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Santa Luzia
Aonde a mãe chora pela dor
E não pela dor de fome mesmo ela sendo grande
Mas a dor maior de não poder alimentar sua criança
Aonde não há saneamento básico
A criança brinca no esgoto e quando chove a lama cobre todo o seu rosto
Aonde a dor de barriga vem da água que não é tratada
Santa Luzia
Aonde seus moradores lutam dia a dia
Lutamos para sermos reconhecidas como pessoa
Para sobreviver
E o direito da vida ter
Não há água
Não há saneamento
Não há asfalto
Não há área segura
Não há uma boa moradia
Não há asfalto
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Mas amor nesse lugar
Há empatia entre os moradores
Há solidariedade
Há a união de uma comunidade

As pessoas do poder podem até esquecer das pessoas que vivem ali
E mesmo sendo carentes de bens materiais e direitos básicos
Eles são ricos dos mais puros sentimentos
Dos melhores sentimentos que se pode compartilhar
E isso não se pode comprar
E ninguém no mundo pode tomar

Autora : Deusa

Poema inscrito no Concurso Comunitário
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O conteúdo deste trabalho foi dividido em três cadernos para facilitar
a sistematização e entendimento da pesquisa desenvolvida. Desta forma os cadernos abordam respectivamente o contexto geral do território
tratado, as atividades de pesquisas de campo e levantamento desenvolvidas e por ultimo as propostas geradas quanto as estratégias de gestão
adequadas ao território. Seus títulos advém de poesias produzidas por
moradores no âmbito do Concurso Comunitário.

resumo
Esta pesquisa consiste em um Trabalho Final de Graduação em Arquitetura e Urbanismo de base extensionista do grupo Periféricos. Por
meio deste se analisou a situação sanitária da comunidade de Santa Luzia localizada na Cidade Estrutural, região periurbana nas proximidades
do Parque Nacional de Brasília localizada ao lado do antigo Lixão da Estrutural. Tendo como base metodologias de participação e integração
como forma de aproximação às demandas locais, o trabalho abordou a
gestão de resíduos sólidos, esgotamento e economia solidária a partir de
levantamentos e momentos construídos dentro do território.
Neste sentido foi desenvolvido um concurso comunitário juntamente
com o coletivo das Mulheres poderosas cujo objetivo foi gerar uma aproximação com diferentes relações, identidades, memórias, reivindicações
e conflitos dos moradores e suas formas de expressão. Posteriormente
foi proposto um micro plano de gestão comunitária composto por estratégias de atuação sobre o contexto, tendo como objetivo a criação de
padrões de gestão do território a partir de uma visão integrada do planejamento urbano tendo como objetivo a promoção da saúde comunitária.
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Fígura 31 - Rua de Santa Luzia alagada - foto de Gabriel Lyon

9

Rede de colaboração

10

Figura 32 - rede de colaboração local do trabalho
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Frentes de trabalho
Em Santa Luzia foram feitas diversas dinâmicas de criação e
análise conjunta durante o ano de 2019 relativas ao desenvolvimento
dos trabalhos finais de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Atila Rezende e Sofia Portugal, cujos temas tratam da concepção de um
Plano de Bairro para a cidade e possibilidades de aplicação da assessoria técnica para habitação de interesse social em Santa Luzia respectivamente. Para o desenvolvimento das atividades no território foram
feitas articulações entre diversos estudantes envolvidos com estudos
na área. Tais trabalhos utilizaram de metodologias de urbanismo tático procurando gerar soluções adaptadas ao território a partir de uma
busca por estratégias sustentáveis do ponto de vista econômico, social,
ambiental e cultural.
Foram geradas diversas cartografias a partir das percepções espaciais e vivência dos moradores participantes das atividades capazes
de demonstrar desde aspectos mais objetivos como carências de infraestrutura até subjetividades como as sensações relacionadas aos percursos traçados no cotidiano. As diversas análises geradas ao mesmo
tempo que registram relações estruturantes da população com o território, também expõem a negligência e perversidade do poder público,
que focado em uma perspectiva de futura retirada da população, nega
as possibilidades de manutenção desta no local favorecendo a continuidade dos conflitos existentes.

Figura 33 - Átila Rezende na atividade em Santa Luzia - foto Gabriel Lyon

Figura 34- Sophia Portugal na atividade em Santa Luzia - foto Gabriel Lyon

O desenvolvimento deste trabalho buscou articular e dar continuidade às diretrizes e análises desenvolvidas nos projetos anteriormente
citados a partir de uma abordagem com enfoque nas questões sanitárias, principalmente no âmbito do esgotamento e gestão de resíduos
sólidos e suas consequentes relações com a vida comunitária. Objetivou-se gerar momentos de análise relacionados aos aspectos dos espaços comuns e individuais de forma a considerar as intersecções entre
as relações públicas e privadas da comunidade e sua capacidade de
articulação como um todo.

