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O percurso das políticas públicas voltadas à habitação social no Brasil é pontuado por planos, programas e gestões que atribuíram 

a elas diferentes condições, no que diz respeito à ideia do habitar, de que maneira se habita, quem habita e - o que de alguma 

maneira reúne todas essas temáticas – como se conforma cidade e vida urbana com essas políticas. 

Cada uma das políticas que aconteceram desde o período Vargas no Brasil ou, cada um dos programas resultantes delas, teve (e 

tem tido) resultados marcantes no território da cidade: “é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de 

análise social. (...) O território pode ser forma, mas o território usado é objeto e ação, sinônimo de espaço humano, espaço 

habitado”. (SANTOS: 1994). 

O “território usado” tem revelado que marcas importantes desse uso, frente às formulações da política, do programa e do projeto, 

não só nos fornece possíveis informações acerca da construção do habitat urbano como também pode contribuir na construção 

de uma análise crítica.  Uma análise crítica que aponte as implicações urbanas do edifício e que considere experiências anteriores 

como capazes de informar novas ações que tenham a matriz urbana como referencial. 

No momento do uso – e da gestão correspondente – algumas das questões muito desafiadoras do projeto – como a dos cuidados 

com os espaços privado, coletivo e público e a forma como são utilizados – aparecem como possíveis referenciais de análise e 

constitutivas de uma visão crítica que contribua às novas situações de projeto. 

A forma como o núcleo habitacional novo, proposto, “tangencia” as estruturas urbanas preexistentes, pode revelar possibilidades 

que são potencializadas por ele, reeditadas ou até criadas no uso, desencadeando uma possível reflexão acerca de como o 

núcleo habitacional passa a fazer parte da trama da cidade  

Nesse sentido, uso e gestão seriam possibilidades outras, para além das já consagradas avaliações pós-ocupação (com farta 

bibliografia), de se observar projetos de núcleos habitacionais com perspectiva de, por meio de análise crítica, identificar e/ou 

1. RESUMO DO PROJETO INICIAL 
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formular vínculos desejáveis com a cidade que possam contribuir a novos projetos, além de, buscando entender as dinâmicas de 

uso do espaço público proposto, poder valorizá-lo na perspectiva de que essa condição se preserve. 

 

Com isso, destaca-se, o projeto de pesquisa pretendia identificar como se dão as relações entre as preexistências (suporte físico, 

estrutura fundiária, tipologias habitacionais, trama viária, relação habitação/rua, espaços públicos, condições ambientais, 

centralidades, equipamentos etc) e as estruturas urbanas implantadas pelos projetos arquitetônico e urbano (novas tipologias, 

programas propostos, novas articulações de cotas e percursos, equipamentos, espaços livres – públicos e coletivos, relação com a 

rua etc). 

Para além das condicionantes físicas, interessa à pesquisa, as condicionantes postas pelo uso, quando os moradores se apropriam 

das possibilidades apresentadas pelo projeto e as legitimam (ou não), reafirmando-as ou alterando essas proposições. 

Para os objetivos específicos –análise de uma situação real- foram selecionados, para estudo de caso, dois núcleos habitacionais 

projetados e construídos em períodos diferentes e situações urbanas diversas, na cidade de São Paulo. 

O Rincão (anos 1990) foi implantado numa área urbana de ocupação consolidada, ainda que a gestão das áreas comuns (o 

conjunto ocupa cerca de uma quadra e tem as bordas com comércio) seja de difícil realização, dada a ausência do poder público 

na regularização e na definição precisa de atribuições. 

