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RESUMO  

Encravado no bairro carioca do Leblon, no Estado do Rio de Janeiro, a Cruzada São Sebastião é uma 

espécie de condomínio popular situado num dos metros quadrados mais caros do mundo. Concebido na 

década de 50, integrava um projeto que visava erradicar as favelas cariocas e abrigou famílias da extinta 

Favela da Praia do Pinto, localizada no mesmo bairro. Várias transformações ocorreram desde a 

concepção até os dias atuais; e incluem a vista privilegiada para a Lagoa Rodrigo de Freitas e para o 

Cristo Redentor, a vizinhança classe A, o Shopping Leblon, dentre outros. O caso expressivo para a 

cidade do Rio de Janeiro permanece quase desconhecido aos brasileiros. Discorrer sobre as 

transformações até os dias atuais é o objetivo deste artigo. 

Palavras-chave: Cruzada São Sebastião – Leblon, projeto de erradicação favelas, miscigenação social, 

transformações. 
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Cruzada São Sebastião Housing: conception and transformations 
 

ABSTRACT  

Jammed in the neighborhood of Leblon, in Rio de Janeiro, the Cruzada São Sebastião Housing: is a kind 

of popular condominium situated in the square meters more expensive in the world. Designed in the '50s, 

was part of a project to eradicate slums and housed families of the former Praia do Pinto Slums located in 

the same neighborhood. Several changes occurred from conception until the present, includes a 

magnificent view over the Rodrigo de Freitas Lagoon and “Christ the Redeemer”, the class A 

neighborhood, Leblon Shopping, among others. Talking about the changes to the present day is our goal.  

Key-words: Cruzada São Sebastião Housing, project to eradicate slums, changes. 
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1. INTRODUÇÃO  

A favela da Praia do Pinto no Leblon, Rio de Janeiro, considerada uma das maiores da Zona Sul 

carioca na década de 40, foi palco de uma das grandes transformações urbanas que se pode 

vivenciar. O incêndio que dizimou os barracos foi o incentivo que faltava para a Igreja assumir a 

causa de erradicação de favelas cariocas.   

A questão foi capitaneada por Dom Hélder Câmara e a situação institucional projetou uma 

mudança sem precedentes no bairro e na vida dos moradores do Leblon. A localização 

privilegiada da região – situada na faixa litorânea e às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas – 

fez com que a questão social se ampliasse e que classes sociais distintas estabelecessem uma 

forma própria de convivência no bairro.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Fonte: Wikimapia (8/7/2012
1
) 

Figura 1 – Visão da área contextualizada 

2. LEBLON: A ARTE DE PROVOCAR O ENCANTAMENTO E DE SE DEIXAR 

ENCANTAR 

Denominado de Aldeia Encantada, o bairro do Leblon evidencia um saudosismo e boas 

recordações como tantos outros bairros. Mas há algo intrínseco no Leblon, que só quem teve o 

privilégio de vivenciar essa experiência consegue compreender a profundidade do assunto.  

Passa por sensações afetivas, características de quase cidade do interior, magia e encantos que se 

mantêm no bairro da cidade litorânea carioca. A preservação de um estado de liberdade 

constante encanta sua população residente e trabalhadora. É um espaço onde convivem espigões, 

igrejas, sinagogas, projetos sociais e pequenos prédios de quatro andares, a classe A e o 

complexo residencial, conjugados, clubes, flats ou o conjunto habitacional Cruzada São 

Sebastião, mas não se resume às construções e equipamentos. Há algo intenso – é a vida pulsante 

– que está relacionada ao estilo de viver ali, algo talvez afeto aos cariocas e, singularmente, aos 

leblonenses.  

Com efeito, o Leblon já foi considerado como um dos extremos da cidade (ou confins, como 

chamava o cronista Elsie Lessa), ponto de partida e de chegada. Um bairro de muitas 

conversações onde, por volta das oito horas da noite as pessoas se recolhiam e o movimento 

pelas ruas cessava. O silêncio só era quebrado pelo ranger dos bondes nos trilhos.  

