de 
pacote, com pouco mais da metade (51,0%) mencionando não os consumir.

A pesquisa NutriNet Brasil,  analisando o consumo alimentar de aproximadamente 10 mil 
pessoas no período de isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19, constatou que 
houve um aumento modesto, porém estatisticamente significante, no consumo de marcadores 
de alimentação saudável (hortaliças, frutas e leguminosas) e uma estabilidade no consumo de 
marcadores de alimentação não saudável (alimentos ultraprocessados). Contudo, a pesquisa 
também observou um padrão menos favorável de evolução na macrorregião do Nordeste, con-
siderada economicamente menos desenvolvida, tendo havido aumentos significativos tanto 
na quantidade de grupos de alimentos ultraprocessados ingeridos, quanto na frequência de 
consumo de frutas e hortaliças (cf. Steele et. al., 2020).

Nossa pesquisa apresentou, em sua etapa quantitativa, um padrão semelhante ao ob-
servado pela NutriNet Brasil em relação ao Nordeste, no que se refere ao consumo de alimen-
tos saudáveis e não-saudáveis durante o período de isolamento. Embora não tenhamos inves-
tigado se houve alteração na qualidade dos alimentos consumidos, pudemos observar que 
o consumo relativamente frequente de alimentos saudáveis (em especial, verduras, legumes 
e frutas) informado por nossos/as interlocutores/as foi acompanhado do consumo também 
relativamente frequente de alimentos ultraprocessados (com destaque para os refrigerantes e 
sucos prontos, com altos teores de açúcar).

Ressaltamos que os alimentos ultraprocessados podem ser adquiridos por custarem 
menos e promoverem saciedade. Portanto, o consumo desses pode se caracterizar como uma 
estratégia de “gerenciamento da fome”, priorizando, em primeiro lugar, ter o que comer, e dei-
xando a qualidade do que se come como secundário.

É um quadro alimentar que expõe a presença da “fome oculta” na mesa das famílias, 
conceito que se expressa a partir da deficiência de micronutrientes, acarretado pelo consumo 
insuficiente de alimentos fonte. Ao contrário da fome clássica ou da desnutrição energético-
-proteica, essa manifestação da fome pode ser encoberta, equivocadamente, pelo excesso de 
ingestão calórica. Apesar de se comer em quantidade suficiente, ou mesmo excessiva, ainda 
assim, o suprimento das necessidades nutricionais não é atingido (FAO/ONU, 2014).

1.2 Poder público e redes de solidariedade para o acesso ao alimento

Visando suprir as necessidades básicas de alimentação, parte dos/das interlocutores/
as relataram ter buscado, além do auxílio emergencial, as doações de alimentos. A procura 
por cestas básicas foi uma das estratégias mais comumente utilizadas e contou com ações 
de doação tanto dos equipamentos públicos municipais, quanto de redes de solidariedade 
dos próprios territórios, muitas vezes, viabilizadas com parcerias diversas. Essa segunda via 
destacou-se como essencial ao ocupar a ausência ou insuficiência de políticas públicas de se-
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gurança alimentar durante a pandemia, o que reforça a análise do Eixo 5, referente ao acesso a 
auxílios e às redes de solidariedade.

“A líder comunitária F. descreveu que o acesso às doações, incluindo cestas básicas 
e hortifruti, garantiram a alimentação de muitas pessoas da comunidade. Cita pro-
jeto de extensão universitária da Escola Paulista de Medicina [da Unifesp].” (Trecho 
do diário de campo da pesquisadora M., São Paulo, 2020)

“O auxílio oferecido pela escola foi uma ajuda importante durante cinco meses e as 
cestas básicas distribuídas pela ONG, em parceria com a empresa Porto Seguro, 
também contribuíram bastante para a alimentação da família.” (Trecho de diário de 
campo da pesquisadora A. Osasco, 2020)

“Ele não precisou recorrer à ajuda, mas na comunidade, sim, ressaltando que a 
ajuda vem apenas da associação, que possui parcerias com supermercados e arre-
cada cestas básicas todos os meses.” (Trecho diário de campo do pesquisador A., 
Zona Leste de São Paulo, 2020)

“Veio bastante gente pra nos ajudar com cesta básica, viu? Foi o que livrou a gente, 
tanto na parte da minha família, a minha mãe também, meus parentes também. 
Ajudou pra caramba essa parte da alimentação. (...) Umas pessoas que trouxeram, 
a Universal – a gente costuma meter o pau na Universal, mas vira e mexe, tá vindo 
aí, dando cesta.” (Trecho de entrevista com I., Zona Leste de São Paulo, 2020)

“Aqui no Helian não, mas tem bairro que tem pessoas que estão passando fome. 
Levei daqui pra lá pra dar pra pessoa cesta básica.” (Trecho de entrevista com B., 
Zona Leste de São Paulo, 2020)

“Tem conseguido se alimentar todas as horas do dia e recebe cesta básica da Unas 
Heliópolis.” (Trecho do diário de campo da pesquisadora C., Heliópolis, São Paulo, 
2020)

“O acesso às doações, incluindo cestas básicas e hortifrúti, garantiu a alimentação 
de muitas pessoas da comunidade.” (Trecho do diário de campo da pesquisadora 
G., Heliópolis, São Paulo, 2020).

A auto-organização das comunidades revelou-se fundamental para que as pessoas pu-
dessem garantir que o alimento chegasse até suas mesas, como apontam os relatos acima. 
Além disso, as redes de colaboração locais foram mobilizadas para o acesso emergencial a 
itens de higiene e ao gás de cozinha, referido como “auxílio comunitário”. Em um dos territórios 
estudados, algumas famílias chegaram a se unir para confeccionar um forno a lenha em um 
terreno, por não conseguirem acesso ao modo convencional de cozinhar com fogão a gás, de-
vido à perda de renda.

Apesar dos esforços mobilizados pelas redes de solidariedade, houve também críticas 
às formas de distribuição dos auxílios:
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“Tem como sugestão que as ONG do bairro e pessoas da linha de frente vejam 
quem realmente precisa, pois nem todo mundo que se inscreve para doação de 
cesta está precisando.” (Trecho do diário de campo do pesquisador O., Heliópolis, 
São Paulo, 2020)

Durante a pesquisa, recebemos ainda relatos de buscas de oportunidades para comér-
cio em nível local, relacionados à renda. Na comunidade Madre Cabrini, uma mulher de 27 
anos, confeiteira, relatou à pesquisadora que: 

“Começou a vender bolos no contexto da pandemia, mas não por uma redução de 
renda, e sim, por uma oportunidade que surgiu. Relatou que a ajuda que recebeu 
através das cestas básicas auxiliou na economia durante a quarentena, o que aju-
dou na organização financeira da família.” (Trecho de diário de campo de M. L., São 
Paulo, 2020)

É necessário levar em consideração que a garantia mínima de alimentação não significa 
que esteja assegurada a qualidade dessa alimentação, de forma a contemplar as recomenda-
ções nutricionais para uma alimentação saudável:

“Eu quase não tenho fazendo comida. Como salada e fruta só. Como eu fico o tem-
po todo na loja, então, nem tenho muita fome.” (Trecho de entrevista com D., Helió-
polis, São Paulo, 2020)

 

1.3 A busca e o cuidado com o alimento cabem somente às mulheres?

Como já pontuado especialmente no Eixo 2, sobre as violências, a questão de gênero 
destacou-se como um marcador social da diferença, nitidamente declarado nas reflexões dos/
das pesquisadores/as de campo.

O tema sobre a busca e o cuidado com o alimento, que esteve presente em todos os ter-
ritórios estudados, explicitou também o lugar e a responsabilização da mulher por essa ação. 
Observamos reiteradamente que a responsabilidade pelos cuidados com a alimentação – tanto 
no que se refere ao acesso, quanto ao preparo – recaía sobre as mulheres. As mulheres foram 
as responsáveis por buscar estratégias para sobrevivência alimentar, recorrendo às redes de 
solidariedade das comunidades; foram também as responsáveis pelas compras dos alimentos, 
tomando as decisões sobre a melhor forma de fazer o dinheiro “render” para alimentar toda a 
família; foram as responsáveis, ainda, por cozinhar todos os dias.

“Era sempre mulher. Era mãe solo, eram donas de casa que cuidavam da casa e 
já tavam ali tentando ajudar o parceiro, ou donas de casa em que o parceiro não 
ajudava e elas perderam bico, perderam a faxina, né, que fazia elas comprarem o 
alimento. Sempre mulher.” (Trecho do diário de campo das pesquisadoras B. e J., 
Santos, 2020)
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Uma das pesquisadoras de campo, que durante a pandemia esteve envolvida com a 
entrega de aproximadamente 1.200 cestas básicas, destacou que a expressiva maioria das pes-
soas atendidas foram mulheres, e que há um sentimento de vergonha por parte dos homens 
em buscar esse tipo de auxílio. Mesmo nas situações em que os homens foram dispensados do 
trabalho e as mulheres mantiveram seus trabalhos remunerados, elas continuaram a serem as 
responsáveis pela alimentação.

“Na minha comunidade, elas costumam ser muito organizadas. Se eu falo ‘oh, vou 
fazer uma campanha de cesta básica, a gente vai fazer assim, assim, assim, vai ser 
tantas pessoas por dia, pra não aglomerar…’, elas super topam, elas se organizam, 
elas mesmo me trazem lista. ‘Oh, essas pessoas aqui não tão trabalhando, essas 
aqui estão assim’. Elas mesmas já vêm com essas informações. Pra mim, fica muito 
mais fácil. Elas até falam pra mim isso, ‘a gente é pobre, a gente não tem estudo e a 
gente não tem um trabalho de carteira assinada, a gente às vezes nem teve nesse 
tempo todo de vida, teve pouco tempo de CLT’, mas elas são bem-organizadas e 
bem-informadas, graças a Deus, porque isso pra mim é ótimo”. (Trecho do diário de 
campo das pesquisadoras M. e J., Santos, 2020)

“É muito bom também, elas vão se informando entre si. Nessa pandemia, eu vi mui-
to isso, elas se informando, uma empoderando a outra, uma falando pra outra ‘não, 
se seu marido não te dá, tem que pegar… pega lá dele e fala que tá pegando. Se ele 
come é porque você tem que pegar em algum lugar’. Porque tinha muito marido que 
ficava ‘ah, minha mulher não é pra vir aqui pegar cesta’. Eu ficava tipo ‘moço, se ela 
veio aqui, é porque você precisa olhar sua casa, conversa com sua esposa’.” (Trecho 
do diário de campo das pesquisadoras A. e J., Santos, 2020)

1.4 A alimentação como marcador de diferença social

Na etapa qualitativa, ao olharmos para os marcadores sociais presentes nas famílias 
com as piores condições de alimentação, observamos que essa era uma realidade das famílias 
mais pobres, que já viviam em um território de vulnerabilidade social mais acentuada.

Em relação à raça/cor, não foi possível realizar esse destacamento quanto à alimenta-
ção, sendo que algumas pessoas identificadas como pretas ou pardas referiam a si próprias 
como brancas.

 Outro aspecto que é correlacionado diretamente à diferença social refere-se às con-
dições de emprego, sendo a informalidade mais presente nos territórios de vulnerabilidade 
social. O emprego fixo, com carteira assinada, é um fator de seguridade alimentar, pois pressu-
põe o acesso a benefícios trabalhistas, tais como os vale alimentação e refeição e, em caso de 
demissão, o salário desemprego. Este fato ajuda a compreender o porquê de alguns entrevis-
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tados informarem sobre a normalidade no acesso à alimentação, embora vivam em territórios 
de vulnerabilidade.

“Não, normal, com a chegada da pandemia eu e minha família tivemos a boa ali-
mentação de todas as horas. Tenho conseguido me alimentar todas as horas do 
dia.” (Trecho de entrevista com M., Heliópolis, São Paulo, 2020)

Os relatos da classe média, por sua vez, explicitam a enorme diferença em relação a 
populações em situação de maior vulnerabilidade, ao afirmarem a ausência de mudança repre-
sentativa na alimentação, como retomaremos ao final deste Eixo.
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2. ANÁLISE DA POPULAÇÃO DA CRACOLÂNDIA (SÃO PAULO)

A questão do acesso à alimentação no território da Cracolândia precisa ser olhada a 
partir das especificidades desse território, uma vez que, nele, o acesso a alimentos já dependia, 
muitas vezes, de ações de solidariedade antes da pandemia de COVID-19. No início da pande-
mia, houve um aumento dessas ações e a grande maioria teve como o foco a distribuição de 
alimentos. Assim, as redes de solidariedade foram potencializadas no território durante a pan-
demia, buscando oferecer maior acesso à alimentação, incluindo a “mistura” (expressão usada 
para se referir à carne na refeição), por meio de marmitas doadas por diferentes iniciativas, 
instituições e algumas parcerias com a prefeitura.

 Nesse sentido, uma das interlocutoras da pesquisa declarou que:

“(...) o namorado também teve a renda afetada pela pandemia, mas sempre conse-
guiu comprar ‘mistura’, diz (e ela também o faz quando pode). As doações sem dú-
vida ajudaram bastante, e obtinha marmitas na Casa Amarela (instituição religiosa 
ali perto, na rua Couto de Magalhães) e cestas básicas no teatro Cia Pessoal do 
Faroeste, na rua Triunfo.” (Trecho do diário de campo do pesquisador C., Cracolân-
dia, São Paulo, 2020)

Não obstante os esforços das ações de solidariedade, na etapa quantitativa da pesqui-
sa, 24,5% dos/das interlocutores/as informaram ter havido diminuição no acesso a alimentos, 
enquanto outros 23,6% informaram ter aumentado o acesso, com o crescimento das ações de 
solidariedade.

Com relação ao tipo de comida acessado e sua mudança durante a pandemia, observa-
mos diferentes situações, sendo que a maior parte dos/das interlocutores/as apontou a perda 
de qualidade no acesso à alimentação.
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3. ANÁLISE DA CLASSE MÉDIA: VILA MARIANA (SÃO PAULO)

A desigualdade na segurança alimentar foi marcante na comparação entre os dados 
coletados pela pesquisa junto à classe média e às populações dos territórios vulneráveis. Na 
classe média, o tema do acesso a alimentos não apareceu como um problema a ser enfrentado, 
havendo uma relativa permanência dos hábitos alimentares e a garantia do acesso a alimentos 
de qualidade sem grandes restrições, em comparação com a dieta anterior à pandemia.