Figura 35- Guilherme Nery na atividade em Santa Luzia - foto Gabriel Lyon
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Se tratando de territorialidades periféricas, é possível identificar
tanto aspectos de continuidade quanto de ruptura na conformação destes territórios. Estes arranjos são configurados e reconfigurados em
escalas temporais e espaciais diversas, suas mudanças tem relação
direta com as lutas cotidianas pelo direito à terra e condições básicas
de vida de sua população. De acordo com Haesbaert ( 2012, p. 56), “o
território é relacional” não somente porque incorpora um conjunto de
relações sociais complexas (processos imateriais/ espaços materiais),
mas também pela percepção de que o território não significa somente
estabilidade, enraizamento, limite ou fronteira, incluindo também o movimento, a fluidez, as conexões.
As frentes de trabalho propostas buscaram alcançar diferentes
regiões do território com demandas diversas tendo em conta as fronteiras visíveis e invisíveis existentes internamente a comunidade de Santa Luzia e entre a comunidade da Estrutural e demais RAs a partir dos
diferentes olhares e percepções daqueles que compõem a identidade
local, considerado as intersecções entre eles, mas também suas divergências. Também é prioridade do trabalho favorecer o diálogo entre
diferentes percepções geracionais sobre o espaço e seus desdobramentos relacionados aos usos e identificações. Tais trocas permitem
a concepção de padrões espaciais capazes de favorecer a transmissão
de conhecimentos e a relação entre pessoas com diferentes faixas etárias e percepções temporais.
O trabalho é composto por 3 frentes de atuação principais, estas
buscam abarcar a cultura popular, o contexto e estratégias para gestão de saneamento comunitário e a identificação das redes solidárias
locais, envolvendo a criação de momentos conjuntos com diferentes
agentes e enfoques. O andamento das diferentes ações ocorreu de forma concomitante e seus resultados e discussões estão relacionados
entre si.
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Figura 36- Quadro com conceitos báse do trabalho
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Cultura popular
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Figura 37- - Artesanato produzido pelas mulheres poderosas - acervo pessoal

Concurso comunitário
Subjetividades, expressão e criatividade a partir do resgate de
significâncias atreladas a territorialidades, temporalidades, narrativas e
arranjos locais.
As mais diversas formas de expressão presentes nas vivências de
comunidades imersas em situações de injustiça exercem papel fundamental no fortalecimento da luta pela garantia dos seus direitos, a partir
da manutenção de relações comunitárias essenciais para a articulação
da vida coletiva e individual de forma solidária. Tuan (1983, p.77), considera fundamental “os sentimentos espaciais e as ideias de um grupo
ou um povo sobre o espaço a partir da experiência”. Esse autor concebe
uma diversidade de categorias de espaços – espaço pessoal (experiência individual), espaço grupal (onde é vivida a experiência do outro),
espaço mítico-conceitual (ligado à experiência, extrapolando as experiências sensoriais com vistas a estruturas mais abstratas).
Fazem parte da composição da comunidade de Santa Luzia diversos coletivos e redes solidárias que a partir de diferentes estratégias gerenciam redes de contato e troca, exercendo um importante papel para
articulação local. Alguns desses coletivos são: grupos de mulheres , coletivos de pais e mães, creches comunitárias, associação de moradores,
organizações internas as ruas, ONGs, cooperativas, igrejas evangelicas
e catolicas além de uma grande variedade de comércios cruciais para a
comunidade como bares, brechós, mercearias, padarias, oficinas, marcenarias, ferro velho. Tais instituições junto aos moradores dão sentido
a diversas formas de celebração e desenvolvimento coletivo a partir do
compartilhamento tanto de materialidades quando de saberes e afetos.
Foi desenvolvido um concurso comunitário, em parceria com o
coletivo das Mulheres Poderosas. Tal coletivo conta com aproximadamente 10 mulheres que compõem um grupo de economia solidária com
o intuito de estimular ações de empreendedorismo e gerar capacitação
a partir do desenvolvimento de diversos produtos, tendo a costura e a
culinária como principais ferramentas e também buscando favorecer a
comunhão e empoderamento entre as mulheres da comunidade.
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Figura 38 - cartaz 1 de divulgação do concurso comunitário
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Figura 39 - cartaz 2 de divulgação do concurso comunitário

Figura 40 - cartaz 3 de divulgação do concurso comunitário
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O concurso envolveu diversos encontros para sua formulação, divulgação, recolhimento e seleção dos materiais gerados. Teve como intuito a criação de um momento de compartilhamento coletivo de significâncias a partir da produção ou recuperação de materiais diversos que
representem de forma objetiva ou subjetiva parte da história da cidade
e das vivências e relações do cotidiano da comunidade de Santa Luzia.
Os insumos coletados buscam expressar aspectos materiais e imateriais da comunidade, atividades do cotidiano, hábitos, reivindicações,
diálogos, acontecimentos, referências e demais expressões essenciais
para a cultura, identidade e memória local.
Recebemos diversos tipos de linguagens a fim de contemplar o
maior número de habilidades e formas de expressão por parte dos moradores. A análise destes insumos foi feita em conjunto com agentes
locais para uma maior compreensão dos signos existentes e suas consequentes significâncias e relações com a realidade tratada.
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Figura 41 - Planejamento do concurso

Figura 42 - frames do vídeo de divulgação do concurso
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Como aconteceu
Ocorreram encontros junto às Mulheres poderosas para o planejamento, organização e alinhamento das ações do concurso. A partir
do diálogo fomos construindo e visualizando coletivamente as possibilidades, busquei a todo momento estar atento às colocações quanto às condicionantes locais e individuais. De um encontro para o outro
sempre buscava gerar uma sistematização e registro dos processos,
garantindo que as decisões tomadas fossem acumulativas, porém não
rígidas, sempre procurando ter um canal aberto para possíveis alterações e considerações. As demandas foram divididas de forma natural a
partir da disponibilidade de tempo e engajamento de cada um. Busquei
me inserir na maioria dos processos possíveis, buscando estar atento
ao andamento das ações de forma a evitar sobrecarga sobre as integrantes do grupo.