                                           
1
 Informação disponível em: <//wikimapia.org/#lat=-22.9826833&lon=-43.2160706&z=17&l=9&m=b>. Acesso 

em: 8 jul. 2012. 
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As pessoas se conheciam pelos nomes e as turmas eram distribuídas e conhecidas pelos nomes 

das ruas. O esporte favorito era jogar bola e o resto do dia ir à praia. Isso muito antes de se tornar 

em point de agito, local de intelectuais, dentre outros.   

A convergência de fatores, acrescida ao encantamento irresistível à convivência da classe média 

com o conjunto Cruzada São Sebastião, miscigenava culturas, e no território da praia encontrava 

seu espaço de convivência comum. 

Assim, com a inauguração do Shopping Leblon, em 2006 e, em incursões pelo bairro nos anos 

consecutivos, cresceu o desejo de compreender como a convivência se delineava e as 

transformações que se institucionalizavam.  

É possível visualizar o contexto na figura 1 – a Cruzada e o Shopping. 
 

 

Fonte: Alma Carioca (2/8/2012
2
) 

Figura 2 – Imagem aérea do Leblon, próximo ao Jardim de Alah, na década de 1960.  

Ao centro estão os três prédios que formam o Conjunto dos Jornalistas 

2.1 O desenvolvimento do bairro em seus mais de 90 anos de história 

A oficialização do loteamento pelo Prefeito do Distrito Federal, Carlos Sampaio, no dia 26 de 

julho de 1919, acabou se tornando o aniversário oficial do que antes eram terras pertencentes ao 

francês Charles Le Blond (o louro).  

O bairro foi um quilombo de escravos fugitivos – o "Quilombo do Seixas" – que saíram no dia 

13 de maio de 1888 em procissão para agradecer à Princesa Isabel pela liberdade. Daí decorre as 

origens que consideram o bairro como um sinônimo de liberdade. (LEBLON, 3/8/2012
3
) 

No bairro preponderante de classe média, a convivência entre classes distintas acontece há 

tempos – da ocupação da encosta do morro dois irmãos – que posteriormente foram transferidos 

para um sítio próximo à lagoa, originando a favela da Praia do Pinto, possibilita outros espaços e 

discussões.  

Desde o início, o Leblon caracterizou-se pela função residencial de contexto heterogêneo. A 

localização litorânea, a beleza paisagística e os preços razoáveis de terras atraíram a classe média 

(LIMA, 2005, p. 31-33). Enquanto bairros como Copacabana se adensavam rapidamente e 

concentravam um segmento mais abastado, a vizinha Gávea foi o local escolhido por 

empresários para sediar algumas indústrias, pois recebeu mais cedo transporte regular e água.  

Por volta de 1935, a Cia de Terras do Leblon loteou o terreno da Chácara do Céu, localizado na 

encosta do morro Dois Irmãos, “e o conglomerado humano ali abarracado foi transladado para 

um sítio próximo à Lagoa e ao campo do Clube de Regatas do Flamengo (inaugurado em 1939), 

                                           
2 
Informação disponível em: <//www.almacarioca.com.br/lbn01.htm>. Acesso em: 2 ago. 2012. 

3 
Informação disponível em: <//leblon.com.br/leblonhis1.shtml>. Acesso em: 3 ago. 2012.
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originando a favela da Praia do Pinto, que acolheu parte daquele proletariado e, mais tarde, 

imigrantes nordestinos [...]”. (LIMA, 2005, p. 31-33) 
 

 

 

 

                                                                      
Fonte: Planta Loteamento (8/7/2012

4
) 

Figura 3 – Planta do loteamento do Leblon  
 

A favela da Praia do Pinto, que nos anos 40 do foi considerada a maior da cidade do Rio de 

Janeiro, viria a desaparecer nos anos 60, “em consequência de um incêndio atribuído a mentes 

inescrupulosas e mãos criminosas, dando lugar a um conjunto de edificações hoje conhecido 

como Selva de Pedra”
5
 (LIMA, 2005, p. 31-33). Fonte incessante de discussões históricas, 

jornalísticas etc., o assunto dissemina questões políticas (sobre a desocupação e remoção), de 

especulação, controvérsias e contradições
6
.  