Quanto ao número e tipo de refeições diárias entre o antes e o durante o isolamento 
social, a ampla maioria dos/as interlocutores/as da classe média informou que fazia e continuou 
fazendo o café da manhã (mantido para 94,9% dos/das respondentes), o almoço (que passou 
de 97,4% para 100,0% dos/das respondentes durante a pandemia) e o jantar (mantido para 
94,9% dos/das respondentes), como pode ser visto no gráfico abaixo. Essa concentração 
nas três refeições aproximou-se dos resultados observados nas populações dos territórios 
aglomerados vulneráveis (ver gráfico 4), embora haja maiores porcentagens de respondentes 
da classe média que faziam antes e continuaram fazendo o café manhã durante o período de 
isolamento social (94,9%, contra 84,5% dos/das respondentes dos aglomerados vulneráveis 
que faziam o café da manhã antes e os 87,% deles/las que passaram a fazê-lo durante o 
isolamento), e pelo crescimento a 100,0% de respondentes de classe média fazendo o almoço 
durante o período de isolamento.

 

Gráfico 10.3: Refeições diárias antes e durante o isolamento social, por tipo de 
refeição (em porcentagem). População de classe média (Vila Mariana), 2020.
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Entre os/as interlocutores de classe média, 53,9% informaram que os gastos nos merca-
dos locais aumentaram durante o período de isolamento social, enquanto 23,1% citaram terem 
diminuído os gastos em grandes redes de supermercados, o que indica uma possível tendência 
de priorização das compras nos mercados locais. O aumento do consumo de gás foi apontado 
por 61,5% dos/das interlocutores/as.

Na etapa qualitativa, identificamos alguns relatos de alguns de nossos/as interlocuto-
res/as de classe média em que houve mudança na alimentação, ao longo do período da pan-
demia, associada à alta dos preços dos alimentos:

“Reduzi o consumo principalmente de carne e óleo. Precisei reorganizar minha ali-
mentação.” (Trecho de entrevista com C., Vila Mariana, São Paulo, 2020)

“Ao longo da pandemia, sua alimentação mudou por conta dos preços. Então, re-
duziu o seu consumo principalmente de carne e óleo. Ele precisou reorganizar sua 
alimentação. Mesmo as alterações feitas no padrão de consumo, disse que não 
seria necessário buscar redes de apoio para auxílios.” (Trecho do diário de campo 
da pesquisadora S., Vila Mariana, São Paulo, 2020)

Contudo, as preocupações e alterações nos padrões de consumo de alimentos obser-
vadas em algumas entrevistas não foram tão acentuadas quanto as observadas entre os/as 
interlocutores/as residentes nos territórios vulneráveis, indicando que os impactos da inflação, 
especialmente nas altas dos preços dos alimentos (e do gás de cozinha), foram menos sentidos 
na população de classe média. Assim, apesar de ter havido alterações na alimentação de algu-
mas pessoas de classe média, não chegaram a configurar situações de insegurança alimentar, 
como observamos de forma reiterada entre os/as interlocutores/as dos territórios vulneráveis.

Gráfico 10.4: Refeições diárias antes e durante o isolamento social, por tipo 
de refeição (em porcentagem). População domiciliada nos aglomerados 
vulneráveis, 2020.
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Almoço: N= 441, Lanche da tarde: N= 244, Jantar: N= 415, Ceia à noite: N= 148. 
Refeições diárias durante o isolamente social: Café da manhã: N= 393, Lancha da manhã: N= 178, 
Almoço: N= 440, Lanche da tarde: N= 268 Jantar: N= 412, Ceia à noite: N= 169. 
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 
Análise e Recomendações, Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.
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Nesse sentido, mesmo havendo aumento dos gastos com mercados locais e no consu-
mo de gás, houve uma afirmação de que não seria “necessário buscar redes de apoio para auxí-
lios” (Trecho de entrevista com C., Vila Mariana, São Paulo, 2020). No que se refere às redes de 
apoio e doações, todos os entrevistados de classe média (100,0%) disseram não necessitarem 
de cesta básica.

“Meus filhos que estão no período da faculdade passaram a fazer o ensino à distân-
cia (EAD) e eles engordaram um pouco durante esse período”. (Trecho de entrevis-
ta com J., Vila Mariana, São Paulo, 2020)

“Não mudei a qualidade, diversidade e frequência da minha alimentação. Ela é sim-
ples e baseada em arroz, feijão, peixe, verduras, frutas e sopas / caldos”. (Trecho de 
entrevista com J., Vila Mariana, São Paulo, 2020)

Ao identificar a qualidade dos alimentos consumidos pela classe média durante o perío-
do de isolamento social, verificamos um bom consumo de alimentos saudáveis, com destaque 
para as frutas, os legumes e as verduras frescas, que foram consumidos com frequência de 
cinco ou mais vezes por semana por expressiva maioria dos/das respondentes (82,1% informa-
ram consumir frutas cinco ou mais vezes por semana, e 76,9% informaram consumir legumes 
e verduras frescas na mesma frequência). Os alimentos integrais ou ricos em fibras foram con-
sumidos entre duas e quatro vezes por semana por 25,6% dos/das respondentes e cinco ou 
mais vezes por semana por 53,9%, caracterizando um consumo frequente e promotor de uma 
alimentação saudável.

Comparativamente aos resultados obtidos junto às populações residentes nos territó-
rios aglomerados vulneráveis, podemos afirmar que há diferenças substantivas no consumo 
de alimentos saudáveis. Embora essas populações tenham apresentado um consumo relativa-
mente bom desses alimentos, as diferenças nas maiores frequências de consumo (cinco vezes 
ou mais por semana) merecem ser destacadas.

Retomando os dados apresentados no gráfico 2, tivemos 36,2% dos/das respondentes 
dos territórios vulneráveis informando consumirem legumes e verduras frescas cinco ou mais 
vezes por semana, enquanto a porcentagem de respondentes da classe média na mesma fre-
quência de consumo foi de 79,9% (pouco mais que o dobro). Para o consumo de frutas cinco 
vezes ou mais por semana, foram 31,7% respondentes dos territórios vulneráveis e 82,1% da 
classe média (quase o triplo). Enfim, no consumo de alimentos integrais ou ricos em fibras, a 
diferença é a mais acentuada: enquanto mais da metade dos/das respondentes de classe mé-
dia (53,9%) consome esses alimentos cinco ou mais vezes por semana, apenas 17,6% dos/das 
respondentes dos aglomerados vulneráveis disseram fazê-lo nessa mesma frequência, sendo 
que mais da metade desses/as respondentes (59,2%) não o faziam nenhuma vez por semana.

Entre os gêneros alimentícios indicadores de uma alimentação não saudável, como os 
ultraprocessados, verifica-se que os embutidos não eram consumidos por 43,6% dos/das en-
trevistados de classe média e 18,0% disseram fazê-lo uma vez por semana ou menos. Os refri-
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gerantes ou sucos prontos não eram consumidos por 36,8% dos/das respondentes, enquanto 
29,0% informaram consumir uma vez por semana ou menos, 26,3%, duas a quatro vezes por 
semana e 7,9% cinco vezes ou mais por semana. Quanto aos alimentos congelados prontos, 
69,2% disseram não consumir e 23,1% faziam-no uma vez por semana ou menos. Os salgadi-
nhos de pacote, embora não consumidos por 71,8% dos/das respondentes, eram consumidos 
por 20,51% uma vez por semana ou menos.

Contudo, verificamos um consumo mais frequente de doces entre os/as interlocutores/
as de classe média. 30,8% dos/das respondentes informaram consumir doces cinco vezes ou 
mais por semana e 41,0%, entre duas e quatro vezes por semana.

Retomando novamente os dados sobre as populações residentes nos territórios aglomerados 
vulneráveis (gráfico 2), percebemos as diferenças na qualidade da alimentação em relação à 
classe média no que se refere à frequência do consumo de alimentos ultraprocessados. Os em-
butidos, consumidos em menor ou nenhuma frequência pela classe média, estavam entre os 
mais consumidos pelos aglomerados vulneráveis. Mas a maior diferença está no consumo de 
refrigerantes e sucos prontos: enquanto somente 7,9% dos/das respondentes de classe média 
informou consumi-los cinco vezes ou mais por semana, a porcentagem dos/das respondentes 
dos aglomerados vulneráveis chegou a 31,7% para o consumo na mesma frequência (quatro 
vezes mais). Os salgadinhos de pacote, embora pouco consumidos por ambos, eram ainda 
menos consumidos pela classe média (71,8% desses/as respondentes informaram não con-
sumir salgadinhos de pacote ante 51,0% dos/das respondentes dos aglomerados vulneráveis). 
Somente os alimentos congelados prontos eram menos consumidos pelos/as interlocutores 
dos aglomerados vulneráveis. Já os doces foram consumidos com frequência por ambos.

A evolução da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil, estimada com base 
na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF/IBGE) realizada em 2002-2003, 2008-2009 e 2017-
1018, indica que alimentos in natura ou minimamente processados e ingredientes culinários 
processados vêm perdendo espaço para alimentos processados e, sobretudo, para alimentos 
ultraprocessados. Na região Sudeste e entre famílias com maior renda, embora alimentos in 
natura ou minimamente processados e ingredientes culinários processados ainda predomi-
nem, alimentos ultraprocessados já representam mais de um quinto das calorias adquiridas 
(IBGE, 2019).

A Organização Pan-Americana da Saúde publicou em 2018 o relatório “Alimentos e be-
bidas ultraprocessados na América Latina: vendas, fontes, perfis de nutrientes e implicações” 
(OPAS, 2018), que recomenda a redução do consumo geral de produtos ultraprocessados. O 
seu consumo excessivo é uma das principais causas de doenças crônicas e contribui para a 
sua grande prevalência.

A mitigação do consumo de produtos ultraprocessados requer a implementação de po-
líticas fiscais, bem como a regulação de rotulagem, promoção, publicidade e vendas de produ-
tos ultraprocessados. O desenvolvimento de novas oportunidades de mercado para proteger e 
aumentar a produção, disponibilidade, acessibilidade e consumo de alimentos não processa-
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dos e minimamente processados, como também a prática do “ato de cozinhar” necessita estar 
na reflexão e ação do cenário pandêmico da COVID-19 atual.

Se há uma oferta predominantemente por produtos ultraprocessados, ricos em açúca-
res, gorduras e sódio, advindos de um sistema político que prioriza a produção em alta escala e 
rentabilidade, não se pode pensar em um resultado diferente da obesidade e outros problemas 
de saúde associados ao consumo desses alimentos (Simões et al., 2018).

A necessidade de fortalecer os sistemas alimentares que sejam racionais, apropriados 
e sustentáveis requer compromisso e investimento como principais prioridades para os gover-
nos nacionais.
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A doação de testes rápidos sorológicos (TRS) para a detecção qualitativa de 
anticorpos IgM e IgG anti-Coronavírus (SARSCoV-2), pela reitoria, permitiu realizar o inquérito 
soroepidemiológico, que foi incorporado com dois objetivos específicos na proposta inicial: 
estimar a soroprevalência de COVID-19 em comunidades vulneráveis domiciliadas e não 
domiciliados em municípios da região metropolitana incluídos na investigação e determinar o 
aumento do número de pessoas infectadas ao longo de um mês intervalo de tempo.

O estudo do tipo transversal aconteceu em dois momentos distintos, com intervalo de 
30 dias, por amostragem aleatória estratificada (Cochran, 1977). Foram realizadas duas fases: 
1 de 13 a 18 de julho e 2 de 17 a 21 de agosto. O desenho da amostra em dois momentos foi 
importante para o acompanhamento da evolução da pandemia nesses territórios no tempo.

A coleta e testagem foi realizada por enfermeiros ou outros profissionais habilitados 
para coleta, testagem e aconselhamento. A aplicação dos questionários foi realizada pelos 
pesquisadores.

O resultado foi fornecido no momento da testagem, e com o resultado positivo ou 
negativo, era realizada orientação de prevenção e cuidado. Para todos era orientado reforçar 

“São Paulo de ferro

Nesse território em disputa, além da série, 

 seus esquemas e jogadas são elaborados na base das campanhas

 nada políticas ou democráticas, onde o tabuleiro esquematiza o Game of Trones

 (guerra dos tronos) sem ficção, mas sempre em ação,

 onde luz câmera são apenas peças maquiavélicas na conquista do trono de ferro 

Lobos e leões se articulam no campo conquistando

 terreno usando armas e escudos, catapultando terror 

sem tempo de próxima temporada, 

e mutilando os verdadeiros personagens dessa trama, 

ou seja, veados e dragões fumaças da craco, 

onde sua única arma é seu cachimbo sem terra.”

Dentinho, pesquisador social

Capítulo 11
INQUÉRITO SOROLÓGICO
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a importância das medidas de prevenção e controle; lembrar que um resultado negativo 
não significa imunidade; discutir estratégias de redução de riscos que levassem em conta 
questões de gênero, vulnerabilidades e realidade do voluntário.

Os casos reagentes foram encaminhados para as UBS com um laudo completo com 
os resultados do TRS. Para a realização da testagem foram estabelecidas parcerias com a 
Escola de Enfermagem EPE/Unifesp, a Faculdade de Enfermagem Osvaldo Cruz e o Centro de 
Referência e Testagem do CRT/AIDS. Sem estas parcerias não teria sido possível a realização 
do inquérito.

O fluxo para realização da testagem seguiu um fluxo acordado e que foi objeto 
do processo de capacitação dos pesquisadores e testadores, junto com a aplicação do 
questionário, abordagem de medidas de segurança (Figura 1 e 2).
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*Resultados brutos sem ponderação

Aspectos éticos

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios da Declaração de Helsinki e 
cumpriu todas as exigências da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde para pesquisas 
envolvendo seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo CAAE/CEP: 31165120.7.0000.5505, 
sendo que todos os participantes da pesquisa foram orientados sobre os objetivos e 
procedimentos da pesquisa, assim como assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) antes do início da investigação. 