Figura 43 - Placa das mulheres poderosas no local de inscrição

Nos primeiros momentos buscamos conversar sobre a importância do concurso para o trabalho acadêmico em desenvolvimento, assim
como as etapas a serem cumpridas para a sua execução. Assim, começamos a estruturar o seu regimento e cronograma, sempre compartilhando ao máximo quanto ao andamento das ações.
As primeiras decisões tomadas foram quanto ao direcionamento
do tema e as temáticas relacionadas. A escolha da temática “TeRRRitórios vivenciados e imaginados” parte da relevância dos hábitos cotidianos para o entendimento da complexa realidade local a partir da
experiência vivida e sentida de quem compõe o território. Começamos
então a pensar em tudo que se relacionaria ao tema, visando abarcar o
máximo de narrativas possíveis para a concepção das temáticas.
Ao fim chegamos as temática: memórias e afetos | percursos
traçados | luta e resistência | vida comum | hábitos e peculiaridades |
presenças e ausências | identidades coletivas e individuais | potencialidades locais | atividades e expressões do cotidiano | cores da cidade |
redes solidárias | reciclagem, reutilização e reuso | saneamento.

32

Figura 44 - Colando lambes de divulgação pela cidade - acervo pessoal
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Abrimos duas categorias para recepção dos projetos do concurso. Uma individual envolvendo a recepção de objetos, esculturas, colagens, desenhos, ilustrações, fotos, vídeos, poemas, textos, músicas e
outra categoria coletiva que tinha como objetivo receber placas com
material, tamanho e formato a critério do participante. Ao final das inscrições recebemos apenas projetos da categoria individual, desta forma
decidimos por subdividir esta em 3 de forma a ficar uma categoria para
as produções das crianças e adolescentes, e outras duas para produções de adultos e idosos envolvendo artesanato e poema.
Para a divulgação foi desenvolvido um regimento simplificado e
resumido com as informações básicas do concurso. Este foi dividido
em 3 folhetos que foram divulgados virtualmente a partir de grupos de
whatsapp de moradores locais e também foram impressos em forma
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de cartazes que foram espalhados em diferentes regiões da comunidade. Para além destas estratégias foram feitos áudios explicativos e um
vídeo com integrantes do coletivo que também foram divulgados nas
redes virtuais como um material de mais fácil assimilação e divulgação.
O Vídeo intitulado “Video concurso comunitário de Santa Luzia” se encontra disponível no You Tube.
A recepção dos materiais foi feita pelo coletivo das Mulheres Poderosas que a partir de um mapa e uma ficha de inscrição ficou registrado o local de moradia, nome, idade e material entregue. No total recebemos 21 inscrições, alguns moradores entregaram mais de um material
envolvendo desenhos, pinturas, poemas, artesanatos, vestimentas, fotos dentre outros.
A premiação ocorreria durante um dia cultural, onde os materiais

Figura 45 - Mapa de localizção da moradia dos inscritos
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seriam expostos e a comunidade votaria de forma a escolher os trabalhos que mais contemplassem e se comunicassem com a realidade
local. Devido a pandemia da Covid-19 o evento teve de ser cancelado
e tornou- se inviável retomar essa iniciativa considerando o contexto o
qual estamos vivendo. Neste sentido, pessoas envolvidas com o território foram contatadas pelas mulheres poderosas para escolherem os
premiados.
Para isso foram desenvolvidos estojos a partir de retalhos de tecidos pelas mulheres poderosas que juntamente com um kit artístico
serão a premiação para as crianças e adolescentes participantes. Para
as categorias de artesanato e poema foram desenvolvidos duas estantes pela oficina sucata a partir da reutilização de materiais de reuso
encontrados no local.
Os insumos produzidos e momentos criados a partir dessa iniciativa expressam relações, simbologias e subjetividades profundamente relacionados à realidade vivida. O desenvolvimento do concurso se
mostrou fundamental para melhor compreender diversos saberes, articulações e demandas locais imprescindíveis para se pensar estratégias
de favorecimento da articulação comunitária e de intervenção sobre o
local.
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Figura 46 - Conjunto de estojos produzidos pelas mulheres poderosas para premiação

Figura 47 - Estojo produzidos pelas mulheres poderosas para premiação
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Figura 48 - imagem da cooperativa sonho de liberdade
Figura 52 - produção de mobiliário 3

Figura 50 - Produção do mobiliário 1
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Figura 51 - Produção do mobiliário 2

Figura 53 - produção de mobiliário 4
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Figura 57- Mobiliário 2 detalhe da base

Figura 54 - Mobiliário 1 na Santa Luzia

Figura 55 - Mobiliário 1 vista superior

Figura 58- Mobiliário 2 na cidade
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Figura 59 - Mobiliário 2 vista superior
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Inscrições de Crianças e adolecentes

Figura 60 - Desenho 1 concurso

42

Figura 61 - Desenho 2 concurso

Figura 62 - Desenho 3 concurso

Figura 63 - Desenho 4 concurso
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Figura 64 - Quadro 1