Inicialmente, ressalta Lima, o modelo de convivência entre os moradores da praia do Pinto e do 

bairro do Leblon era caracterizado pela discrição – só por volta das 14 horas chegavam à praia, 

depois que a classe média já havia se retirado e seguido para seus clubes exclusivos ou subia a 

serra. Havia exceções, porém eram raras no início da década. Aos sábados, a dinâmica era 

diversa por causa do futebol de praia, que na parte da tarde monopolizava trechos da área.  
 

 

 

 

 

Fonte: Museu da Cruzada (8/7/2012
7
) 

Figura 4 – Os primeiros moradores da Cruzada originários da Favela da Praia do Pinto 
 

                                           
4
 Informação disponível em: <//amoleblon.blogspot.com.br/2009_07_01_archive.html>. Acesso em: 8 jul. 2012. 

5
 Um quarteirão com urbanização moderna para a época. Foi criado no final dos anos 60 no terreno antes ocupado 

pela favela do Pinto.  
6
 Informação disponível em: <www.favelatemmemoria.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=84&tpl 

=printerview&sid=4>. Acesso em: 5 ago. 2012. 
7
 Informação disponível em: <www.museudacruzada.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3& 

Itemid=5>. Acesso em: 8 jul. 2012. 
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Não havia miscigenação de classes sociais na praia, nem em outros lugares públicos destinados 

ao lazer, que na época eram os cinemas e bares, cujos custos impossibilitavam a frequência. 

Restava o parque da pracinha, que também era utilizado com reserva pelos moradores da favela. 

Vale ressaltar que há prevalência dos hábitos do grupo que ocupou o território virgem e gerou 

um código de conduta silencioso, no qual conviviam pobres e classe média, sem enfatizar suas 

diferenças, que foram dispersas entre as partes num consenso tácito. Num primeiro momento, os 

conflitos de classes foram subtraídos e pulverizados pelos atores que aprenderam a conviver no 

espaço territorial e passaram a absorver a população como mão de obra disponível. (LIMA, 

2005, p. 33-34) 

Em períodos posteriores, a multiplicação desordenada da população da favela produz um efeito 

preocupante – com a segunda geração ativa de favelados – agravando a crise em busca de 

moradia. Essa vizinhança não chegou a ser sedimentada por conta do incêndio que dizimou a 

Praia do Pinto; e gerou atitudes solidárias dentre os moradores das redondezas, os quais 

ofereceram remédios, alimentos e préstimos. (LIMA, 2005, p. 34) 

“[...] posteriormente, extinta a Praia do Pinto e fixada a nefasta Cruzada do demagogo Helder 

Câmara [...]”, o assunto até os dias atuais é polêmico e enseja observações ambíguas, salienta 

Lima (2005, p. 34). A preocupação iminente é do risco de favelização e a questão do tráfico de 

drogas. “Enquanto houve a tutela da Igreja, a Cruzada era organizada. Quando os moradores 

passaram a ter a posse dos imóveis, no início da década de 80, começou a desorganização”, 

ressalta o padre Marcos Belizário. (UOL, 3/8/2012
8
) 

 
 

 

 

  

 
  

  

  

  

Fonte: Literatura e Rio de Janeiro (8/7/2012
9
) 

Figura 5 – Vista da Garagem do Shopping Leblon – Cruzada São Sebastião e Lagoa Rodrigo de Freitas 

 

Importante destacar que o bairro acomoda outros casos, como o Conjunto dos Jornalistas, 

localizado na Av. Ataulfo de Paiva, 50. Os três edifícios caracterizam-se por terem sido 

construídos pelo o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC), que destinou 

sua maior parte aos jornalistas (ALMA CARIOCA, 2/8/2012
10

), sendo alguns apartamentos 

destinados a ex-pracinhas e a comerciários que pagavam aluguel e estavam com ordem de 

despejo.  