Resultados principais

A seguir apresentaremos alguns resultados nas duas populações testadas.

A Tabela 1 apresenta a distribuição de número de TRS realizados nos Campus incluídos 
no inquérito. No Campus Osasco e Diadema ocorreram dificuldades para a realização do 
recrutamento, em especial na Fase 1 em Diadema, e em ambas as Fases em Osasco.

Ao se analisar o percentual de positividade dos TRS chama atenção a redução da 
positividade entre as duas fases, em ambos os testes (IgM e IgG). Os dados relativos ao campo 
Osasco devem ser analisados com cautela, pelo pequeno número da amostra obtida, e por 
importante perda de informação.

Campus
Fase 1

3 a 18 de julho

Fase 2

17 a 21 de agosto

IgM IgG
Total 

testado
IgM IgG

Total 
testado

% positividade 
IGM

% positividade 
IGG

N
% positividade 

IGM
% positividade 

IGG
N

SP – Heliópolis 5,4 2,7 74 2,8 2,8 109

ZL – Jd Helian 42,3 38,5 26 4,0 4,0 25

ZL – Miguel 
Inácio/Vila Paz

4,3 4,3 23 4,0 0,0 25

Guarulhos  9,5 2,4 42 8,7 8,7 23

Tabela 11.1. Distribuição do número de testes realizados e percentual de positividade* ao Teste Rápido 
Sorológico (TRS) detecção de IgM e IgG para SARSCoV-2 por campus de acordo com a Fase do 
inquérito. Populações Vulneráveis em Heliópolis, Zona Leste, Guarulhos, Diadema e Osasco - Estado 
de São Paulo 2020.
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Diadema  12,1 9,1 33 4,0 2,0 50

Osasco 0,0 6,7 15 36,4 27,3 11

TOTAL 11,3 8,5 213 5,3 4,1 243

O Quadro 1 apresenta o resultado da prevalência de ponderada* de positividade do 
Teste Rápido Sorológico (TRS) detecção de IgM ou IgG para SARSCoV-2. Pode-se observar 
que ocorreu uma redução, no entanto este resultado não foi estatisticamente significativo. 

Fase Prevalência IC 95%

Fase 1- (13 a 18 de julho) (n=197) 13,8% 9,3%-19,8%

Fase 2- (17 a 21 de agosto) 
(n=243)

6,6% 3,8%-10,5%

Resultados Fase 1:

Foram incluídos 213 indivíduos de uma amostra planejada de 300 indivíduos. Para as 
comunidades pesquisadas, foram contabilizados 213 registros de respostas, destes 17 foram 
excluídos para esta análise por apresentarem: falta de informação acerca do teste IgM (n=1), 
falta de informação sobre a idade do participante (n=1), falta de informação sobre a sexo do 
participante (n=1), coleta de informação fora da região prevista pela pesquisa (n=2), resultados 
do teste para COVID não preenchidos (n=11) e falta de informações do questionário (n=1). No 
total, 197 registros foram considerados incluídos. 

Entre os 197 analisados, 13,85% (9,44%-19,85%) foram positivos para COVID-19, ou seja, 
foram reagentes em um dos dois TRS realizados (IgM ou IgG) (Quadro 1). A média de idade 
entre os que apresentaram resultados positivo em qualquer uma dos TRS foi 41,93 anos e 
entre os não reagentes foi 43,03, essa diferença não foi estatisticamente significativa. Obteve-
se uma positividade maior ao TRS (IgM ou IgG) no campus Zona Leste (26,21%), no entanto 
esse resultado não se mostrou estatisticamente significante (p=0,081) (Tabela 2). 

**% ponderados de acordo com o desenho amostral.
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, 
Unifesp, Fundação Tide Setubal, 2020.

Quadro 11.1.  Prevalência ponderada* de positividade do Teste Rápido Sorológico 
(TRS) para detecção de IgM ou IgG para SARSCoV-2. Fase 1 (13 a 18 de julho) e Fase 
2 (17 a 21 de agosto). Populações Vulneráveis em Heliópolis, Zona Leste, Guarulhos, 
Diadema e Osasco - Estado de São Paulo 2020.  

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, 
Fundação Tide Setubal, 2020.

Tabela 11.1. Distribuição do número de testes realizados e percentual de positividade* ao Teste Rápido 
Sorológico (TRS) detecção de IgM e IgG para SARSCoV-2 por campus de acordo com a Fase do 
inquérito. Populações Vulneráveis em Heliópolis, Zona Leste, Guarulhos, Diadema e Osasco - Estado 
de São Paulo 2020.
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Em relação as comorbidades e situação sociodemográficas só há diferença significativa 
entres os grupos de acordo com: tipo de esgoto nas casas, para os quais houve maior 
prevalência de indivíduos contaminados entre aqueles que não tinham esgoto regular em 
suas casas [56,99%; p=0.042] e entre aqueles não afastados durante a pandemia de seus 
empregos [15,74%; p=0.018]. Quanto às condições de saúde, apenas a Anosmia foi diferencial 
entre os grupos de indivíduos positivos [30,69; p=0.037] (Tabela 2). 

Quanto à prevalência padronizada da positividade ao TRS nesta população foi de 13,85% 
(9,45% – 19,85%) maior que a encontrada no município de São Paulo no mesmo período (11,1% 
em 13/07). Quanto às outras regiões estudadas, não há disponibilidade de dados referentes 
à soroprevalência, não sendo possível a comparação. Apesar do delineamento amostral 
aplicado, nossos resultados podem estar subestimados. A Fase 2 do projeto será analisada 
com as mesmas variáveis para que possamos verificar qual a dinâmica de transmissão entre 
estas regiões. 

Características

N=197
Positivos (13,85%)

Negativos 
(86,15%)*

p-valor**

Sexo 0,259
Feminino 11,14 88,86

Masculino 16,83 83,17

Idade (média) 43,03 41,93 0,604
Raça/Cor 0,841
Amarela 0 100,0
Branca 11,29 88,71
Indígena 14,59 85,41
Parda 12,68 87,32
Preta 18,07 81,93
Campus 0,081
Heliopólis 9,80 90,20
Zona Leste 26,21 73,79
Eldorado 9,59 90,41
Osasco 4,68 95,32
Guarulhos 13,94 86,06
Escolaridade 0,927
Fundamental 13,81 86,19
Médio 13,37 86,63
Superior 0 100
Pós-Graduação 0 100

Não respondeu 20,62 79,38
Não sabe 17,83 82,17
Emprego 0,748

Não  14,59 85,41
Sim 12,85 87,15

Tabela 11.2: Descrição das características sociodemográficas e comorbidades segundo 
positividade do Teste Rápido Sorológico (TRS) para detecção de IgM ou IgG para 
SARSCoV-2- Fase 1. Populações Vulneráveis em Heliópolis, Zona Leste, Guarulhos, 
Diadema e Osasco - Estado de São Paulo 2020. 
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Afastado do trabalho durante a pandemia 0,018
Não 15,74 84,26
Sim 0 100
Esgoto 0,042
Irregular 56,99 43,01
Regular 12,91 87,09
Número de cômodos na residência 0,974
Até 4 cômodos 13,27 86,73
5 ou mais cômodos 13,09 86,91

Iluminação e ventilação natural na residência 0,081

Não 3,53 96,47
Sim 14,84 85,16

Número de pessoas na casa (média) 3.07 3.11 0,913

Características de saúde

Hipertensão 19,36 80,64 0,207
Diabetes 7,73 92,27 0,231
Asma brônquica 15,93 84,07 0,814
Câncer 21,75 78,25 0.643
Doença renal crônica  0 100,0 0.323
Doença cardíaca crônica 0 100,0 0.189
Febre 0 100,0 0.209
Dor de garganta 7,89 92,11 0.273
Tosse 9,87 90,13 0.487
Dificuldade respiratória 0 100,0 0.173
Taquicardia 17,14 82,86 0.655
Anosmia 30,69 69,31 0.037
Diarreia 19,14 80,86 0.625
Vômito 25,72 74,28 0.483
Mialgia 6,47 93,53 0,128
Cansaço 11,93 88,07 0.749
Plano de saúde 15,46 84,54 0.762
Dificuldade em cumprir medidas de 
prevenção

17,14 82,86 0.595

Resultados da Fase 2

Entre os 243 participantes que foram incluídos na Fase 2 verificou-se que 16 deles (6,6%; 
IC95%: 3,8%; 10,5%) apresentaram resultado positivo a pelo menos um dois TRS realizados. O 
resultado foi considerado positivo quando ou o IGG ou o IGM apresentasse resultado positivo 
(Quadro 1).

Tabela 11.2: Descrição das características sociodemográficas e comorbidades segundo 
positividade do Teste Rápido Sorológico (TRS) para detecção de IgM ou IgG para 
SARSCoV-2- Fase 1. Populações Vulneráveis em Heliópolis, Zona Leste, Guarulhos, 
Diadema e Osasco - Estado de São Paulo 2020. 

*% ponderados de acordo com o desenho amostral.
** chi-quadrado com correção de Rao-Scott.
Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, 
Fundação Tide Setubal, 2020.
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Houve uma maior porcentagem de participantes que já haviam realizado algum exame 
laboratorial para Covid-19 entre os que apresentaram sorologia positiva (4/15 = 26,7%) quando 
comparado com aqueles que apresentaram sorologia negativa (14/225 = 6,2%), sendo que 
esta diferença se mostrou estatisticamente significante (Teste exato de Fisher – p=0,018 ). As 
demais variáveis analisadas não apresentaram associação estatisticamente significativa com 
a positividade a algum TRS para a detecção de SARSCoV-2 (Tabela 3).

Características (n=243)
Positivos 
(6,58%)

Negativos

(93,42%)
p-valor**

Sexo     0,772

Mulher 6,00 94,00  

Homem 7,04 92,96  

Idade, anos (Média ± DP) 47,9 ± 14,3 43,3 ± 15,7  0,272

Estado civil     0,562

Sem parceiro 5,13 94,87  

Com parceiro 7,00 93,00  

Raça/Cor     0,594
Branca 4,94 95,06  

Preta 7,14 92,86  

Parda 6,67 93,33  
Amarela 25,00 75,00  
Indígena  0,00 100,00  

Escolaridade     0,235

Fundamental 5,61 94,39  
Médio 9,09 90,91  
Superior 0,00 100,00  

Está trabalhando atualmente?      0,194
Não 4,62 95,38  

Sim 8,99 91,01  

Afastado do trabalho pela pandemia
 

 
>0,999

Não 9,59 90,41  
Sim 7,14 92,86  
Febre 10,00 90,00 0,501
Dor de garganta 2,56 97,44 0,48
Tosse 9,80 90,20 0,339

Tosse com catarro # 12,00 88,00 0,668

Dificuldade de respirar 0,00 100,00 >0,999

Nariz entupido  10,00 90,00 >0,999

Palpitação, coração disparado ou batedeira no coração 9,52 90,48 0,636

Passou a sentir menos cheiro 16,67 83,33 0,183
Diarreia 13,04 86,96 0,183

Tabela 11.3: Descrição das características sociodemográficas e comorbidades segundo 
positividade do Teste Rápido Sorológico (TRS) para detecção de IgM ou IgG para SARSCoV-2- 
Fase 2. Populações Vulneráveis em Heliópolis, Zona Leste, Guarulhos, Diadema e Osasco - 
Estado de São Paulo 2020. 
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Vômito 0,00 100,00 >0,999

Dor no corpo 12,90 87,10 0,131

Cansaço 3,70 96,30 >0,999

Hipertensão arterial 6,58 93,42 >0,999

Diabetes 6,67 93,33 >0,999

Asma ou bronquite 4,55 95,45 >0,999

Apontamentos finais

A realização de inquérito com testes rápido sorológico (TRS) para a detecção de SARS-
Cov2 em territórios que se caracterizavam pela vulnerabilidade social foi importante para 
conhecer a dinâmica da pandemia nestas populações. Aparentemente, nas comunidades 
investigadas ocorreu uma maior prevalência da infecção, na primeira fase da investigação que 
correspondeu ao mês de julho - semana epidemiológica (SE) 29. O inquérito conseguiu captar 
a fase de elevação do número de casos que ocorria no ESP (Dados do Seade Covid-19 – (https://
www.seade.gov.br/coronavirus/). Na segunda fase ocorreu uma redução da positividade ao 
TRS, também por refletir, possivelmente, a fase de redução de casos no final do mês de agosto 
(17 a 21 de agosto- SE- 34). Na primeira fase foi possível observar associação da positividade ao 
TRS com aqueles que não tinham esgoto regular em suas casas, apontando para importância 
das condições de moradia para à maior exposição à transmissão do SARSCoV-2. 

Resultados preliminares – Região do fluxo/Cracolândia

Na região do fluxo estimou-se um total de 600 moradores durante a pandemia. A coleta 
de dados ocorreu em dois momentos em 2020: de 13 a 18 de julho e de 17 a 21 de agosto. Ini-
cialmente, realizou-se uma amostra por conveniência com convite, seguida por uma abertura 
e busca ativa, para então fazermos inclusive critérios de oferta e participação como tentativa 
de controlar a participação de usuários de drogas que circulassem no local. Priorizou-se ha-
bitantes do território, entre pessoas em situação de rua, moradores de ocupações e favelas, 
moradores de hotéis sociais, albergues e pensões.

Após o aceite e assinatura do termo de consentimento livre esclarecido o participante 
respondia a um instrumento estruturado semifechado aplicado face a face em papel e rea-
lizava a coleta de amostra de sangue por meio de punção digital para a realização de um 
teste rápido sorológico para a detecção do SARS-CoV-2. Para a coleta das amostras, foram 

Fonte: Pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, Análise e Recomendações, Unifesp, 
Fundação Tide Setubal, 2020.

Tabela 11.3: Descrição das características sociodemográficas e comorbidades segundo 
positividade do Teste Rápido Sorológico (TRS) para detecção de IgM ou IgG para SARSCoV-2- 
Fase 2. Populações Vulneráveis em Heliópolis, Zona Leste, Guarulhos, Diadema e Osasco - 
Estado de São Paulo 2020. 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
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formadas seis equipes de entrevistadores constituídas por uma dupla de alunos de graduação 
dos cursos de enfermagem e medicina e um profissional supervisor vindos da UNIFESP e de 
outras instituições parceiras.