Figura 65 - Fotografia
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Inscrições de artesanato

Figura 66 - apoio de louças

Figura 70 - Pote ornamentado

Figura 71 - bolsa feita de papel
Figura 67 - Garrafas ornamentadas

Figura 68 - Boneco de plastico
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Figura 69 - Bandeja de papel

Figura 72 - potes de vidro com choche
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Figura 73 - ecobag de caixa de leite

Figura 77 - ecobag 3 de caixa de leite

Figura 78 - protótipo de cortina

Figura 74 - puxa saco de croche e galão de pet

Figura 79 - roupinha de choche

Figura 75 - roupa de choche
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Figura 76 - ecobag 2 de caixa de leite

Figura 80 - utensilios feitos de papel
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Cancelamento do dia cultural
O dia cultural foi pensado como uma estratégia de aproximação
da juventude e do cenário cultural local. Buscava-se gerar um momento de celebração comunitária entendendo a cultura como um poderoso
instrumento de engajamento popular. Para sua composição foi articulado uma uma série de apresentações de coletivos e iniciativas locais
como: grupos de capoeira, roda de rap, apresentação de violino do grupo reciclando o som e cantores. Dentre as atividades estavam previstas
exposição dos projetos do concurso, bingo, corte de cabelo, flashes de
tattoo, venda de lanches, dinâmicas grupais para crianças e aulas de
dança
Este evento seria fundamental para o mapeamento de coletivos
e artesãos locais de forma a contribuir para a formulação do contexto
de economia solidária, se objetivava fazer o registro desse momento
que seria integrado ao vídeo de divulgação do concurso. Porém com o
estabelecimento da quarentena na semana em que este ocorreria, foi
necessário cancelar a atividade. A pandemia de forma geral dificultou
o desenvolvimento de atividades integradas ao território tanto por motivos individuais quanto coletivos.
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Figura 81 - cartaz de cancelamento do dia cultural

Figura 82 - Cartaz de divulgação do dia cultural

51

Contexto sanitário

52

Figura 83 - Criança na rua ao lado de poça de águas cinzas
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Esgotamento
Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, o acesso a
infraestrutura de esgotamento é um direito básico de todo cidadão. A
CAESB (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), não
garante o atendimento da comunidade devido aos conflitos fundiários
do local, que travam qualquer melhoria física das condições de vida
da população devido às legislações existentes. Este fato gera diversas
problemáticas as condições de saúde pública da população e a degradação ambiental local, fato agravado ainda mais pela carência de infraestruturas de saúde capazes de suprir as demandas da população nas
redondezas.
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Figura 84 - Mapa de levantamento de Santa Luzia

Desta forma, ao se ver desamparada pelo estado a comunidade
precisa criar mecanismos para suprir suas demandas sanitárias. Em
Santa Luzia muitas das estratégias utilizadas envolvem a reutilização
de materiais e em boa parte consistem em soluções imediatas para os
problemas. Estas por serem em muitos casos soluções improvisadas
sem estrutura adequada, podem gerar uma série de problemáticas tanto para a vida privada das famílias dentro dos loteamentos quanto na
vida comum no âmbito da cidade.
Em visitas ao local, foi possível constatar a presença de algumas
tipologias de estruturas para recepção de esgotamento produzidas pela
comunidade, desde métodos mais básicos como valas no solo sem vedamento superior efetivo até equipamentos com melhor estrutura a partir da utilização de manilhas de concreto ou tambores de ferro fincadas
ao solo.
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Existe uma prioridade na criação das infraestruturas capazes de
acoplar as águas dos sanitários devido seu maior potencial contaminante. Porém, por vezes fatores como a exposição dos encanamentos
pelo lote, assim como o insuficiente fechamento e isolamento da estrutura, falta de dimensionamento adequado, proximidade com outras fossas, além da sua localização, acabam por tornar esses equipamentos
pouco eficientes e propícios a gerar enfermidades para a população.
As águas cinzas também correspondem em uma grande problemática sanitária local porque por gerar um grande volume de efluentes.
em diversos casos as famílias não conseguem despejar no mesmo recipiente de recepção das águas dos sanitários e assim, são despejados
dentro dos lotes sobre o terreno ou no espaço público, criando empoçamentos. Foi constatado uma grande quantidade de pontos de despejo
de águas cinzas nas ruas. Estas características consistem em um grave
fator sanitário local podendo ser foco de diversas doenças principal-
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Figura 85 - Mapa com locais de visitas a residências em Santa Luzia