Assim, o bairro absorveu mudanças – os conjuntos da Cruzada e dos Jornalistas, a Selva de 

Pedra, dentre outros, sem, contudo, se debruçar sobre o que viria a se transformar no futuro. 

                                           
8
 Informação disponível em: <www2.uol.com.br/JC/sites/sementesdodom/dom_da_providencia.html>. Acesso em: 

3 ago. 2012. 
9
 Informação disponível em: <//literaturaeriodejaneiro.blogspot.com.br/2007_01_01_archive.html>. Acesso em: 8 

jul. 2012. 
10

 Para manter sempre um bom relacionamento com a imprensa e calar a boca (ou a pena) daqueles que porventura 

tivessem a intenção de denunciar algum fato menos sério. Será verdade? É o que se falava na época. Informação 

disponível em: <www.almacarioca.com.br/lbn01.htm>. Acesso em: 2 ago. 2012. 

http://literaturaeriodejaneiro.blogspot.com.br/2007_01_01_archive.html
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3. A CRUZADA SÃO SEBASTIÃO 

O conjunto habitacional Cruzada São Sebastião é uma espécie de condomínio popular situado 

num dos metros quadrados mais caros do mundo. Enquadrado na categoria de condomínios – 

conjunto habitacional popular –, a Cruzada São Sebastião está localizada à margem do Jardim de 

Alah, na zona sul carioca. O conjunto é composto por 10 prédios que totalizam 945 unidades, 

onde residem 4 mil pessoas. 

Concebido na década de 50, integrava um projeto que visava erradicar as favelas cariocas e 

abrigou famílias da extinta Favela da Praia do Pinto localizada no mesmo bairro. Boa parte dos 

moradores descende das famílias
11

 que receberam os imóveis
12

 na época de Dom Hélder. 

A Cruzada ou o bairro São Sebastião, como também era denominado, seguiu uma tendência 

inovadora na arquitetura da habitação social brasileira – ao deixar-se influenciar pela vanguarda 

moderna europeia dos anos 20 (ideias de Le Corbusier – racionalização e industrialização do 

sistema de produção de moradias), que se consolida com a opção pela construção de blocos de 

apartamentos. (MUSEU DA CRUZADA, 5/8/2012
13

)  

A planta inicial do Bairro São Sebastião, elaborada por Dr. Edgard Fonseca, arquiteto da 

empresa Severo e Vilares, previa a construção de um complexo com igreja, escola, centro social, 

um mercado e dez blocos laminares de sete andares com um total de 910 apartamentos. No 

quarto andar dos edifícios, em vez de apartamentos, haveria terraços espaçosos interligados por 

viadutos. O planejamento privilegiou três unidades-tipos de apartamentos com banheiro e 

cozinha reduzidos: o pequeno (sala e quarto conjugados), o médio (sala e quarto separados) e o 

maior (sala e dois quartos). 

Mais do que possibilitar a mudança do barraco ao apartamento – estudo realizado pelo 

pesquisador Bart Slob, da Universidade de Leiden – Holanda, tomou uma medida ousada. “Até 

então, nunca ocorrera algo semelhante no Rio de Janeiro”. (PROJETO CRUZADA, 2/7/2012
14

) 
 

4. DA CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO À CONVIVÊNCIA COM O SHOPPING 

LEBLON 

A concepção do empreendimento, dentre outros fatores como mencionado, surgiu com a 

provocação do Cardeal francês Pierre Gerlier ao então bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom 

Helder: “Não entendo como vocês realizam um congresso tão organizado e bonito e não 

                                           
11

 “Cheguei no terceiro dia de mudanças, em 17 de janeiro de 1957, às 10h40, com marido e três filhos. Morávamos 

num barraco sem água nem energia”, relembra a aposentada Regina Cardoso, 81 anos. Costureira e lavadeira, ela 

não imaginava sair da favela. “Dom Helder foi um homem de Deus, uma pessoa que se preocupou com os pobres. 