Foram realizadas análises descritivas sobre a soroprevalência de COVID-19 nesta po-
pulação, assim como a descrição das variáveis de interesse para este relatório. As compara-
ções foram realizadas usando o teste Qui-quadrado de Pearson. Todos os valores de p <0,05 
foram considerados estatisticamente significativos. Para análise estatística, os resultados dos 
testes de IgM e IgG foram agrupados, classificados e categorizados como “negativos” e “po-
sitivos” quando observado pelo menos um teste positivo para COVID-19.

Foram realizados 103 na primeira fase e 91 na segunda fase com um total de 194 pes-
soas. Foram analisados 144 registros de respostas, sendo 64 registros analisáveis referente à 
primeira fase de coleta (13 a 17 de julho de 2020) e 80 registros analisáveis na segunda fase 
da coleta (17 a 21 de agosto). 

Quanto às características sociodemográficas, na primeira fase houve maior prevalência 
de indivíduos do sexo masculino, com idade média de 44,7 anos, predominantemente pardos, 
moradores albergues/CTA. Na segunda fase, houve maior prevalência de mulheres, com mé-
dia de idade de 41,0 anos, pardos e moradores de ocupações. (Tabela 1)

Quanto às características de saúde relacionadas à pandemia, na primeira fase houve 
maior prevalência de indivíduos com testes positivos para IgG quando comparados aos doen-
tes (IgM). A prevalência de anticorpos (IgM ou IgG) nesta fase foi de 5,7%. A maioria dos entre-
vistados relatou entender bem as informações sobre a COVID-19. Na segunda fase o cenário 
foi outro. Houve maior prevalência de indivíduos doentes (IgM positivos) e maior prevalência 
de anticorpos totais, quando comparados à primeira fase, porém, sem significância estatística 
(p=0.496). Durante a segunda fase cerca de 53% da amostra não respondeu quanto ao enten-
dimento das informações sobre a COVID-19. 

Na Fase 1, apenas a raça correlaciona-se com os eventos. Neste caso, 100% dos indiví-
duos que se autodeclararam amarelos estavam contaminados. As demais variáveis estudadas 
nesta fase não apresentaram correlação entre a presença de anticorpos. 

Na Fase 2, apenas a mialgia foi significativa para a presença de anticorpos, neste caso, 
25% dos indivíduos autodeclararam o sintoma ao contexto da Cracolândia. Descrição das ca-
racterísticas sociodemográficas segundo a detecção de IgM e/ou IgG para COVID-19, (n=194 
testes avaliáveis), Prevalência de COVID-19 em populações vulneráveis, Cracolândia, 2020 
(Fases 1 e 2).

Há evidências consistentes sobre os riscos e vulnerabilidades para usuários de drogas 
no decorrer da pandemia, dadas as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, aglomera-
ções subnormais e pouco acesso aos medicamentos para tratamento. Neste contexto, nossos 
dados são os primeiros a descrever a prevalência de anticorpos para a COVID-19 em uma 
população de indivíduos usuários de crack em uma open-air drug scene. De acordo com nos-
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sos achados, durante a semana de 13 a 17 de julho de 2020, a prevalência total de anticorpos 
entre os pesquisados na Cracolândia foi de 5,9% (2,4% - 13,5%) e do município de São Paulo 
(11,1% em 13 de julho). Durante a segunda coleta de testes, realizada entre a semana de 17 a 21 
de agosto de 2020, a prevalência na Cracolândia foi de 8,9% (4,5%-16,9%), também abaixo do 
município de São Paulo (10,8% em 10 de agosto). 

As ofertas produzidas a partir de políticas públicas têm sido insuficientes e exigem 
cuidados que envolvem uma gama de recursos intersetoriais, que permitam a construção de 
projetos ampliados e novos modos de vida. Constroem redes de apoio e formas de sociabi-
lidade entre si e entre outros agentes no território, que também precisam ser reconhecidas 
para que sejam garantidos seus direitos e maior efetividade das políticas públicas destinadas 
ao enfrentamento do problema.

Apesar da prevalência de anticorpos entre as duas fases não apresentar aumento sig-
nificativo, sugere-se a hipótese de que este aumento passou a ser gradual no decorrer da 
pandemia. 

Até o mês de agosto de 2020 (data da segunda fase de coleta de testes sorológicos 
na população da Cracolândia), o governo federal brasileiro ainda não havia se pronunciado 
quanto à criação e à implementação de políticas emergenciais para o apoio aos órgãos de as-
sistência social no enfrentamento a COVID-19 para população em situação de rua, incluindo 
usuários de crack. Evidências no país tem demonstrado que maior parte das iniciativas esta-
vam sendo tomadas a partir de profissionais que trabalham em instituições de assistência ou 
entre organizações que trabalham com esta população.

A prevalência de anticorpos para COVID-19 na população da Cracolândia foi menor 
quando comparada ao município de São Paulo, sem aumento significativo dos anticorpos 
totais entre os períodos pesquisados. Há necessidade de implementação de políticas emer-
genciais para o apoio aos órgãos de assistência social no enfrentamento a COVID-19 para 
população em situação de rua, incluindo usuários de crack no Brasil, para possível controle da 
contaminação entre essas pessoas.

Tabela 11.4:  Descrição das características sociodemográficas segundo a detecção 
de IgM e/ou IgG para COVID-19, (n=144 testes avaliáveis), Prevalência de COVID-19 
em populações vulneráveis, Cracolândia, 2020 (Fases 1 e 2).
Sociodemográficas Fase 1 (n=64) Julho 13-18 Fase 2 (n=80) Agosto 17-21

Negativos Positivos P-valor Negativos Positivos P-valor

Sexo   0.089   0.683
Feminino 100 0  91,5 8,5  
Masculino 88,6 11,4  89,2 10,8  
Idade (média) 43.8 60.3 0.518 41,3 40,2 0.256
Raça/Cor   0.004   0.118
Branca 96,4 3,6  100 0  
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Preta 90 10  86,4 13,6  
Parda 96,8 3,2  91,3 7,7  
Amarela 0 100  66,7 33,3  
Indígena 100 0  66,7 33,3  
Moradia atual   0.622   0.800
Albergue 91,7 8,3  75 25  
Hotel Social 100 0  83,3 16,7  
Rua 100 0  85,7 14,3  
Pensão 88,7 14,3  90,9 9,1  
Casa/Apto 93,8 6,2  90,9 9,1  
Ocupação 100 0  94,3 5,7  
Escolaridade   0.166   0.243
Fundamental incompleto 100 0  100 0  
Médio incompleto 85 15  90 10  
Médio completo 95,8 4,2  87,1 12,9  
Graduação 95,8 4,2  83,3 16,7  
Renda   0.644   0.082
Sem renda 96,8 3,2  95,8 4,2  
Manteve durante a pandemia 91,7 8,3  100 0  
Diminuiu renda 95,8 4,2  81,3 18,7  
Aumentou a renda 100 0  50 50  
Ficou sem renda

85,7 14,3
 

87,5 12,5
 

Higiene pessoal (acesso à água, 
produtos de higiene, banho e 
banheiro)

100.0 0 0.054 83.3 17.3 0.488

Acesso à lavagem das mãos 
com frequência

93.1 6.9 0.327 80.0 20.0 0.369

Uso de máscara 93.2 6.8 0.350 83.3 16.7 0.488
Isolamento social 92.1 7.9 0.478 100.0 0 0.582
Entendimento das informações 
sobre a Covid-19

  
0.539

  
0.015

Não respondeu 96,9 3,1  95,9 4,1  
Entende bem 92,3 7,7  87,1 12,9  
Tem dificuldade em entender 100 0  100 0  
Entende bem, mas acha que 
não se aplica ao contexto da 
Cracolândia

83,3 16,7
 

50 50
 

Hipertensão 100 0 0.201 91,7 8,3 0.921
Diabetes 100 0 0.721 100 0 0.386
Asma brônquica 100 0 0.386 100 0 0.254
Câncer 100 0 0.792 100 0 0.670
Doença crônica renal 100 0 0.708 100 0 0.674
Doença crônica coração 100 0 0.586 100 0 0.493

Tabela 11.4:  Descrição das características sociodemográficas segundo a detecção 
de IgM e/ou IgG para COVID-19, (n=144 testes avaliáveis), Prevalência de COVID-19 
em populações vulneráveis, Cracolândia, 2020 (Fases 1 e 2).
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Febre 80 20 0.185 85,7 14,3 0.618
Dor de garganta 85,7 14,3 0.351 100 0 0.317
Tosse 94,7 5,3 0.851 90 10 0.872
Dificuldade respiratória 100 0 312 84,6 15,4 0.393
Taquicardia 100 0 0.471 80 20 0.190
Anosmia 100 0 0.851 0 0  
Diarreia 100 0 0.358 84,6 15,4 0.413
Vômito 100 0 0.635 100 0 0.520
Mialgia 94,7 5,3 0.729 95,6 4,4 0.009
Cansaço 100 0 0.300 82,4 17,6 0.159

Tabela 11.4:  Descrição das características sociodemográficas segundo a detecção 
de IgM e/ou IgG para COVID-19, (n=144 testes avaliáveis), Prevalência de COVID-19 
em populações vulneráveis, Cracolândia, 2020 (Fases 1 e 2).
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“Is this love

I want to love you

I want to love you, and treat you right

I want to love you, every day and every night

I want to love you, and treat you right

I want to love you, every day and every night

We’ll be together, with a roof right over our heads

We’ll share the shelter, of my single bed

We’ll share the same room

Is this love, is this love, is this love

Is this love that I’m feelin’?

I want to love you, and treat you right

I want to love you, every day and every night

We’ll be together, with a roof right over our heads

We’ll share the shelter, of my single bed

We’ll share the same room

Is this love, is this love, is this love

Is this love that I’m feelin’?

Is this love, is this love, is this love

Is this love that I’m feelin’?

I want to know, want to know, want to know now

Is this love, is this love, is this love

Is this love that I’m feelin’?

Is this love, is this love, is this love

Is this love that I’m feelin’?

I want to love you”

Is This Love, Bob Marley

Capítulo 12
INQUÉRITO NUTRICIONAL

A pandemia do Coronavírus e as medidas de isolamento físico para controlar a  infecção 
pelo SARS-CoV-2 têm se mostrado pouco democráticas. Um objetivo da pesquisa foi apro-
fundar o olhar sobre o acesso aos alimentos e o impacto da pandemia na qualidade da dieta. 
Dentre os 16 territórios vulneráveis foi escolhido, para a realização do inquérito nutricional, a 
comunidade Vila São José localizada no Distrito de Capela do Socorro, Subdistrito de Cidade 
Dutra, no extremo da Zona Sul de São Paulo. 
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De acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), o subdistrito de  Ci-
dade Dutra localiza-se na escala de média, alta e muita alta vulnerabilidade, o que  indica a 
presença de famílias que agregam baixos níveis de renda familiar, chefes de  família poucos 
escolarizados e maior presença de crianças e adolescentes. A maioria das crianças e jovens 
que vivem na Vila São José está incluída no IPVS 5 e 6, que se refere à dimensão socioeconô-
mica baixa, ciclo de vida familiar de famílias jovens. Na Vila São José as escolas têm carências 
em sua infraestrutura e de acesso, e os projetos complementares às políticas públicas não são 
suficientes. 

O objetivo do inquérito foi avaliar, em outubro e novembro de 2020, o acesso aos  ali-
mentos utilizando a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, EBIA, 235 na ver-
são curta, O EBIA é composto por cinco questões referentes à percepção do chefe de família 
quanto à: a) preocupação de que os alimentos pudessem faltar antes de comprar ou ganhar 
mais alimentos, b) falta de alimento antes de ganhar ou comprar mais alimentos, c) redução do 
número de refeições, d) redução na quantidade, e) piora na qualidade das refeições. 

Além do EBIA, foi aplicado o questionário de frequência alimentar sobre consumo na  
semana anterior de frutas, verduras e legumes, arroz e macarrão integral ou granola,  embuti-
dos, congelados e pizza, salgadinhos e doces industrializados. 

Este questionário foi aplicado de forma on-line em novembro de 2020. 329 chefes de 
família responderam. A maioria se considera como pardo ou preto, 96% dos domicílios tem 
moradores menor de 18 anos e 47% encontra-se em insegurança alimentar e nutricional mode-
rada e grave. 79% vivenciaram preocupação de que pudesse faltar alimento antes de comprar 
ou receber, 18% dos domicílios tiveram a falta de alimentos, 62% reportaram ter consumido 
menor quantidade do que gostaria, 47% não considera a alimentação da sua família saudável e 
variada e 31% realizam apenas duas ou menos refeições principais ao dia.

Segundo a classificação do questionário, 5% das famílias apresentaram fome. 57% re-
portaram não ter consumido fruta ou apenas um dia na semana, e metade não consumiu ou 
comeu apenas um dia na semana verduras e legumes. 

Desta forma temos que metade da população avaliada apresenta-se em situação de  
insegurança alimentar e nutricional com comprometimento na qualidade da refeição. A  fome 
volta a ser uma agenda forte que acentua a vulnerabilidade. Esta grave situação  nutricional 
encontrada ressalta a urgência de políticas públicas sociais para enfrentar esta situação extre-
mamente grave encontrada na pesquisa.
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Capítulo 13
PRODUTOS

PRODUTOS GERAIS

Uma série de produtos foram criados coletivamente com a coordenação de um grupo 
composto por diferentes pesquisadores.  Foi definido que os conteúdos informativos e educa-
tivos contemplassem sete temas gerais de interesse (listados abaixo), que foram trabalhados 
em 14 territórios da pesquisa.

Mesmo considerando a possibilidade de produzir materiais personalizados a partir da 
estética e das necessidade de cada território da pesquisa, a decisão foi produzir materiais 
com abrangência geral e comum, que possam, portanto circular em todos os territórios. Op-
tou-se por um processo que faz uso de menos recursos.