mente para as crianças que utilizam muito as ruas para o seu lazer.
Estas relações de despejo e suas consequências variam de acordo com o perfil das ruas. Nas perpendiculares ao parque é possível notar uma maior drenagem e escoamento devido a declividade do terreno
e nas vias paralelas a deposição desses dejetos se acumula criando
poças que eventualmente dificultam a passagem de pedestres. Nestas
em alguns casos são feitas valetas nas vias para facilitar a drenagem.
Também foi constatado que vias muito estreitas no geral não apresentam tal relação de despejo.
A drenagem e escoamento desses efluentes se dá por meio de
empoçamentos pelas ruas com caráter bastante transitório, uma vez
que a população está constantemente fazendo movimentações de terra
e enxerto de entulho para impedir o surgimento de grandes aberturas no
solo devido a movimentação dos afluentes pelas ruas.
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Resíduos sólidos
Tratar de resíduos em uma comunidade como Santa Luzia é bastante delicado, devido às diversas atividades e relações estabelecidas
pela população com a reciclagem e reuso. É essencial não romantizar
estas relações devido a forma como elas se expressam a partir de uma
profunda falta de infraestruturas básicas existente no local, responsável
por um grande quadro de vulnerabilidades em todos os campos da vida
dessas pessoas. Porém também não é adequado análises higienistas,
que não se proponham a entender como se expressa a vida no local e
que subjugam o ambiente e tudo que nele ocorre a partir de análises
simplistas e externas das condicionantes físicas do local.
Milton Santos (1985), desenvolve o estudo da morfologia da cidade propondo um método de estudo do espaço urbano como um sistema
de objetos e ações, colocando as formas físicas e as relações humanas
de forma indissociável. O autor percebe o espaço como um conjunto de
elementos físicos decorrentes das formas de organização, apresentando um grupo de categorias para dita análise: forma, função, estrutura e
processos.
Quando se fala de reprodução da vida é necessário entender que
o lixo compõe a vida cotidiana a partir de várias escalas desde as mais
íntimas pela estrutura do lar e utensílios domésticos até mais amplas e
subjetivas como as relações de trabalho, conflitos territoriais e imaginários da população da Cidade Estrutural como um todo.
Internamente as memórias da população estão fortemente ligadas às lutas pelo direito à moradia digna e externamente de forma
estereotipada a imagem transmitida tem como base a dissipação de
preceitos sanitaristas segregacionistas. O fato é que boa parte dessa
população encontra nos processos de reciclagem e reutilização a solução, mesmo em alguns momentos precária de muitos carências e vulnerabilidades devido à falta de infraestrutura e condições de vida.
O lixo representa para a comunidade a matéria prima básica para
a atuação de diversos tipos de coletividades locais, essencial para uma
população que precisa de forma autônoma garantir suas condições de
sobrevivência. Portanto a retirada do lixão e a “tomada do lixo de assalto”
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como dito por um morador, tem como consequência o enfraquecimento
dessas coletividades tanto no ambiente familiar com a insegurança trabalhista e alimentar quanto no âmbito comum com o enfraquecimento
do comércio local e aumento da violência decorrente do maior número
de pessoas em estado de vulnerabilidade. É possível afirmar que o lixo
está ligado a questões identitárias do local devido o histórico de formação do território, tendo o lixão como precursor da sua ocupação.

coleta de Resíduos SÓLIDOS local
A partir do levantamento físico feito na região foi possível constatar uma transição existente entre a parte frontal da comunidade de
Santa Luzia, limítrofe ao Parque da Cidade Estrutural com sua área posterior, fronteira com o Parque Nacional de Brasília.
Quanto ao atendimento das demandas básicas da população, os
moradores da parte frontal da cidade apresentam maior acesso a infraestruturas como transporte público, coleta de lixo, acesso a água e luz
devido a proximidade e conexões com as áreas próximas regularizadas.
Além de uma maior proximidade com a zona Central da Estrutural, onde
foi concentrado no decorrer do processo de adensamento da cidade a
maioria dos usos institucionais públicos e equipamentos comunitários
com oferta de serviços de atendimento geral à população.
No que tange a composição das casas, na parte frontal nota-se
uma maior utilização de alvenaria cerâmica e fechamento dos lotes
com portões de ferro. Conforme se adentra o território, este padrão
gradualmente vai se mesclando com uma grande quantidade de casas
compostas por placas de madeira processada e outros materiais decorrentes das atividades de descarte da construção civil. Relativo às características de composição e utilização dos espaços públicos, além das
regiões onde as ruas contém grande quantidade de entulho, devido a
ação de alguns moradores para melhoria das condições das rua, sendo
utilizado na maioria do casos para o nivelamento das ruas.
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Figura 86 - Foto de carroça em Santa Luzia - acervo pessoal
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Não é encontrado na maior parte da cidade grandes volumes de
descarte indevido de lixo. Porém, existem pontos com a presença de
resíduos na parte frontal ao lado dos coletores públicos e principalmente na região posterior, utilizada principalmente para atividades de triagem pelos moradores, que vivem da reciclagem e descarte do lixo, mas
contendo também regiões de descarte da população não atendida pela
gestão de resíduos ofertada pelo SLU.
Moradores relatam sobre as melhorias geradas pela inserção dos
papa lixos no perímetro frontal da ocupação, que teve como consequência a diminuição da quantidade de lixo espalhado pela cidade. Porém a
população residente na parte posterior de Santa Luzia precisa percorrer
grandes distâncias para dispor seus resíduos em tais infraestruturas.
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Figura 87 - levantamento de resíduos sólidos de Santa Luzia