Só ele mesmo para pensar em construir apartamentos para favelados. Um sonho impossível até então”, diz Regina, 

hoje mãe de seis filhos. Informação disponível em: <www2.uol.com.br/JC/sites/sementesdodom/dom_da_ 

providencia.html>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
12

 Possível identificar que a atitude inovadora resultou numa situação jurídica inusitada – que levou muito tempo 

para se consolidar verdadeiramente – quanto a titularidade dos proprietários dos imóveis da Cruzada. O terreno que 

pertencia à Prefeitura do Distrito Federal não era transferido automaticamente pela escritura definitiva de 

transferência das benfeitorias representadas pelos apartamentos aos moradores. A quinta cláusula do contrato iria 

causar muitos problemas aos moradores, e só em 1983, por meio do programa “Cada família, um lote”, foram 

obtidos os títulos de propriedade que lhes assegurariam definitivamente a posse dos seus apartamentos.  

Informação disponível em: <www.museudacruzada.com.br/images/stories/estudo_pdfs/3_a-invencao-de-um-bairro-

dentro-de-um-bairro.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2012. 
13

 Idem 
14

 "Do barraco para o apartamento - A "humanização" e a "urbanização" de uma favela situada num bairro nobre do 

Rio de Janeiro". Informação disponível em: <www.projetocruzada.com.br>. Acesso em: 2 jul. 2012. 
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conseguem acabar com as favelas da cidade” (UOL, 3/8/2012
15

). As palavras do francês 

estimularam a fundar, um projeto ousado que pretendia urbanizar e erradicar as favelas cariocas. 

A construção do conjunto não foi simples e durou seis anos. Dom Hélder convenceu pessoas de 

diversos setores para se engajar na empreitada. Assim, aproximou-se dos presidentes da 

República (Getúlio Vargas e Café Filho, seu sucessor), das Forças Armadas e, por isso, recebeu 

da União, a doação do terreno no Leblon. O início das obras começou em janeiro de 1956, 

quando da venda de lotes de outro terreno cedido pela Marinha. Quatro grandes construtoras 

formaram um consórcio e participaram da construção, cobrando valores simbólicos. Foi assim 

que o primeiro edifício ficou pronto, 12 meses depois. 

Inaugurada em 29 de outubro de 1955, pelo então secretário-geral da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) dom Hélder, que objetivou fazer dali uma espécie de plano piloto, cujo 

pontapé inicial possibilitaria o cumprimento da meta de acabar no prazo de 10 anos com as 150 

favelas existentes na cidade naquela época. O projeto foi polêmico e há, ainda hoje, muitas 

controvérsias acerca de seus resultados. (UOL, 3/8/2012
16

) 

4.1 Shopping Leblon  

Do início das obras no alto da Pedra do Baiano, enorme rocha encravada entre as avenidas 

Afrânio de Melo Franco e Borges de Medeiros, em abril de 2003, até a finalização da construção 

do shopping e sua inauguração em 2006, o resultado foi além de um estímulo para o mercado 

carioca de shopping centers. As ações realizadas com a introdução do shopping, que inclui 190 

lojas em quatro andares e um prédio de escritórios triple A, mais do que provocar aumentos, 

consolida mudanças no entorno. 

A proximidade com a Cruzada São Sebastião, que fica localizada ao lado do Shopping, gerou um 

investimento inicial de 1,1 milhão de reais em obras de recuperação de fachadas e em cursos 

profissionalizantes para seus moradores. 
 

 

 
Fonte: O Globo (3/8/2012

17
) 

Figura 6 – A proximidade entre as construções do Shopping e do empreendimento popular 
 

                                           
15

 Informação disponível em: <www2.uol.com.br/JC/sites/sementesdodom/dom_da_providencia.html>. Acesso em: 

3 ago. 2012. 
16

 Idem. 
17

 Informação disponível em: <//oglobo.globo.com/blogs/rioreguaecompasso/posts/2011/11/14/a-cruzada-os-

predinhos-do-leblon-416501.asp>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
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O Shopping Leblon foi construído sob o conceito que privilegia a entrada de luz natural, 

ambientes arejados e mobiliário confortável para descanso dos consumidores, um investimento 

de 300 milhões de reais espalhado em 110 mil metros quadrados de área construída e em de sua 

praça de alimentação. As figuras 4, 5 e 7 mostram a vista privilegiada da Lagoa Rodrigo de 

Freitas e o Cristo Redentor, enquanto que do outro lado, a vizinha Cruzada São Sebastiao é a 

confrontante. 