O Parque Novo Santo Amaro (2012), recém habitado, apresenta questões específicas: trata-se de área de manancial com grau de 

urbanidade preexistente bastante precário, e as estruturas implantadas (passarelas, comércio, adequação às cotas e às 

edificações que permaneceram) acabam por criar uma “centralidade urbana” pelo grau de urbanidade que introduz na área, 

atraindo moradores de toda a vizinhança imediata, gerando conflitos entre essa demanda e o cotidiano dos moradores. 
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A estrutura da pesquisa proposta previa esse encaminhamento metodológico: 

 

a. registrar a relação do núcleo habitacional com a área urbana que o circunda, buscando caracterizar interdependências e/ou 

segregação, autossuficiência e/ou o que mais pudermos observar acerca dos vínculos possíveis; 

 

b. entrevistar arquitetos, técnicos do poder público e moradores dos núcleos habitacionais para resgatar o processo de 

implantação dos projetos e de gestão (aqui seriam coletadas peças gráficas e documentação, além de um registro fotográfico 

das visitas); 

 

c. registrar, para análise, a relação existente entre os núcleos habitacionais propostos e a estrutura urbana em que estão inseridos 

(estrutura fundiária, conformação morfológica, articulação entre o conjunto e o entorno imediato etc): 

 

 

 

Levando-se em conta o processo de pesquisa, alguns ajustes foram feitos a partir dos objetivos e perspectivas iniciais. 

Considerou-se importante, para o grupo de pesquisadores, iniciar a discussão acerca das maneiras de se apropriar dos espaços 

públicos retomando o texto fundante de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, 2005. 

A perspectiva de se retomar texto tão clássico passou pela necessidade de rediscutir questões seminais acerca da dimensão 

pública no Brasil (reportando-se, aqui, à estrutura social e à construção cultural) associando-as aos espaços propostos e à maneira 

como foram apropriados nos conjuntos em questão.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Sociedade contra o social (JANINE: 2000) também foi referência bibliográfica e tema de seminário da pesquisa, momento em que 

contextualizamos as políticas e os projetos de estudo como situações de exceção na cidade. 

Recuperamos esses dois autores, em nossos seminários iniciais porque o que estava colocado, como uma das questões primeiras, 

era o fato de os projetos habitacionais transformarem-se em territórios segregados, cercados, separados do restante do bairro onde 

se inserem, ainda que as propostas projetuais assinalassem, precisamente, a importância da dimensão pública presente nos dois 

projetos estudados. 

Para além das condicionantes de senso comum, presentes em nossas estruturas residenciais condominiais, interessava-nos perceber 

– no contexto da constituição da vida pública no Brasil – o que regia e rege até hoje as relações sociais -e de classe- e como se 

revelam no território das cidades. 

 

Por meio de semelhante padronização das formas exteriores da cordialidade, que não precisam ser legítimas para se 

manifestarem, revela-se um decisivo triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa máscara, o indivíduo consegue 

manter sua supremacia ante o social. (Holanda, 2005, p.147) 

 

A recuperação dessa referência seminal (Raízes do Brasil) estimulou-nos a pensar a condição público-privado, posta desde o início 

pela pesquisa, como latente na nossa construção social. Latente do ponto de vista da preponderância do privado sobre o público. 

Essa complexa constatação, ainda que tenha que ser atualizada regularmente, dadas as condições históricas, urbanas, de gestão, 

entre outras, é importante de ser resgatada como parte constituinte do nosso arranjo social, e que se expressa – ainda que de 

maneira aparentemente contraditória, no mundo urbano. 

 

No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da família patriarcal, o desenvolvimento da 

urbanização – que não resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também do crescimento dos meios de 
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comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das cidades – ia acarretar um desequilíbrio 

social, cujos efeitos permanecem vivos até hoje. 

Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados por tal ambiente, compreenderem 

a distinção fundamental entre os domínios do público e do privado. (Holanda, 2005, p.145) 

 

(...) as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição 

social entre nós. Isso ocorre mesmo onde as instituições democráticas, fundadas em princípios neutros e abstratos, 

pretendem assentar a sociedade em normas antiparticularistas. (Holanda, 2005, p.146) 

 

RIBEIRO, 2000, propõe-nos uma discussão em que se enfrentam sociedade e social, em ensaios sobre “o alto custo da vida pública 

no Brasil”. Aqui, “o social é aquilo que não pode tornar-se sociedade”. 