“Aurora de Paz 

Olhar pra frente
E sente essa aurora

Que vai nascer
Segue adiante

Pois em cada instante
Você vai ver

Que o amor que a gente perde
Nasceu para se perder

E se o amor da gente morre
A gente não vai morrer
Se não ficou era ilusão

Não seja assim tão infeliz
Que ainda existe um coração

Que vai abrigar outro amor
Diferente da ilusão

Enfrente a vida sorrindo
Nossa manhã já vem vindo

Repare que dia lindo
Para lhe consolar

Prepare  o seu coração
Que essa aurora é de paz
E quem já sofreu uma vez

Desta vez não sofreu mais
(Pra nunca mais)”

 
Cacaso e Elton Medeiros
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 Os temas escolhidos foram tratados em mais de um formato. São eles:

1. Auxílios disponíveis, com destaque para os menos conhecidos, a exemplo do PicPay.

2. Reabertura do comércio e dos bares.

3. Retorno ao trabalho e uso do transporte público.

4. Educação em casa e volta às aulas (Enem).

5. Procedimentos para os casos de violência doméstica.

6. Estatísticas da pandemia e onde buscar informações.

7. Reintegração de posse e violência estatal.

VÍDEOS

Para a realização de uma série de vídeos composta por a) vídeos temáticos e b) vídeos 
sobre os territórios em que a pesquisa foi realizada, estabeleceu-se uma parceria junto a duas 
produtoras de vídeo.

Dessa forma, a  Mangueio Filmes  foi a responsável pela realização dos seguintes ví-
deos:

1) Estudando na Pandemia

A ideia do roteiro partiu de um encontro virtual gravado pela ferramenta GMeet, com 7 
jovens estudantes do Ensino Superior e do Segundo Grau, dos territórios Zona Leste, Baixada 
Santista, Guarulhos, Diadema, Osasco participantes da Pesquisa, coordenado pelos profas. 
Liana e Joana.

Após o depoimento individual de cada um dos participantes, foi realizada uma roda de 
conversa em que os jovens puderam trocar experiências sobre as formas e alternativas de se-
guirem estudando em casa, com a suspensão das aulas presenciais. As respostas e os depoi-
mentos receberam uma edição final com sonorização. De maneira espontânea e descontraí-
da, cada um deles pôde deixar o seu recado de como está sendo esse período de isolamento 
social, forçosamente longe das escolas.

Edição: Mangueio Filmes

2) Cracolândia/Fluxo 

Já, a Muriçoca Multimídia realizou os seguintes vídeos:

Fome 1, 2 e 3; Violência de gênero; Trabalho, Renda e Moradia; Informação, Prevenção e 
Vacina e Saúde Mental. Sobre os territórios/campus: Diadema; Zona Leste; Baixada San-
tista; Guarulhos; São Paulo e Osasco. 

Link para acesso aos vídeos que têm duração média de 7 minutos, material audivisual  

https://drive.google.com/drive/folders/1aKPHam7tuFVjessCxc7lFUtOhuv3MDBX?usp=sharing
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MEGAZINE

A publicação MEGA ZINE TERRITÓRIOS – de olhos abertos contra as desigualdades 
se justifica com esse título por conter 12 páginas, o que se constitui em um fanzine mais ro-
busto.  O conteúdo contempla em seu formato misto, mesclando texto e a versão em HQ, 6 
dos temas acima citados. Nas duas  últimas páginas da publicação foram reproduzidas duas 
das quatro versões dos lambes. O que se justifica pela necessidade de reforçar as mensagens 
contra a violência doméstica. Embora o zine tenha abordado o tema em suas páginas 4 e 5, a 
comunicação mais impactante e direta do formato lambe vem complementar a necessidade 
do reforço e da intensificação desse tipo de comunicação.

Esse número foi realizado por um grupo de bolsistas de vários campi 1que se reuniu 
virtualmente em quatro encontros, sob a coordenação das profas. Joana e Liana (Campus 
GRU). A partir da pauta que se alinha com os eixos temática da pesquisa como um todo, foram 
executados os trabalhos de ilustração, criação, redação, edição e revisão. Sendo que a equipe 
se alternou em subgrupos para dar conta de todas as etapas. 

A estética da publicação se alinha às necessidades do que se configura como  um zine, 
portanto uma publicação em que o conteúdo ganha destaque de forma objetiva, simplificada 
e sobretudo comunicativa. Sendo que a apresentação gráfica atende à uma linha autoral forte, 
em que justamente os autores passam a dar às informações, suas interpretações pessoais.

Por isso, esse número conta com diversos gêneros de ilustrações, justamente trazen-
do a diversidade de estilos dos bolsistas. Vale destacar que os bolsistas são alunos de vários 
cursos, mas nenhum de Comunicação ou de Design gráfico. O que imprimiu à publicação o 
caráter de uma criação coletiva, e sobretudo atendendo a capacidade e a dedicação de cada 
um que integrou o grupo. A finalização gráfica, assim como a diagramação contou com o tra-
balho do bolsista Caio Nascimento, sempre acompanhado pela coordenação.

Foram feitas duas versões do MEGAZINE TERRITÓRIOS, uma em branco e preto, para 
fins de impressão mais em conta; e outra, colorida, que ficará disponível em um espaço para 
todos os territórios e público em geral, de forma on line. Material disponível aqui.

Seguem fotos das capas. 

1  Andreia da Cruz Barbosa, Caio Nascimento, Gabriella Rodrigues Rocha, Joana de Fátima Rodrigues (coordenadora), Liana de 
Paula (coordenadora), Pedro Henrique Antonio Lessa Otsuzi, Renan Riberio de Figueiredo e  Vitória Aparecida do Socorro Costa Lima.

https://drive.google.com/drive/folders/1VA9kzbxTRIivPnCxJrMVFAGPWYnXUm6t?usp=sharing
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LAMBE  pôster artístico

A escolha por lambe-lambes entre os produtos que levam informação e formação para 
o público pelos integrantes da Pesquisa, reforça a proposta desses materiais de difundir in-
formações relevantes junto às populações periféricas. Por isso, teve unanimidade no grupo, 
que contou com a parceria do artista plástico Átila, que vem atuando junto ao território da 
Cracolândia. É de sua autoria as quatro versões. O processo da criação do texto, que são as 
frases com apelo de uma ação comunicativa contundente e ao mesmo tempo com um tom 
poético/literário, foi coletivo. A partir daí, a sugestão de que todas as frases sugeridas fossem 
aproveitadas para a confecção dos cartazes, foi contemplada na criação do artista urbano.

O lambe-lambe, uma vertente da arte urbana, tem se mostrado presente entre as mani-
festações artísticas das periferias, comunidades que veem nesse ato artístico intervencionista 
e urbano um lugar de fala para suas necessidades artísticas, sociais e culturais. 

A temática da violência doméstica, focada com mais amplitude, para os outros tipos 
de ataques contra as mulheres, ganhou destaque nessa série de quatro, devido à presença 
significativa da temática entre os territórios contemplados pela Pesquisa. Haja vista os índices 
em ascensão das pesquisas e levantamentos junto a essas populações durante o isolamento 
social, decorrente da pandemia.  
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Dessa forma, optou-se, em decisão coletiva, que todas as frases criadas pelo grupo 
seriam ajustadas a cada um dos cartazes de muro, como eram chamados os lambe, no século 
passado. Essa decisão traz uma inovação no conteúdo e no formato, uma vez que ao lambe 
cabe contemplar uma frase única, justamente para manter o impacto de sua comunicação 
junto ao público. Essa inovação gráfica e conteudística contempla um dos eixos fortes da 
pesquisa, que é a pluralidade, entre as vulnerabilidades e as diversidades. Tiragem: 2.000 
exemplares.
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PANFLETO

O tema da segurança nos locais públicos como bares e restaurantes, em que a másca-

ra precisa ser retirada mesmo que por um período de tempo reduzido, se fez muito presente 

nas discussões do grupo de materiais para divulgação. Levar à população um pedido con-

tundente, para que continue usando máscara, e não se equivoque quanto à situação de nova 

onda ascendente na incidência de casos de contaminação pelo Corona Virus,  levou o grupo 

a optar pelo folheto. Uma peça que atende plenamente dois objetivos fundamentais: a men-

sagem muito objetiva, em linguagem (textual e icongráfica) popular. 

A partir das ideias discutidas também de maneira coletiva, e de um texto definido, o 

estudante de psicologia, professor de dança e voluntário da Pesquisa, Richard dos Reis, da 

Zona Leste de São Paulo, encarregou-se da criação gráfica.  Tiragem: 3.000 
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ACERVO DE FOTOS E VÍDEOS

Ao longo do desenvolvimento da Pesquisa foram produzidos registros variados, em 
fotografia e vídeo, sob diferentes ângulos e estéticas; com objetivos igualmente distintos.  Tais 
registros trazem cenas e depoimentos dos territórios em diferentes propostas. Ora, as ima-
gens falam por si, ora, os participantes falam de suas atuações no âmbito coletivo da Pesquisa 
e também dentro de seus âmbitos de atuação pessoal, junto a cada um dos territórios em que 
atuam e vivem. 

A temática dos registros, de imagens estáticas e em movimento, atende a uma gama 
diversificada de itens:  ações do trabalho em campo, ações realizadas junto com movimentos 
sociais, registro de momentos delicados como a desocupação em Diadema, eventos culturais 
com participação dos pesquisadores, realização inquérito sorológico, enfim uma variedade e 
riqueza desses materiais. Temos também vídeos de falas de pesquisadores e participantes da 
pesquisa, em cada território, que foram base para a produção de vídeos gerais já descritos no 
item específico.

Material está disponível aqui
A entrega desses materiais nos territórios foram momentos de intervenção coletiva e discus-
são. 

Susanne Rodrigues, aluna de enfermagem EPE/UNIFESP, voluntária da pesquisa e 
bolsista PIBIC e  Reginaldo José, Diretor UNAS e Coordenador do Observatório de Olho na 
Quebrada. Foto de Mariana Nasser Arantes (campus São Paulo).

https://drive.google.com/drive/folders/1ngmcJNoq0rIxaDqTxnpXgbBtGDd28pBf?usp=sharing
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Foto: Pesquisadores C. e D. na distribuição e folhetos na região da Cracolândia. Equipe de 
pesquisa do campus São Paulo. 
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LOGOMARCA

Para atender a uma necessidade fundamental para o processo da comunicação, que 
se constitui na criação de uma logomarca, e, portanto, na identidade visual da Pesquisa, outro 
grupo de alunos bolsistas da Pesquisa, se dispôs a enfrentar essa demanda, sob um forma-
to de desafio. Apesar das limitações de tempo e de formação, uma vez, como já foi citado 
anteriormente, os alunos não têm formação específica nas áreas de design e webdesign, se 
dispuseram a pensar em uma solução. Tivemos três versões nesse sentido. Uma mesma ideia 
e concepção de ideia, formas e elementos, do estudante Caio Nascimento (Campus Osasco, 
Curso de Ciências Contábeis): 

 

A outra opção, com formas mais geométricas, fundo azul e linhas mais tênues, apre-
sentando uma leitura mais voltada à ideia de integração, porém com linhas retas, encadeadas 
e que se comunicam entre si, num jogo de referências e de interdisciplinaridade, de autoria do 
estudante Renan  Figueiredo (Campus Guarulhos,  Curso de História): 
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Em votação, a versão que ganhou mais votos foi a utilizada no MEGAZINE, em branco 
e preto. Ressaltamos que o processo de criação foi de extrema importância para valorizar este 
momento de criação voltada ao coletivo.

CANAL NO YOUTUBE

Foi criado um canal no Youtube para o compartilhamento e arquivo dos vídeos temáti-
cos e sobre os territórios e demais produtos da pesquisa. Disponível aqui

https://youtu.be/e8Io-9huaqo

https://www.youtube.com/channel/UCkXtAEcciosGFl_DZJ2nUCw

https://www.youtube.com/watch?v=dDWt6d2Fb7Y
https://youtu.be/e8Io-9huaqo
https://www.youtube.com/channel/UCkXtAEcciosGFl_DZJ2nUCw
https://www.youtube.com/channel/UCkXtAEcciosGFl_DZJ2nUCw
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a. BANCOS DE DADOS – QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE TODOS OS TER-
RITÓRIOS

Todo o trabalho de campo da pesquisa gerou um banco de dados quantitativo e um 
acervo de dados qualitativos importante. Nem todos foram analisados no tempo da pesquisa. 
Ambos os bancos estão com acesso aos coordenadores e fazem parte do material desta in-
vestigação, e como tal, ficará registrado e arquivado sob a coordenação geral desta pesquisa.

b. PRODUTOS ESPECÍFICOS DE ALGUNS CAMPI

No Campus de Santos foi realizada a descrição dos territórios de pesquisa, Saboó e 

Alemoa, a partir de dados da vigilância socioassistencial e de mapeamentos realizados pelos 

ACS da USF Alemoa/Chico de Paula. Segundo dados da vigilância socioassistencial os bair-

ros que correspondem aos territórios da pesquisa são Chico de Paula, Saboó e Vila Haddad. 

O total de famílias/pessoas cadastradas no CAD único é de 684/1852, 786/2165, 17/56 res-

pectivamente. Entre as famílias cadastradas no CAD único nesses 3 bairros, em torno de 40% 

são beneficiárias do Programa Bolsa Família e quanto a infraestrutura dos domicílios, 65%, 

40% e 60% constam como “sem saneamento básico”. Em contato com a USF Alemoa/Chi-

co de Paula verificou-se, a partir do mapeamento realizado junto aos pesquisadores sociais, 

que nossa pesquisa incluiu famílias das áreas azul e vermelha no mapa abaixo, conhecidos 

popularmente como Saboó e Vila Pantanal e Alemoa. O detalhamento da descrição está no 

relatório específico do Campus.

Figura 13.1 – Mapa referente às áreas dos territórios estudados na pesquisa.
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RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÕES

         Várias recomendações dialogam com outras, podendo ser articuladas em um pla-
no de apoio a populações em territórios com maior vulnerabilidade. Algumas transcendem o 
período da pandemia e podem criar apoios permanente a essas populações. Para as políticas 
públicas e ações recomendadas é importante estabelecer critérios e indicadores de monito-
ramento construídos junto com as populações envolvidas, visando seu acompanhamento e 
aprimoramento.