Nesse cenário, é possível identificar que a introdução de um novo equipamento, como um 

shopping, desperta em toda a cidade um movimento de reformas, expansão, modernização para 

diminuir a concorrência e o aspecto social que se impõe com a convivência de classes sociais 

distintas, singularmente no caso do bairro do Leblon. 
 

 

 
Fonte: O Globo (3/8/2012

18
) 

Figura 7 – Vista da fachada dos prédios  
 

 

 

O Shopping é claro e bem iluminado, a cor branca predomina nos ambientes. No andar mais 

elevado está a praça de alimentação, com grandes janelas para observar a lagoa Rodrigo de 

Freitas, de onde também é possível ter uma ideia do mafuá da Cruzada São Sebastião. A Figura 7 

demonstra que a vida cotidiana nos apartamentos da Cruzada hábitos não é igual – pelos objetos 

expostos a fachada expõe a vida que pulsa.  

Voltado para o público de alto poder aquisitivo, ele fica na zona sul do Rio de Janeiro, atrás da 

Cruzada São Sebastião, ao lado do Jardim de Alah, que é a fronteira entre dois bairros cariocas 

considerados nobres – Leblon e Ipanema. 

4.2 A miscigenação e os desafios 

A Cruzada representa uma área estigmatizada pela pobreza, pela violência e pela exclusão social, 

em certas épocas – quando os conflitos eram maiores – os moradores tinham receio de caminhar 

pela área do jardim de Alah e eram alertados para não usarem joias ou objetos de valor.  

A população local vivia repleta de problemas graves, situada numa área de risco e com 

disfunções sociais.  

A proximidade geográfica e coexistência de grupos distantes em nossa 

hierarquia social parece ter contado com o auxílio histórico da coexistência 
dos diferentes códigos e, principalmente, das diferentes éticas. A gravidade 

do contraste objetivo, como nos revela a situação fronteiriça entre a 

Cruzada São Sebastião e o Shopping Leblon, parece ter contado sempre com 
o apoio de uma ordem subjetiva. Pobreza e opulência do consumo lado a 

lado, convivendo numa pseudo e frágil harmonia. Mas até quando? 
(PECEGO, 1999, p. 7) 

                                           
18

 Informação disponível em: <//oglobo.globo.com/blogs/rioreguaecompasso/posts/2011/11/14/a-cruzada-os-

predinhos-do-leblon-416501.asp>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
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Comentários como “Outro dia, numa conversa com alguém do mercado imobiliário, a Cruzada 

São Sebastião foi tratada como uma favela no bairro mais luxuoso do Rio". O diálogo trouxe à 

memória outras questões como o depósito de várias carroças, botijão de gás – haja vista que o 

conjunto não possui gás encanado. Uma investigação mais apurada suscita outras questões, mais 

profundas: 

[...] quais os motivos que os blocos sempre pagam o mínimo de luz, água e 
IPTU. E também por que é um deposito de barracas e carroças de 

ambulantes e seus os prédios estão conforme o estatuto do conselho de 

condomínios dos estados Rio de Janeiro, mesmo porque não tem nome civil, 
lá não tem nenhum tipo de fiscalização do Estado, todos os milhares 

ambulantes guardando suas carroças lá e não tem alvará da subprefeitura 
do local isso só me leva a pensar porque várias denúncias não só de minha 

parte como outros moradores do Leblon têm enviado e solicitado até mesmo 

pessoalmente para que o Conjunto Habitacional Cruzada São Sebastião saia 

de nosso Leblon como também pague os méritos do Estado correto o tipo de 

comunidade entres as partes. Já que nos moradores pagamos tudo para eles 

porque meu IPTU é R$ 3.000.00, a minha água R$ 10.800.00, e a luz é mais 
de R$ 220,00 por mês de meu consumo; e lá, no Conjunto Habitacional 