Como decorrência da precariedade do serviço inacessível a uma
parcela da comunidade, existe uma grande quantidade de lixo despejado a céu aberto na área limítrofe ao Parque Nacional. Consistindo em
um potencial foco de diversas enfermidades a população e de degradação a biodiversidade existente no Parque Nacional, principalmente em
épocas de chuva onde a drenagem das águas da chuva carrega parte
do esgoto da comunidade para essas áreas, gerando grandes empoçamentos.
Mesmo com a coleta dos 5 papa lixos sendo feita com frequência,
segundo os parâmetros estipulados pelo plano nacional de resíduos sólidos, tal serviço ofertado pelo SLU a comunidade de Santa Luzia não é
capaz de atender as demandas básicas da população.
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Catadores pelo terrritório
O reconhecimento da atividade profissional dos catadores de material reciclável foi feito por meio da Portaria nº 397 do MTE, publicada
no dia 9 de outubro de 2002. Esta medida consistiu em um grande avanço para a garantia dos direitos trabalhistas da categoria e na luta pela
valorização social de seu trabalho. Em Santa Luzia existem diferentes
categorias de catadores e outros trabalhadores envolvidos com a gestão de resíduos, que a partir do seu trabalho representam importantes
agentes comunitários para a localidade e também para todo o DF.
Alguns catadores não se encontram organizados coletivamente
em cooperativas, garantindo seu sustento total ou parcial a partir da
catação nas ruas. Estes muitas vezes contam com um carrinho de mãocomo principal equipamento de trabalho, utilizado para transporte da
matéria selecionada. Tal categoria trabalha principalmente com a coleta de papelão e papéis em geral, plásticos diversos, e sucata incluindo
resíduos eletrônicos, que são vendidos para atravessadores, ferros velhos da localidade ou empresas de reciclagem.

Figura 88 - Foto de resíduos selecionados na parte psoterior de Santa Luzia
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Esta categoria em sua maioria não recebe nenhum tipo de auxílio
pelo trabalho comunitário exercido por parte do Estado. Tendo diversas
fragilidades na sua atuação devido às condições de trabalho e a relação
com a sociedade, que também não valoriza sua atuação. Em Santa Luzia os catadores utilizam muitas vezes o espaço interno de seus lotes
para organizar o material coletado, uma vez que só é possível ser vendido em grandes quantidades. No trecho posterior limítrofe ao Parque
Nacional, tal acúmulo de material se dá no espaço público, próximo às
suas residências, consistindo em mini cooperativas. Em muitos casos
a coleta dos resíduos é feita no Plano Piloto dentre outras RAs e por
veículos os materiais são levados até Santa Luzia para serem melhor
separados.
Em relação às cooperativas localizadas em Santa Luzia a de
maior escala é a “Sonho de liberdade” localizada a nordeste de Santa
Luzia próxima a Capital Recicláveis, ocupa uma grande área limítrofe ao
Parque Nacional e está relacionada a um conjunto de oficinas e outras
cooperativas de forma a representar uma possibilidade de obtenção de
renda para seus associados, representando uma rede atuante de econo-

Figura 88 - seleção de materiais recicláveis pela cidade
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mia solidária. Tal iniciativa consiste na única cooperativa do DF a trabalhar com a reutilização, reciclagem e destinação final de madeira. Seu
quadro de funcionários é composto majoritariamente por moradores da
localidade.

seletiva pelo governo, estas com vínculo formal com a gestão pública
podem ser responsáveis tanto pela coleta dos materiais quanto pela separação, recebendo auxílio por tonelada processada, que contribui para
o pagamento dos encargos trabalhistas dos cooperados.

A iniciativa não recebe nenhum auxílio por parte da gestão pública
de resíduos, passando por momentos de grande instabilidade devido
a variação de materiais recebidos. O SLU e demais instituições públicas relacionadas ao contexto de resíduos não mantém nenhum vínculo
com a cooperativa localizada a aproximadamente 1km do antigo lixão
da estrutural, mesmo estando próximo a rota de diversos caminhões,
que continuam a depositar entulhos da construção civil na atual URE
que são em sua maior parte enterrados.

De acordo com relatos de catadores, no período de fechamento
do lixão houve um incentivo para as cooperativas se instalarem em galpões cedidos pelo governo, porém devido a experiências e promessas
mal sucedidas em governos anteriores, a insuficiente disponibilização
de vagas nos galpões com infraestrutura e também por conta da mudança representar uma diminuição do valor arrecadado, muitos catadores continuaram a exercer sua profissão de forma autônoma no lixão.

Existe ainda uma boa parte de catadores que trabalham em cooperativas externas a Santa Luzia, algumas localizadas dentro da Estrutural e outras fora. Algumas dessas cooperativas desenvolvem seu trabalho de forma autônoma e outras são contratadas para fazer a coleta
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Figura 89 - cooperativa sonho de liberdade - acervo pessoal

Entre os desafios apontados por trabalhadores de cooperativas
localizadas em um galpão da Estrutural, em sua maioria compostas por
mulheres negras residentes em Santa Luzia, se destaca a falta de qualidade da coleta seletiva geral no DF, devido a carência de programas
voltados para a educação ambiental da população. Tal característica