JUVENTUDE

Recomendação 1: Desenvolver programas de inclusão digital para estudantes de es-
colas públicas.

Justificativa: jovens não possuem equipamentos adequados nem internet de qualida-
de para estudos e entretenimento.

Ações: 
- Identificação de necessidades digitais em parceria com as escolas públicas. 
- Disponibilização de recursos para inclusão digital.

Recomendação 2: Promover políticas de permanência na escola para estudantes do 
ensino médio da rede pública com participação dos interessados.

Justificativa: o deslocamento do ensino para o modelo remoto impactou diretamente 
o interesse e sentido da escola para jovens.

Ações: 
- Investigar as principais dificuldades de adesão e permanência na escola.
- Elaborar propostas curriculares e pedagógicas com participação de jovens.
- Identificar possibilidades de convívio escolar voltado para socialização com a utiliza-

ção das ferramentas remotas.

Recomendação 3: Promover acesso a rede de cuidado em saúde mental e redes de 
apoio.

Justificativa: a restrição de relações afetivas (paquera, namoro, amizade), o aumento 
dos conflitos familiares, o risco de violência doméstica e de gênero, as dificuldades com ensi-
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no remoto e a precarização da vida material tem consequências imediatas para saúde, parti-
cularmente para a saúde mental e para a saúde sexual e reprodutiva.

Ações: 
- Conhecer e divulgar políticas públicas de saúde de adolescentes e jovens entre os 

movimentos sociais, contribuindo para a participação comunitária junto à rede de serviços.
- Mapear a rede de atenção em saúde para jovens, incluindo atenção básica e saúde 

mental, em cada território.
- Identificar redes de apoio para juventude.
- Investir no fortalecimento de coletivos juvenis que investem na produção artística e 

cultural juvenis.

Recomendação 4: Promover iniciativas de acesso a postos de trabalho e emprego 
para juventude.

Justificativa: aumento da vulnerabilidade e precarização do trabalho associado a pan-
demia

Ações: 
- Levantar situação de trabalho de jovens estudantes (escolas e universidades).
- Organizar ações de qualificação da formação e preparação para mercado de trabalho.

Recomendação 5: buscar alternativas de atividades voltadas à socialização, ao lazer e 
à cultura

Justificativa: com as propostas de isolamento e distanciamento social e com a res-
trição à frequência de escolas e espaços públicos, há limitação de oferta de atividades cul-
turais e de lazer; a falta de alternativas, pode representar um fator de vulnerabilidade e uma 
dificuldade para a adoção de medidas de proteção ao coronavírus, bem como trazer solidão e 
dificuldade de compartilhamento social. 

Ações: 
- Identificar e divulgar aos adolescentes e jovens ações dos movimentos sociais dos 

territórios relacionadas à cultura popular e periférica.
- Buscar construir atividades de cultura e lazer junto com adolescentes e jovens, ado-

tando dispositivos para interação à distância e redes sociais.
- Estudar modos de reduzir os riscos de infecção nas interações, considerando as dis-

tintas realidades juvenis e os atravessamentos materiais e subjetivos.

Recomendação 6: levantar e divulgar dados sobre a pandemia nos territórios, incluin-
do os desdobramentos da vida de adolescentes e jovens

Justificativa: as comunidades trouxeram a dificuldade de chegada de dados, ou que 
as informações oficiais frequentemente não retratam a realidade dos territórios; entretanto, o 
conhecimento da situação é considerado como chave para medidas protetivas, por exemplo, 
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dos impactos da pandemia para a violência doméstica, de gênero e policial contra adolescen-
tes e jovens.

Ações: 
- Identificar fontes locais de dados em cada território e contribuir para sua divulgação, 

particularmente com a atuação dos movimentos sociais e de equipamentos sociais presentes 
na comunidade.

- Incentivar iniciativas de levantamento, análise e publicização de dados pela mobiliza-
ção de adolescentes e jovens como participantes em todas as etapas.

- Criar peças de comunicação protagonizada por jovens que dialoguem com as diver-
sas linguagens e realidades.

SAÚDE E SAÚDE MENTAL

Recomendação 1: Fortalecer o Sistema Único de Saúde – SUS garantindo um financia-
mento adequado e uma coordenação articulada.

Justificativa: Foi evidenciada na pesquisa o papel fundamental do SUS no cuidado das 
pessoas nesta pandemia. Entretanto com o desfinanciamento, a descoordenação e a intermi-
tência da oferta de insumos essenciais este fica enfraquecido para cumprir seu papel com a 
intensidade que o país precisa.

Ações:
- Unificar a luta pelo financiamento adequado do SUS, estimulando ações articuladas 

entre gestores, trabalhadores, movimentos sociais, outras organizações e entidades da socie-
dade civil.

- Exigir uma ação coordenada do governo federal na condução de um plano nacional 
de enfrentamento da COVID.

- Acompanhar e monitorar o plano estadual de enfrentamento da pandemia.

Recomendação 2: Apoiar e fortalecer o papel da rede básica de saúde no enfrenta-
mento da pandemia em cada território.

Justificativa: A pesquisa mostrou que tem um impacto importante na forma como as 
comunidades vivenciam a pandemia o tipo de atuação da Unidade Básica de Saúde - UBS 
presente no território. Quanto mais está presente no território e em conexão com as pessoas 
mais o apoio da saúde é fortalecido.

Ações: 
- Construir diretrizes claras que orientem o trabalho das UBS com presença permanen-

te nos territórios, em conexão com os movimentos sociais.
- Fortalecer estratégias de mapeamento e acompanhamento pelas UBS do comporta-

mento da pandemia nos seus territórios.
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- Orientar ações conectadas com outros serviços públicos e equipamentos do território 
para apoiar ações que possibilitem à população realizar isolamento quando necessário, aces-
so à água e equipamentos de proteção.

- Organizar nas UBS o acolhimento das pessoas sintomáticas, oferecendo o cuidado 
necessário

- Organizar o processo de trabalho de modo a não suspender o atendimento de outras 
situações de saúde distintas da pandemia.

- Dar todos os subsídios e orientações necessárias para garantir o processo de vacina-
ção de forma ininterrupta e com estratégias diferenciadas para grupos com diferentes dificul-
dades de acesso, como pessoas acamadas, com grandes dificuldades de locomoção, idosos 
sozinhos, pessoas em situação de rua dentre outros.

Recomendação 3: Construir ações de apoio ao fortalecimento de um cuidado em rede. 
Justificativa: O cuidado durante a pandemia tem acontecido em muitos serviços de 

saúde como UBS, CAPS, serviços de urgência e hospitalares, serviços de apoio diagnóstico, 
dentre outros. É importante garantir articulação entre estes.

Ações:
- Criar e implantar protocolos específicos de relação entre os serviços facilitando e 

qualificando o funcionamento em rede no cuidado relativo a pandemia
- Apoiar o processo de alta hospitalar com acesso referenciada para a rede básica e os 

serviços especializados necessários à uma boa recuperação.

Recomendação 4: Apoiar a ampliação e qualificação do acesso ao cuidado em saúde 
mental na rede pública de saúde.

Justificativa: Em todos os grupos pesquisados, inclusive na classe média, os dados 
evidenciam o crescimento bastante acentuado de uma variedade de sofrimentos psíquicos, 
como o aumento de ansiedade, insônia, depressão, insegurança e outros.

Ações: 
- Buscar junto aos poderes públicos federal e estadual apoio financeiro aos municípios 

visando a ampliação de equipes na atenção básica e serviços da Rede de Atenção Psicosso-
cial.

- Apoio para formação de trabalhares de saúde mental buscando a qualificação do cui-
dado no contexto da pandemia.

- Fomentar ações de apoio às ações de cuidado em saúde mental, que incluíam meca-
nismos de comunicação remota e outras estratégias que possibilitem o cuidado virtual indivi-
dual e em grupos.

- Disponibilizar medidas em saúde mental que privilegiem um modo de cuidar em ser-
viços abertos e não medicalizante, que evite a farmacodependência e o encaminhamento a 
serviços fechados como hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. 
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Recomendação 5: Investir em pesquisas sobre saúde mental, considerando os dife-
rentes marcadores sociais da diferença.

Justificativa: Os modos como se constituem sofrimentos psíquicos e possibilidades de 
cuidado derivam da interseccionalidade entre raça, classe, geração, gênero, orientação sexual, 
identidade de gênero e outros marcadores sociais. Esta dimensão se apresentou no campo 
na pesquisa, nos diferentes territórios, demandando a necessidade de ser melhor investigada.

Ações: 
- Apoio para formação de trabalhares de saúde mental que considerem uma perspec-

tiva interseccional.
- Investimento em ações de pesquisa e extensão para ampliar o conhecimento sobre 

o modo como a violação de direitos incide sobre a saúde mental de distintos grupos nos ter-
ritórios.

MORADIA

Recomendação 1: Fortalecer políticas de moradia com financiamento subsidiado, com 
foco nas populações de territórios vulneráveis.

Justificativa:  Cerca de metade das pessoas não apresenta boas condições de moradia 
ou condições de arcar com os custos de moradia, expondo-se a condições indesejadas ou 
inadequadas de vida e, consequentemente, sem chance de praticar o isolamento. 

Ação: Oferta de programas de moradia com financiamento subsidiado pelo estado 
para reforma, construção e aquisição a serem pagas de acordo com as possibilidades do be-
neficiado viabilização de programas públicos para promover condições de autoconstrução e 
mutirão em articulação com os movimentos sociais: 

- Promover programas de adaptação de espaços habitacionais para formas de vida nos 
bairros, que incluam as formas de vida e possibilidades de geração de renda.

- Promover condições de fixação e de vida nas áreas de moradia mais vulneráveis, que 
incluam oferta de água e energia, tratamento de esgoto, coleta de lixo, comunicações e trans-
porte.

Recomendação 2: Estabelecer tarifa social para as pessoas terem acesso a energia 
elétrica para famílias de baixa renda.

Justificativa: As pessoas não têm acesso ou estão com extrema dificuldade de arcar 
com os custos das contas de energia elétrica.

Ações: Estado regulamentar e/ou subsidiar acesso à energia de baixa renda.

Recomendação 3: Ampliar políticas de saneamento básico com foco nas populações 
em territórios com grandes vulnerabilidades.

Justificativa: Cerca de 20% das pessoas nos territórios estudados não têm acesso a 
coleta de lixo e saneamento básico.
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Ações: 
- Identificação dos locais sem acesso a coleta de lixo e saneamento básico pelos ges-

tores públicos.
- Instalação de estrutura e serviços de coleta de lixo e saneamento básico

Recomendação 4: Garantir moradia provisória segura para quem precisa de isolamen-
to e não tem como fazê-lo sozinho.

Justificativa: A pesquisa encontrou pessoas que moram em casas muito pequenas, 
habitadas por muitas pessoas e não conseguem garantir isolamento.

Ações: Poder público deve providenciar locais próximos às comunidades que possam 
receber, pelo tempo necessário, as pessoas que precisam de isolamento, por aluguel subsi-
diado.

SEGURANÇA ALIMENTAR

Recomendação 1: Garantir auxílio social em valor suficiente para aquisição de alimen-
tos regular e permanente e de qualidade e quantidade para atender as necessidades nutricio-
nais de todos os membros da família, respeitando a diversidade cultural. 

Justificativa: É notória que a doação de cestas de alimentos tem feito a diferença pon-
tual neste contexto pandêmico, entretanto, não cabe apenas à sociedade civil este atendi-
mento assistencial. O poder público deve se organizar para garantir auxílio social em valor 
suficiente para aquisição de alimentos regular e permanente e de qualidade e quantidade 
para atender as necessidades nutricionais de todos os membros da família, respeitando a 
diversidade cultural. Além disso, sem comprometer acesso a outras necessidades para manu-
tenção da qualidade de vida. 

Ações: 
-  Organização do setor público para garantir o auxílio social.
- Apoiar financeira e tecnicamente iniciativas locais de geração e renda e distribuição 

de alimentos.
- Organizar e apoiar ações de solidariedade organizadas pelos moradores, para que 

possam ser perenes.

 Recomendação 2: Orientar para selecionar alimentos in natura como verduras, legu-
mes e frutas da sazonalidade.

Justificativa: Preço mais acessível e de melhor qualidade nutricional respeitando a 
safra. 

Ações:
Orientar para a compra de alimentos da safra. 
Distribuir calendário de sazonalidade de verduras, legumes e frutas. 
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Recomendação 3: Aproveitar as promoções ou “xepa” no final da feira livre. 
Justificativa: No horário da “xepa” os alimentos são mais baratos.
Ação: Sugerir ao responsável pela compra de alimentos mudar horário para ir à feira 

livre para aproveitar as promoções. 

Recomendação 4: Orientar sobre aproveitamento integral dos alimentos. 
Justificativa: Folhas e talos de tubérculos, cascas de frutas são partes frequentemente 

descartadas e não consumidas.
Ações:
- Produzir material informativo, em linguagem acessível, sobre aproveitamento integral 

dos alimentos e distribuir junto com os movimentos.
- Orientar e divulgar, por exemplo, receitas de talo e folhas e cascas de frutas. 

Recomendação 5: Orientar que refeição baseada em alimentos in natura ou minima-
mente processados é mais saudável e barato do que refeição a base de alimentos ultraproces-
ssados ou congelados prontos. 

Justificativa: Alto valor calórico e baixo valor nutricional presente nos alimentos ultra-
processados. 

Ações:
- Estimular habilidades culinárias e mostrar custo da família baseada em alimentos in 

natura ou minimamente processados a ultraprocessados.
- Produzir uma campanha de comunicação, que envolva os movimentos sociais, es-

timulando habilidades culinárias e mostrando a comparação do custo da dos alimentos in 
natura ou minimamente processados e os  ultraprocessados. 

Recomendação 6: Disponibilizar água sanitária para higienização das frutas, verduras 
e legumes. 