Cruzada São Sebastião, o IPTU é R$ 142.96 e a água R$ 2.325.96 para o 
conjunto inteiro de dez prédios, já aqui no prédios são de quatro andares, 

dois quartos por andar e não é de prédio luxo, me sinto roubado pelo Estado 

do Rio de Janeiro já que não tem nenhuma fiscalização. (AMO LEBLON, 
2/8/201219) 

Histórias de pessoas que viviam na Favela da Praia do Pinto (10 grupos de 10 casas = 100 casas), 

era um quarto e sala localizado na área nobre do Leblon, onde os moradores também 

trabalhavam e histórias de famílias que ocuparam os imóveis na época de Dom Hélder se 

misturam. 

Histórias arquivadas no YouTube
20

 refletem a trajetória de vencedores que saíram do pequeno 

apartamento lotado – entre a marginalização dos que viviam na Cruzada e os moradores de 

classe média do Leblon – havia uma miscigenação cultural dos filhos da Praia do Pinto/Cruzada 

– o pedaço de chão onde foram criados.  

Assim, os pequenos trechos expostos são como uma espécie de colcha de retalhos das vidas e 

histórias que ali se delineiam. Nem sempre fáceis e nem suplantadas pela facilidade de 

localização, temos certo o quão difícil deve ser suplantar a pobreza – que de forma natural ainda 

domina e estigmatiza o empreendimento irradiando nas questões sociais pontos que mereceriam 

tratamento especial, como por exemplo, as regras de convivência, custo da moradia (acima 

citado – que pelo viés social – são subsidiados e merecem outro tipo de abordagem), as questões 

não abordadas adequadamente pelo estatuto do condomínio, dentre outras.   

5. UM OLHAR SOBRE A CRUZADA SÃO SEBASTIÃO: PROJETOS SOCIAIS, 

INTEGRAÇÃO E EXPOSIÇÃO  

Embora as questões abordadas inevitavelmente passem pelas questões sociais e de convivência, 

um olhar encorajador e de esperança parece se espraiar com os projetos sociais que ocorrem no 

complexo da Cruzada dos Santos Anjos (Igreja) e do Shopping Leblon – que assume o banho de 

                                           
19 

Informação disponível em: <//np3.brainternp.com.br/templates/amaleblon/lista/lista_item.asp?cod_Canal= 

49&cod_Publicacao=2630>. Acesso em: 2 ago. 2012. 
20

 Informação disponível em: <www.youtube.com/watch?v=Tb2Q_8opCy8>. Acesso em: 8 jul. 2012; e em: 

<www.youtube.com/watch?v=wLC1N3u3r5Q&feature=relmfu>. Acesso em: 8 jul. 2012. 
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loja que executou na Cruzada, mas ressalta investimentos na parte estrutural, como fiação 

elétrica, relacionamento com a comunidade, integração administrativa do Shopping com os 

moradores da Cruzada, muitos provenientes de cursos profissionalizantes em parceira com o 

Senai. 

Nesse sentido, vale ressaltar os vários projetos que acontecem e envolvem a Cruzada e o 

Shopping, como o Projeto Melhor Amigo, implantado desde 2007, funcionado dentro da Cruzada 

– o Projeto beneficia 80 crianças da comunidade, dispõe de sala multiuso e biblioteca 

comunitária – o Shopping inaugurou um espaço exclusivo para funcionamento do projeto. Há 

projetos de ampliação do mesmo. Outro projeto denominado de Atitude Sustentável que prevê o 

planejamento, negociação e orçamento para implantação de processo de coleta seletiva e 

reciclagem de materiais no mall, combinando logística e estratégia de comunicação, bem como 

outros serviços. O resultado dessa operação gerou uma renda adicional para o Shopping Leblon 

de mais de 2.000% ao mês, o Projeto Amor à Base, que prevê ações educativas e preventivas. 