Figura 90 - cooperativa ligada a coleta eletiva da Estrutural - foto Gabriel Lyon
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gera para os catadores relações de trabalho perigosas devido a necessidade de manusear resíduos cortantes e contaminados e uma grande
quantidade de material não reciclável, que passa pela esteira, mas que
não resulta em renda para os trabalhadores, uma vez que recebem por
material reciclado e não processado.
Dificuldades apontadas por cooperativas de outras localidades
consistem nos altos custos com transporte, quando o trabalho é exercido fora da estrutural e dificuldades na gerência e falta de transparência
gerando muitas vezes relações de trabalho extremamente exploratórias. Tais carências afetam diretamente na qualidade do trabalho e na
geração de renda dessas pessoas e demonstram um certo descaso dos
órgãos relacionados ao tema perante os direitos trabalhistas da categoria.
Os carroceiros representam outra categoria, que a partir do seu
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trabalho também influi diretamente na gestão de resíduos sólidos da
Cidade Estrutural. Em geral o trabalho é executado por homens negros,
que garantem sua renda com o transporte de mudanças e resíduos, em
sua maioria entulhos. tem como principais elementos do seu trabalho
a carroça e o animal que a partir da sua força motriz garante o deslocamento pela cidade.
Segundo relato de um carroceiro da comunidade, antes do fechamento do Lixão existia uma relação muito forte entre catadores e carroceiros, uma vez que os últimos ficavam responsáveis pelo transporte
de boa parte da seleção de materiais até os ferros velhos, cooperativas
e atravessadores locais. Houve uma diminuição do número de pessoas
trabalhando com esta atividade que atualmente são impedidos de adentrarem a URE. Ele descreve que parte do material recolhido é depositado
na parte posterior de Santa Luzia, limítrofe ao Parque Nacional de Brasí-

Figura 91 - Loccal de deposito de materiais e do cavalo de catador
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lia e em outra região da Estrutural, tal depósito seria coletado com rotina
estabelecida.
Estes agentes precisam criar os cavalos dentro de suas moradias
ou em frente aos seus lotes. Ter um local adequado para a permanência destes animais consistem em uma das maiores reivindicações do
grupo. Também foi identificado no local a criação dentro dos lotes de
outros tipos de animais como cachorros, gatos, galinhas e porcos. Outra relação comercial estabelecida pelos carroceiros relevante para a
complementação de sua renda é a venda de adubo a partir do processo
de compostagem dos dejetos dos seus animais.
A categoria em questão conta ainda com a Associação de Carroceiros local que em determinado momento esteve atrelada à administração da Estrutural onde parte dos carroceiros da associação ficaram
responsáveis pela coleta dos resíduos de Santa Luzia pelas ruas, por
meio da cobrança de taxa pelo serviço, porém tal atendimento deixou
de ser feito devido ao não pagamento da taxa por parte das famílias.
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Figura 92 - seleção de material de cooperativa
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Drenagem
Quanto à drenagem urbana, é importante trazer a perspectiva do
trabalho desenvolvido por Gabriel Perucchi (2019) intitulado “Santa Luzia sensível à água: Padrões espaciais de infraestrutura ecológica para
a fixação mais sustentável do assentamento informal da Cidade Estrutural”, que aborda o contexto local de fluxos dos afluentes das chuvas
e propõe algumas possíveis soluções para a inserção de drenagem na
área tratada. Considerando uma abordagem, que visa a inserção sanitária de forma favorável a um planejamento urbano baseado nos ciclos
naturais da água a partir de uma perspectiva de favorecimento e aproximação com estes ciclos e não de distanciamento e controle sobre a
natureza.
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Padrões de desenho propostos por Gabriel Perucchi em Chacara Santa Luzia Sensível77a àgua

A partir do mapeamento dos fluxos das águas da chuva decorrentes
do caimento da região e da conformação urbana observa-se uma
necessidade de inserir infraestruturas de recepção e drenagem das
águas desde a parte mais alta da Estrutural, considerando os grandes
fluxos direcionados para a região de Santa Luzia. Neste sentido seria
interessante a aplicação de estratégias também previstas no Plano
de bairro desenvolvido por Átila Fialho, como a criação de uma lagoa
de recepção desses afluentes no Parque da Estrutural. Como complemento a este poderiam ser aplicadas estratégias de menor escala pela
cidade estrutural priorizando as vias com maior trânsito de afluentes.
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Figura 93 - Produção de elementos de concreto em mini industria