Justificativa: A higienização correta das frutas, verduras e legumes diminui o risco de 
doenças transmitidas por alimentos. No contexto pandêmico, além da segurança alimentar, 
é fundamental que tenhamos segurança dos alimentos, o comer seguro. Um caso de doença 
transmitida por alimentos pode exacerbar um caso de COVID-19.

Ações:
Orientar o procedimento de higienização de verduras, legumes e frutas em serviços de 

saúde e outros espaços.

ACESSO A AUXÍLIOS

Recomendação 1: Criar uma renda mínima garantida, paga pelo governo federal, que 
seja perene.
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Justificativa:  A economia brasileira está extremamente fragilizada, entende-se que 
dinamizar o consumo a partir das famílias mais pobres (que têm maior propensão marginal a 
consumir) é o melhor meio para mitigar os efeitos da pandemia sobre os mais vulneráveis ao 
dando dinâmica à economia como um todo.

Ações: 
- Criar um programa amplo de garantia de renda à população vulnerável, cruzando a 

base de dados do CadÚnico com os ‘invisíveis’ encontrados no cadastro do Auxílio Emergen-
cial.

-  A renda mínima garantida deve ser de, no mínimo, R$ 600,00, para que possa apoiar 
o acesso aos itens básicos, que estão com os preços em ascensão. 

TRABALHO E RENDA

Como as dimensões de trabalho e renda têm uma interrelação com outros temas tra-
balhados aqui já foram formuladas recomendações afetas a este tema em outros itens. Aqui 
apresentamos outras recomendações que se articulam com as demais.

Recomendação 1: Criar uma política pública desenhada junto com as comunidades, 
considerando suas demandas, para recuperar os pequenos negócios fechados e criar negó-
cios.

Justificativa: Em todos os grupos pesquisados, inclusive na classe média, os dados 
evidenciam perda de renda e dificuldades em encontrar postos de trabalho.

Ações:
 - Criar um comitê de conciliação de interesses que englobe microempresário indivi-

dual (MEIs), informais, sindicatos, associação de moradores, gestores subnacionais – municí-
pio, Estado e governo federal, representantes do sistema financeiro. Este comitê deve auxiliar 
no desenho junto com as comunidades, uma política de recuperação dos pequenos negócios.

- Fomentar ações de apoio aos pequenos negócios, as ações devem englobar recursos 
financeiros e de gestão, incluindo as universidades e entidades empresariais. 

- Desenvolver pesquisas nos territórios para entender as principais oportunidades que 
os territórios oferecem para novos negócios, os quais sejam dinâmicos e capazes de trazer 
renda externa à comunidade.

Recomendação 2: Desenhar uma política pública orientada para produzir novas op-
ções de renda geradas diretamente nas comunidades.

Justificativa:  A economia brasileira está extremamente fragilizada, é imprescindível 
reconstruir os pequenos negócios, especialmente, aqueles mais precarizados. Se os peque-
nos negócios nas comunidades forem estimulados pode-se dinamizar a renda internamente à 
comunidade. A diminuição de empregos formais, especialmente para a população com renda 
até 3 salários mínimos, aumenta a necessidade de apoio a formas diversificadas de geração 
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de renda.
Ações:
- Criar incentivo às cooperativas populares com a lógica da economia solidária como 

forma de geração de renda.
- Criar um programa de crédito e apoio aos Microempreendedores Individuais, as Mi-

cro e Pequenas Empresas.
- É preciso um apoio para criar e gerir os novos modelos de negócios, com isso suge-

re-se compartilhamento de conhecimentos produzidos pelo Sebrae, universidades e outras 
instituições.

- Desenvolver estratégias de apoio aos movimentos de geração de renda local, fortale-
cendo o protagonismo dos movimentos sociais.

- Oferecer espaços de formação para o desenvolvimento de projetos de geração de 
renda local.

Recomendação 3: O governo federal deverá coordenar uma ação de geração de em-
prego voltada à infraestrutura, especificamente, saneamento básico nas comunidades.

Justificativa:  As condições de moradia nas comunidades são extremamente precá-
rias, sem acesso a esgotamento sanitário, água potável e coleta de lixo. Logo, melhorar a 
infraestrutura local é essencial para melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Ao mes-
mo tempo, estas comunidades possuem diversas pessoas desempregadas e que dificilmente 
conseguirão oportunidades no mercado de trabalho. O Estado pode empregar essas pessoas 
para que as mesmas atuem modificando a infraestrutura dos seus territórios.

Ações: 
- Os governos (locais ou não) devem desenvolver projetos que articulem a mão de obra 

local e o desenvolvimento de serviços de infraestrutura, como acesso a esgoto e água potável, 
na própria comunidade.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Recomendação 1: Potencializar as ações de movimentos sociais em cada território e 
de serviços públicos na identificação de vulnerabilidades e de ações de solidariedade.

Justificativa: As ações de solidariedade de movimentos sociais organizados em cada 
território e de centros comunitários são as mais reconhecidas pela população, seguidas por 
aquelas promovidas por serviços de saúde e por equipamentos públicos. 

Ações: 
- Implementar linhas de fomento para potencializar a atuação de movimentos sociais 

organizados nos territórios em situação de vulnerabilidade social, fortalecimento os proces-
sos e as iniciativas de auto-organização.
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- Fomentar e apoiar ações locais de identificação e enfrentamento de vulnerabilidades 
por ações programáticas em articulação com os serviços públicos, visando ao desenvolvi-
mento de ação permanente. 

Recomendação 2: Fortalecimento das redes de solidariedade como potencializadores 
das ações de assistência social

Justificativa: Acesso dificultoso e insuficiência do valor do auxílio emergencial.
 Ação: Criar e reforçar pontos de apoio social territorializados que articulem a ação de 

serviços públicos, movimentos sociais e entidades que atuem na orientação do processo de 
acesso ao auxílio emergencial e outros direitos.

Recomendação 3: Apoiar os movimentos e organizações sociais no desenvolvimento 
de ações de garantia de segurança alimentar nos territórios.

Justificativa: A maior parte das pessoas recorre à complementação de alimentação 
por movimentos sociais e grupos religiosos.

Ações: 
- Criar mecanismos de reconhecimento de movimentos sociais que desenvolvam ações 

de solidariedade nos territórios.
- Propiciar espaços de troca entre as iniciativas atuantes nos territórios.
- Desenvolver ações para sensibilização da população geral quanto à importância de 

ações de solidariedade nos territórios.

Recomendação 4: Garantia de itens de higiene pessoal e prevenção contra o corona-
vírus.

Justificativa: Muitos indivíduos somente têm acesso a itens de higiene e prevenção 
por meio de movimentos sociais.

Ação: Recomendação de distribuição de produtos essenciais para a prevenção da in-
fecção pelo coronavírus e de higiene (incluindo absorvente íntimo), em unidades básicas de 
saúde e outros equipamentos públicos.

Recomendação 5: Criar mecanismos de visibilização e de apoio às iniciativas de reco-
nhecimento e enfrentamento de vulnerabilidades desenvolvidas pelos atores locais em cada 
território.

Justificativa: Os moradores dos territórios são os mais qualificados para a leitura acer-
ca de suas próprias necessidades e na proposição de caminhos para resolução de suas ques-
tões.

Ações: 
- Reforçar junto ao poder público a necessidade de escuta e ação conjunta com os 

movimentos sociais na definição de estratégias de enfrentamento da pandemia e de vulnera-
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bilidades.
- Fomentar pesquisas e ações de extensão universitária em conjunto com os movimen-

tos locais, reconhecendo o protagonismo dos moradores de cada território.

VIOLÊNCIA

Recomendação 1: Promover o fortalecimento das ações preventivas das e dos agentes 
de saúde nas comunidades, enfatizando a capilaridade das políticas públicas de prevenção à 
violência.

Justificativa: As/Os agentes comunitários de saúde já atuam nas comunidades, e são 
agentes públicos que têm conhecimento na prevenção da violência.

Ações:
- Ampliar a atuação das e dos agentes de saúde nas comunidades, com atenção espe-

cial (e estabelecimento de protocolos) para a prevenção e o enfrentamento de situações de 
violência doméstica e de gênero.

- Fornecer formação específica para a prevenção e o enfrentamento de situações de 
violência doméstica e de gênero para as/os agentes, se necessário.

- Realizar periodicamente reuniões das UBS e ACS com a comunidade para avaliar o 
processo de realização de ações preventivas. 

Recomendação 2: Avaliar o uso de metodologias como a busca ativa, para identificar e 
acompanhar os casos de violência de gênero (contra mulheres e pessoas LGBTI+), violência 
contra criança, adolescentes e jovens articulando a atuação das e dos agentes de saúde com 
as áreas de educação e assistência social.

Justificativa: Como há casos de violência que não chegam aos serviços de acolhimen-
to e proteção, o uso de metodologias como a busca ativa, aplicadas pelas/pelos agentes de 
saúde, educação e assistência social, pode contribuir para a localização e identificação des-
ses casos.

Ações:
- Promover reuniões intersetoriais para troca de informações, discussão de casos e 

compartilhamento de modos de ação, que contêm também com representantes da sociedade 
civil local (ver Recomendação 3).

- Levantar a existência de metodologias de busca ativa para aprimorar as ações de 
acolhimento dos casos que não estão chegando aos serviços de acolhimento e proteção.

- Realizar periodicamente reuniões das UBS e ACS com a comunidade e as outras ins-
tituições envolvidas para avaliar o processo de realização de ações preventivas. 

- Garantir discussões formativas permanentes que possam ajudar a compreender o 
modo como a violência se apresenta de maneira interseccional nos territórios para que haja 
uma atenção mais integrada.
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Recomendação 3: Promover o fortalecimento da atuação da sociedade civil, em espe-
cial, das ações sociais voltadas para a equidade de gênero como enfrentamento de violência 
contra mulheres e pessoas LGBTI+ e para o fim da violência doméstica.

Justificativa: Ações sociais focadas na formação e no fortalecimento das mulheres 
como lideranças comunitárias, tais como as Promotoras Legais Populares – PLP e outras, 
têm se relevado fundamentais na prevenção e no enfrentamento das violências de gênero e 
domésticas. 

Ações:
- Mapear os grupos e ações sociais já existentes nas comunidades, visando aqueles 

que atuam na prevenção e proteção de vítimas de violência de gênero e doméstica.
- Promover a articulação desses grupos e ações, fortalecendo a atuação em rede.
- Buscar a articulação ou o fortalecimento entre esses grupos e ações e as/os agentes 

e serviços públicos que também atuam na prevenção e no enfrentamento das violências de 
gênero e doméstica, de modo que os serviços possam atender às demandas trazidas pelas 
comunidades.

- Garantir a ampla participação dos grupos e ações sociais no desenho e implementa-
ção das ações propostas.

- Formar lideranças sociais em cada comunidade para prevenção, detecção e acom-
panhamento das violências de gênero contra mulheres e pessoas LGBTI+, crianças e idosos. 

- Organizar espaços de troca das lideranças e dos agentes sociais para avaliação e 
acompanhamento, envolvendo as pessoas da comunidade, particularmente as que fazem 
parte de grupos mais expostos às várias formas de violências.

VIOLÊNCIA DE ESTADO

Recomendação 1: Rever junto à prefeitura e o governo de estado o uso das forças po-
liciais em ações no território do centro /Fluxo/ Cracolândia.

Justificativa: As reiteradas ações policiais no território da Cracolândia têm causado 
danos físicos e psicológicos à população local, sendo produtoras de violações de direitos e 
violência.

Ações:
- Reunir-se com a prefeitura e as forças policiais para questionar as justificativas, os re-

sultados esperados e os efetivamente alcançados pelas ações policiais, com foco na proteção 
e na garantia de direitos fundamentais nessas ações.

- Promover discussão do projeto municipal e estadual para ocupação do território que 
envolve diretamente as populações que habitam a região.

Recomendação 2: Garantir a responsabilização penal, administrativa e civil dos agen-
tes das forçar policiais envolvidos em atos de violência e abuso da força, considerando inclu-
sive as cadeias de comando.
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Justificativa: A impunidade desses atos confere às forças policiais a sensação de que 
violações de direitos, abusos do uso da força e violência policial são tolerados pelas institui-
ções e pela população. 

Ações:
- Trabalhar junto ao Ministério Público, que é o órgão externo responsável pelo controle 

das polícias, para garantir que os agentes das forças policiais estejam com identificação visí-
vel durante as ações, para que possam ser responsabilizados em caso de abuso ou violação 
de direitos.

- Trabalhar junto ao Ministério Público na construção de processos de responsabiliza-
ção das forças policiais, inclusive considerando as cadeias de comando, que devem manter o 
controle dos policiais da ponta durante as ações.

- Fortalecer a Defensoria Pública, a Ouvidoria das polícias e as organizações da so-
ciedade civil que atuam no apoio jurídico às vítimas de violência e abuso das forças policiais, 
inclusive durante as ações.

Recomendação 3: Solicitar às forças policiais a publicização dos protocolos de ação 
na contenção ou dispersão de multidões, como é o caso alegado para a Cracolândia.

Justificativa: As forças policiais têm alegado sigilo dos protocolos por razões de segu-
rança pública. No entanto, nas sociedades democráticas, esses protocolos não são secretos, 
mas conhecidos e, muitas vezes, construídos com participação da sociedade civil, o que per-
mite a pactuação coletiva das regras a serem seguidas por todas e todos.

Ação:  Solicitar ao Ministério Público tomar as medidas jurídicas cabíveis para tornar 
públicos os protocolos das forças policiais de ação na contenção ou dispersão de multidões. 

Recomendação 4: Atuar na construção coletiva, com a participação da sociedade civil, 
de protocolos de ação das forças policiais na contenção ou dispersão de multidões, que esta-
beleçam regras, responsabilidades e sanções.

Justificativa: A construção dos protocolos com a participação da sociedade civil refor-
ça mecanismos democráticos de controle das forças policiais, além de permitir maior apro-
ximação entre a sociedade civil e as forças policiais, aumentando a sensação de segurança.

Ações:
- Mobilizar as organizações da sociedade civil que trabalham com segurança pública e 

as que atuam no território da Cracolândia para demandar a construção coletiva de protocolos 
de ação das forças policiais.