Um terceiro, promovido pelo Estado é o Projeto Cruzada, que visa desenvolver ações que 

afastem a juventude da Cruzada da violência urbana da cidade do Rio de Janeiro, usando a 

educação, o esporte, a cidadania, a cultura e a saúde mental. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto os moradores do conjunto popular, ainda hoje, têm subsídios para morar no bairro, os 

proprietários de imóveis da região convivem num bairro considerado um dos cinco mais caros do 

país. (VEJA ON-LINE, 3/8/2012
21

) 

Como mencionado acima, não é fácil a convivência do Shopping Leblon que iniciou suas 

atividades dando "banho de loja em conjunto popular”. Num território onde o custo por metro 

quadrado atinge valores de R$ 17.900,00, é interessante notar que é possível a convivência entre 

mundos tão antagônicos e contraditórios.  

Assim, o investimento do Shopping na Cruzada foi de R$ 1,5 milhão, entre obras no prédio e 

cursos profissionalizantes para os moradores. O famoso banho de loja retocou a pintura das 

paredes, telhados e a visão do conjunto; a atividade foi positiva, segundo a presidente da 

Associação de Moradores da Cruzada São Sebastião, Valéria Lopes, pois a fachada dos prédios 

estava muito desgastada e com telhas quebradas. (FOLHA UOL, 3/8/2012
22

)  

Com essa percepção, vislumbra-se que embora sejam mundos tão antagônicos e socialmente 

diferentes, parece que foi atingido o ideário elaborado pela classe média que “fundou” o Leblon 

com princípios de liberdade. 

A principal janela do Shopping com vista para a lagoa Rodrigo de Freitas 

fica na praça de alimentação, no quarto andar. Duas das três janelas têm 

jardins que obstruem a visão do conjunto habitacional. A administração do 
shopping [...] afirma que o jardim faz parte do projeto paisagístico. A 

terceira janela, que não tem um jardim, é a que tem a vista mais ampla da 

lagoa e do Corcovado - que abriga o Cristo Redentor. (FOLHA UOL, 
3/8/2012

23
)  

 

                                           
21

 Informação disponível em: <//veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/leblon-e-o-bairro-mais-valorizado-

do-pais-m2-vale-quase-o-dobro-do-bairro-mais-caro-de-sp/>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
22

 Informação disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0712200629.htm>. Acesso em 3 ago. 2012. 
23

 Idem. 
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Fonte: Folha Uol (3/8/2012

24
) 

Figura 8 – Vista de dentro do shopping Leblon, a um conjunto habitacional 
 

Talvez nesse breve e singelo passeio – e explanação sucinta de classes sociais – convivências e 

formas distintas de morar – esteja o resumo da convivência, na mesma localização privilegiada 

que reúne o sonho de alguns em erradicar as favelas e o ideário de liberdade.  

O projeto residencial Cruzada São Sebastião, alicerce que acabou por abrigar pessoas, 

diferenças, mazelas e resultados, impulsionou mais do que um desafio à sociedade – por meio de 

suas janelas e vidros expor a transparência que facilite a convivência com o diferente; o que seria 

em outras épocas ignorado de imediato, para ser visualizado – e, ao contrário – valorizado. 

 

 
Fonte: Bernabauer (2/7/2012

25
) 

Figura 9 – Praça de alimentação do Shopping com janela panorâmica para a Lagoa e Cruzada 

 

As janelas do Shopping voltadas para a Cruzada revelam mais do que a superfície visível da vida 

– a transparência refletida nos vidros impele a uma reflexão profunda – que amplia a perspectiva 

da existência por meio das janelas abertas. Abrir uma janela é deixar entrar luz, claridade; é 

permitir que num momento específico a exposição de luz permita destacar elementos que não 

eram possíveis de serem vistos na escuridão. A transparência do vidro nos permite aceitar as 

diferenças desvendar fragilidades e suas idiossincrasias.  

  

                                           
24

 Informação disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0712200629.htm>. Acesso em 3 ago. 2012. 
25

 Informação disponível em: <www.bernabauer.com/shopping-leblon/>. Acesso em: 2 jul. 2012. 
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