Quanto ao modelo urbanístico e técnicas aplicadas a parcela da
Cidade Estrutural regularizada, observa-se a aplicação de sistemas de
infraestruturas básicas baseados em modelos centralizadores. Estes
em sua maioria não preveem estratégias favoráveis a metodologias de
gestão comunitária do território e pouco contribuem para uma efetiva
participação popular em seus processos, de forma a reproduzir modelos higienistas e alienantes de cidade com a inserção, ou não, de técnicas que pouco dialogam com o sítio físico e com o histórico de formação deste.
Como proposta de calçamento para a Santa Luzia, assim como
previsto pelo Plano de Bairro, seria favorável a aplicação de blocos intertravados de concreto, já produzidos no território pelas mini indústrias de
pré- moldados. Estes elementos em boa parte são produzidos a partir
de materiais remanescentes da operação de diversas empreiteiras do
DF que são encaminhados para o território para serem aproveitados.
Hoje os produtos gerados envolvendo blocos, manilhas e meio fios são
enviados e aplicados em diversos locais do DF, inclusive por empresas
com licitação pública, mas devido às regulamentações conflituosas sobre Santa Luzia não é permitido a aplicação destes no próprio local de
produção.
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Figura 94 - Rua com empoçamento em Santa Luzia
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Recepção de água
Em Santa Luzia a mais de um ano a comunidade convive diariamente com a escassez de um elemento fundamental a vida como a
água, esta situação afeta de forma mais grave as regiões da comunidade não atendidas pelas redes autoconstruídas, porém mesmo para
aqueles com acesso a rede, a baixa vazão do sistema público tem tornado inviável na maioria dos casos a sua captação. A disponibilização
de infraestrutura básica para recepção de água para esta comunidade
se mostra urgente devido às estreitas relações estabelecidas entre esse
recurso com todos os campos da vida dessas populações. Sua negação
explícita projetos perversos de negação de direitos básicos garantidos
por constituição.
A falta de acesso a água tratada pela comunidade representa o
agravamento de todas as problemáticas levantadas até aqui nas outras
frentes sanitárias. É um verdadeiro boicote a vida dessa população que
precisa aplicar grandes quantidades de tempo e energia para conseguir
ter acesso a algo tão fundamental e básico.
Uma comunidade inteira ter seu acesso negado a um recurso tão
importante para a renovação da vida representa quadros de profunda
injustiça. Ao mesmo tempo em que é permitido que esta mesma área
seja tão afetada pelo fluxo das águas decorrentes de modelos de urbanização obsoletos que continuam a ser aplicados de forma impositiva
aos mais diversos territórios.
Considerando o contexto da pandemia de COVID -19, a continuidade da negação do direito básico ao acesso a água dessa população
é inadmissível em meio a um país que se diz democratico. Que tipo de
democracia permite que em alguns locais se utilize quantidades exorbitantes de água enquanto em outros esse acesso é totalmente negado? Que tipo de gestão pública constitui legislações que explicitamente
operam a favor da morte dessas populações? Neste sentido, a operação do estado se mostra totalmente contrária às demandas populares,
e observa-se que as regulamentações urbanas existentes não conseguem garantir algo tão básico como o direito de beber água.
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Figura 95 - Jovem carregando água em baldes - acervo pessoal
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Considerações
Na última década, observou-se um grande fortalecimento das políticas públicas sanitárias com a criação dos Planos Nacionais e regulamentações do setor, neste sentido se mostra necessário capilarizar e
territorializar suas diretrizes. Nesse contexto, a gestão de resíduos sólidos ganhou novas dimensões, porém a carência de planejamento eficaz
e atendimento nas cidades e no campo não será solucionada a partir da
racionalidade e distanciamento comumente executados pelas políticas
sanitárias. Para isso é fundamental superar a forma como num geral
tem se expressado a participação social em políticas públicas apenas
como consulta, reconhecendo e valorizando a categoria de catadores
como agentes públicos locais, que exercem essa ação comunitária a
muito tempo, porém sem terem seus direitos fundamentais garantidos.
Para além da atuação da categoria é necessário fortalecer o caráter deliberativo das instâncias de controle social das políticas sanitárias, de forma a ampliar sua capacidade de influência sobre as políticas
públicas, assim como aprimorar a articulação entre as ações e gestão
dos quatro campos componentes do saneamento básico de forma a
envolver os 3 setores da sociedade por meio de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos e culturais.
É necessário superar a cisão de linguagem, a visão setorial e a resistência das organizações e processos que dificultam o diálogo entre
os saberes e a aplicação de um conjunto vasto de instrumentos legais
e jurídicos que estão à disposição para serem incorporados ao cotidiano da gestão das cidades ( PLANSAB, 2007). Portanto, o Estado não
pode se isentar da responsabilidade de garantir condições básicas às
populações pelo fato de se encontrarem assentados em territórios com
conflitos legais, muitas vezes entre a agenda verde e marrom.

90

É urgente a criação de políticas públicas integradas, que visem
contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas
comunidades a partir da criação de legislações capazes de contemplarem a gestão comunitária dos territórios de forma a potencializar o desenvolvimento de tecnologias sociais necessárias para o atendimento
das demandas locais por infraestrutura. Este processo pode ser baseado em técnicas mais ecológicas e de menor impacto, além de abordagens compartilhadas da gestão das cidades, levando em consideração
as características culturais, econômicas, territoriais, ambientais e sociais locais.
O papel do Estado ao intervir em espaços auto-construídos não
deve ser de tomar para si o controle total da vida e gestão urbana e seus
processos básicos. É necessário capacidade compartilhada de gestão
de forma a reconhecer e valorizar os diversos agentes públicos existentes nessas comunidades segregadas socioespacialmente, para que
essa gestão favoreça a continuidade das relações e responsabilidades
existentes.
Processos de regularização de ambientes periféricos acabam
contribuíndo para uma maior inserção destas realidades em lógicas de
mercado e urbanas, que não só consome objetos, mas recursos, vidas e
trabalham para a fragmentação das coletividades pré existentes a ação
do estado. É fundamental a criação e valorização de experiências onde
as disputas pelo poder institucionalizado não invisibilize as diversas lutas sociais a partir de um constante diálogo para que as ações públicas
realmente possam favorecer as populações dos mais diversos territórios e não gerar tantos danos.

91

APÊNDICES

entrevista para catadores

As entrevistas aplicadas a moradores e catadores em visitas a
campo foram a base para a criação dos padrões de levantamento de
problemáricas e soluções sanitárias locais. Portanto a sistematização
do conteúdo compilado pelas entrevistas se deu a partir da tradução de
cenários e relações vividas pelos entrevistados em suas residências e
na vivência dos espaços comuns.
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entrevista para moradores
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