- Atuar junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública no fortalecimento dessa de-
manda.
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Capítulo 15
CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Eu sou favela minha gente eu sou de lá

Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar

Tudo que eu sei na vida aprendi com ela

Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas

Só quem mora no morro é que pode dizer

O que é padecer e se sentir feliz

Vivendo e aprendendo a regra do bom viver

Vendo a nossa semente ali criar raiz

Ouço falar de cadeira favela é meu berço minha adoração

serás sempre saudada nos versos que faço na minha canção[...]”

Bezerra da Silva, Eu sou favela. 

        Essa letra de música em tons poético trazida no diário de campo de um dos pesquisado-
res fala de uma das vivências importantes no desenvolvimento da pesquisa ao assumir que 
“só quem mora no morro é que pode dizer o que é padecer e se sentir feliz”. 

        A aposta metodológica de fazer junto com os moradores e lideranças de cada territó-
rio permitiu visibilizar dimensões múltiplas da vivência da pandemia em cada território, que 
com certeza seriam invisibilizadas se fossem apenas os pesquisadores ligados à universidade. 
Uma metodologia que reconhece que o processo investigado está sempre em movimento; está 
sempre em transformação e que os vários atores em relação vão se produzindo quando afetam 
e são afetados. Assim, foi um processo que permitiu aos diferentes pesquisadores constituírem 
seus processos de uma formação permanente. O reconhecimento de todos como pesquisado-
res reforçou a importância de a universidade produzir conhecimento junto com a população 
dos espaços estudados. Pesquisadores ligados à universidade ampliando seus referenciais 
teórico metodológicos e aprendendo a incorporar dispositivos de pesquisa até então pouco 
usuais no seu cotidiano de pesquisador. Os pesquisadores sociais se reconhecendo em outros 
lugares na relação com o próprio território e com os outros pesquisadores. 

        Território, assumido conceitualmente, como um espaço geopolítico em que se concre-
tizam as condições materiais de vida dos indivíduos, suas experiências culturais, interações 
cotidianas e redes de sociabilidade e, ainda, os projetos pessoais e compartilhados entre as 
pessoas e grupos. Assim, os territórios são muito mais que um espaço geográfico com suas 
características físicas e sociais. A produção da pesquisa, nos 16 territórios investigados se 
deu considerando, em cada um deles sua singularidade não homogênea, que carrega em si 
diversidades, conflitos, potências.
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        Uma experiência de ouvir, perceber, se aproximar dos territórios pelas vozes de pessoas 
que, estando em espaços atravessados por muitas vulnerabilidades, dificilmente são ouvidas 
e que foram colocando em análise estas muitas intensidades. 

       Uma construção que permitiu um segundo aspecto central na pesquisa: a visibilização dos 
muitos territórios. Os territórios descritos no projeto de pesquisa foram se reconfigurando to-
dos os dias, durante o desenvolvimento desta. Olhares que se deslocam e vão desvelando ou-
tras realidades não percebidas antes, mesmo pelos pesquisadores sociais que moram nesses 
territórios e que foram se encontrando com territórios que desconheciam dentro do território. 
Esse deslocamento foi permitindo a formulação de perguntas que não estavam delineadas e 
que passaram a compor o conjunto de questões que foram norteando o trabalho em campo. 
Um processo de produção de conhecimento que igualmente proporcionou, em ato, um deslo-
camento do olhar e ampliou a capacidade de reflexão. 

        Neste processo, ganhou centralidade a importância de visibilizar arranjos locais de en-
frentamento dos gravíssimos efeitos da pandemia naquelas populações. Em cada território as 
equipes da pesquisa foram se conectando com arranjos singulares, produzidos por moradores 
e por movimentos sociais, buscando estender as possibilidades de enfrentar os desafios como 
ampliação de renda, minimização da fome e insegurança alimentar e criação de ambientes 
mais acolhedores. O aumento da fome como uma agenda central também passou a ficar cada 
vez mais presente. Todos os moradores, mas particularmente as mulheres, passaram a rein-
ventar modos de vida, como explorado nesse documento.

       A pandemia trouxe outra tensão para a relação com o que foi emergindo do campo. Em 
toda pesquisa participativa a implicação dos pesquisadores com o que vai sendo visibiliza-
do de vulnerabilidades coloca a necessidade de intervenções conjuntas. Mas na pandemia, a 
urgência explicitada pela condição de vulnerabilidade, por situações extremas que foram se 
descortinando, levou-nos a desafios em construir já, em ato, ações de solidariedade e apoio, 
conectadas aos movimentos e redes sociais nos territórios.

Foi muito forte a percepção, corroborada pelos dados qualitativos e quantitativos, de 
que o que continua funcionando em cada comunidade e que tem feito a diferença são as redes 
constituídas pelos próprios moradores e movimentos sociais. Algumas frentes que já existiam 
vão se fortalecendo, novas redes vão se constituindo, com diferentes arranjos e composição. 
Em algumas, a equipe da pesquisa tem sido protagonista na formação dessas redes, em ou-
tras, se soma e reforça as redes existentes. Em alguns deles, os pesquisadores da universidade 
continuam presentes na produção das redes e de estratégias de enfrentamento das situações 
extremas agravadas pela pandemia, mesmo depois da pesquisa terminada.

         Em alguns territórios as redes voltadas para situações emergenciais têm permitido esse 
vínculo entre a Universidade e os territórios, implicando não somente os pesquisadores vincu-
lados a esta pesquisa, mas ampliando o convite para a participação de outros alunos e profes-
sores que se juntam na construção coletiva de projetos que se pretendem mais permanentes. 
É a pesquisa fortalecendo a responsabilidade social da Universidade e integração pesquisa, 
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ensino e extensão. A pesquisa permitiu a conexão com projetos de extensão da Universidade 
e a criação de novos, ampliando e fortalecendo as ações desses com o foco na pandemia e 
aprofundaram a relação Universidade e produção da vida nos territórios. 

        Neste relatório apresentamos algumas recomendações e propostas para a ação do poder 
público nas suas diferentes esferas. Um convite ao aprofundamento da qualificação dos planos 
de enfrentamento dessa grave situação.

        Os altíssimos índices de desigualdade no país, com ampliação nos últimos anos, têm 
sofrido um impacto importante no contexto da pandemia, como demonstrado neste estudo, 
colocando muitas populações em situações ainda mais aviltantes de diferentes vulnerabilida-
des. A vivência da pandemia, já tão desafiadora para todos os países e para toda a população 
brasileira, nesses territórios escancara a frágil separação entre o risco de viver com extremas 
vulnerabilidades e o risco de morrer pela exposição ao vírus. Uma exposição a que essa popu-
lação vem sendo submetida, articulando os três eixos da vulnerabilidade – individual, social e 
programático – agravando e revelando a miséria e a desigualdade

       As centenas de milhares de mortos no Brasil, cada vez mais de pessoas que estão imersas 
nessa realidade aqui estudada, exigem ações urgentes do poder público e da sociedade. Esta 
pesquisa visibiliza a potência das redes de solidariedade e as múltiplas invenções em cada ter-
ritório na formulação e implementação de diferentes estratégias de enfrentamento e de fortale-
cimento de vínculos. Ações que precisam de apoios da sociedade, pois tais apoios vem sendo 
cada são vez menores. Ações centrais para manutenção da vida mesmo quando o Estado não 
assume sua responsabilidade em um momento tão desafiador. Fica reforçada a centralidade 
da mobilização social e explicitada a desconstrução de políticas públicas que dialoguem com 
essa realidade. 

       Com o país avançando cada vez mais em direção a uma grave crise sanitária, política, 
econômica e humanitária é preciso reinventar e disputar as tensões que se colocam na defi-
nição de caminhos. Um processo que pede a identificação de trilhas, a análise do percurso, o 
reconhecimento de necessidades específicas e o caminhar conjunto de sujeitos e coletivos. 
Este estudo pode contribuir não apenas para as populações participantes, como também para 
outros territórios, agora e em momentos futuros da história.

       Como disse Manoel de Barros, “a reta é uma curva que não sonha” e essa pesquisa nos 
ensinou que nossa capacidade de sonhar com outro Brasil, menos desigual no enfrentamento 
da pandemia, coloca a urgência de apoios efetivos à vida que vem sendo reinventada e com-
partilhada em cada território.
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“E ESSA PESQUISA NOS ENSINOU QUE 
NOSSA CAPACIDADE DE SONHAR COM 
OUTRO BRASIL, MENOS DESIGUAL NO 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, COLOCA 
A URGÊNCIA DE APOIOS EFETIVOS À 
VIDA QUE VEM SENDO REINVENTADA E 
COMPARTILHADA EM CADA TERRITÓRIO.”
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co, nível CNPQ ATP “A “
DIADEMA Josias da Silva Lima Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-

co, nível CNPQ ATP “A “
DIADEMA Laryssa Mattias Ferreira Bolsista IC Júnior
DIADEMA Luciana Aparecida Farias QUÍMICA/Pesquisador
DIADEMA Rafaela Silva Maia Pesquisador Voluntário
DIADEMA Raúl Bonne Hernández QUÍMICA/Pesquisador
DIADEMA Rosângela Calado da Costa BIÓLOGA/Pesquisador
DIADEMA Vitória Aparecida do Socorro 

Costa Lima
Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação

OSASCO Alexsandro Morais da Silva Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

OSASCO Ana Flávia de Mello Silva Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

OSASCO Bianca de Souza Ferreira Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação
OSASCO Carolina Carol de Oliveira Cruz Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-

co, nível CNPQ ATP “A “
OSASCO Fernanda Emy Matsuda SOCIOLOGIA/Pesquisador
OSASCO Gabriel Eiji Tsuji Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação
OSASCO Gabriella Rodrigues Rocha Bolsista Coordenador de Campo - Desenvolvimen-

to Tecnológico, nível CNPQ DTI “C”
OSASCO Julia de Mello Silva Bolsista IC Júnior
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OSASCO Kaio Alexandre Gregório de 
Brito

Bolsista IC Júnior

OSASCO Luciana Rosa de Souza ECONOMIA/Coordenadora de Campus/Pesquisa-
dor

OSASCO Renato Moreira Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação
OSASCO Vitor Prado Gonçalves Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-

co, nível CNPQ ATP “A “

BAIXADA 
SANTISTA

Anita Burth Kurka SERVIÇO SOCIAL/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Ariane Lemos Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

BAIXADA 
SANTISTA

Bruna Carolina Silva dos Reis SERVIÇO SOCIAL/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Carlos Roberto de Castro e 
Silva

PSICOLOGIA/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Cristiane Gonçalves da Silva CIÊNCIAS SOCIAIS/Coordenadora de Campus/
Pesquisadora

BAIXADA 
SANTISTA

Douglas Silva de Araújo Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

BAIXADA 
SANTISTA

Estela Janine Ortiz Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação

BAIXADA
SANTISTA

Eunice Nakamura CIÊNCIAS SOCIAIS/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Giovanna Moreira Zanchetta Bolsista Coordenador de Campo - Desenvolvimen-
to Tecnológico, nível CNPQ DTI “C”

BAIXADA 
SANTISTA

Helton Saragor de Souza CIÊNCIAS SOCIAIS/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Iris Dantas Lopes Bolsista IC Júnior

BAIXADA 
SANTISTA

Jessica Bernarda dos Santos Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

BAIXADA 
SANTISTA

Julia Bastos Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação

BAIXADA 
SANTISTA

Leonardo Graco de Oliveira 
Braz

Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação

BAIXADA 
SANTISTA

Leticia Pereira da Silva Bolsista IC Júnior

BAIXADA 
SANTISTA

Lia Thieme Oikawa  Zangirolani NUTRIÇÃO/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Macarena Urrestarazu Devin-
cenzi

NUTRIÇÃO/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Maria Angélica Tavares de 
Medeiros

NUTRIÇÃO/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Maria Inês Badaró Moreira PSICOLOGIA/Pesquisador

BAIXADA
SANTISTA

Pamela Cristina Bianchi TERAPIA OCUPACIONAL/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Patrícia Leme de Oliveira Borba TERAPIA OCUPACIONAL/Pesquisador

BAIXADA 
SANTISTA

Suely Silva de Araujo Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

GUARULHOS Ana Bárbara Moreira Rossato   Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação
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GUARULHOS Andreia da Cruz Barbosa  Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

GUARULHOS Bianca Sacramento dos Santos Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação
GUARULHOS Emily Pinheiro dos Santos  Bolsista IC Júnior
GUARULHOS Jhonatan Wandrey Andrade 

Souto
Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

GUARULHOS Joana de Fátima Rodrigues LETRAS/Coordenador de Campus/Pesquisador
GUARULHOS Kaylane Sales Carvalho Bolsista IC Júnior
GUARULHOS Liana de Paula CIÊNCIAS SOCIAIS/Pesquisador
GUARULHOS Mauricio de Sena Monteiro Bolsista de Iniciação Científica - Nível Graduação
GUARULHOS Pedro Henrique Antonio Lessa 

Otsuzi
Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

GUARULHOS Renan Ribeiro de Figueiredo Bolsista Pesquisador - Desenvolvimento Tecnológi-
co, nível CNPQ ATP “A “

GUARULHOS Wesley Lima dos Santos Bolsista Coordenador de Campo - Desenvolvimento 
Tecnológico, nível CNPQ DTI “C”



298


	Sumário
	Apresentação
	Introdução
	Territórios
	Metodologia
	Eixo 1
	Eixo 2
	Eixo 3
	Eixo 4
	Eixo 5
	Eixo 6
	Inquérito sorológico
	Inquérito nutricional
	Produtos
	Recomendações
	Considerações finais
	Bibliografia
	Pesquisadores
	análise aglomerados vulneráveis
	análise situação de rua cracolândia
	análise vila mariana classe média
	análise aglomerados vulneráveis
	análise situação de rua cracolândia
	análise vila mariana classe média
	análise aglomerados vulneráveis
	análise situação de rua cracolândia
	análise vila mariana classe média
	análise aglomerados vulneráveis
	análise situação de rua cracolândia
	análise vila mariana classe média
	análise aglomerados vulneráveis
	análise situação de rua cracolândia
	análise vila mariana classe média
	análise aglomerados vulneráveis
	análise situação de rua cracolândia
	análise vila mariana classe média
	_GoBack