Ao contrário, um trabalho como este pretende ser uma via de mão dupla. Por um lado – e este é o lado mais óbvio – 

almeja mostrar que os conceitos de filosofia política, como público, privado, representação, detêm alguma utilidade 

para se pensar uma sociedade determinada. Por outro – e aqui talvez esteja sua maior ambição -, supõe que, de uma 

sociedade diferente das usuais, daquelas que deram à modernidade o seu cânone, seja possível extrair provocações 

para a teoria, forçá-la a pensar o novo, a dar algum tipo de salto. Em suma, nosso descentramento pode ser, não um 

déficit em face da qualidade, mas uma promessa de excedente ou superávit em face do conhecido e usual, um 

aceno de novidade; quem sabe? (Ribeiro, 2000, p.15) 

 

Reconhecendo a especificidade de como nos constituímos como sociedade- “(...)diferente das usuais, daquelas que deram à 

modernidade seu cânone” -Ribeiro discute a maneira peculiar com que se configura o público no Brasil. 

O recorte que fazemos como necessário para valorar um grupo social, se pensado de maneira própria, isolada e endógena, talvez 

represente – na discussão posta por Ribeiro – uma fragilização “(...) do que a cultura ocidental produziu de melhor, como a ideia 

de direito enquanto oposto à força” (Ribeiro, 2000, p.40). 
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O espaço comum ou público é de constituição datada, histórica, precária. Pode existir ou desfazer-se. Não existe 

como ideia platônica, antes de sua realização empírica: só existe quando se realiza. Pois se o social se pulveriza em 

grupos (...), reduzem-se em muito as possibilidades de que as diferenças se defrontem e produzam um espaço público. 

Porque o problema, nas reivindicações de grupos, é que estes acentuam a homogeneidade de seus membros, até 

conceber que somente seja possível a relação social entre clones. (Ribeiro, 2000, p.41) 

 

Aqui, novamente, ainda que tenhamos condições várias, muitas, específicas de um tempo atual ou de uma experiência vivida nas 

aproximações aos núcleos habitacionais estudados, essa questão posta por Ribeiro parece também contribuir à temática de 

interesse da pesquisa. Esta, olha para o espaço público como um avanço civilizatório dos projetos propostos mas, ao mesmo tempo, 

busca reconhecer as dificuldades de que ele aconteça e participe de uma experiência cotidiana das pessoas.  

Muito do argumento que se utiliza, quando se fala de núcleos habitacionais de natureza “social” e que antecipa e reforça a 

condição de fragmento – e de isolamento – destes núcleos, tem a ver com a ideia de comunidade. 

Nas aproximações e tentativas de interpretação de porquê não se viabilizam – no uso - os espaços públicos propostos pelos projetos, 

adentramos, também, o campo das categorias comunidade e sociedade, postas por Tönnies (1887). 

RIBEIRO, 2000, referendado nessa bibliografia, aponta essa discussão como potente na interpretação do público-privado: 

 

O grande salto que define uma sociedade, e talvez qualquer sociedade, está na passagem das relações de sangue 

– que ficam na família, ainda que extensa – àquelas que são contratadas. Essa mudança permite sair do mesmo, da 

repetição, e chegar ao outro, ao diferente, ao que no contato -ou, modernamente, no contrato – com o resto do 

mundo proporciona a expansão, a novidade. Até em sociedades ditas primitivas, até nas que a sociologia de Tönnies 

chamou de “comunidades” e que seriam pautadas por relações mais complementares entre os seres humanos,(...) – 

até nelas é decisivo o contrato com o outro. (Ribeiro, 2000, p. 133) 
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Essa ideia - de um agrupamento social que se reconhece semelhante e diferente dos demais (a comunidade) -, pontuada em 

diversos momentos como possível contrapartida à abstração, às perspectivas universalizantes modernas mas, também, ao espaço 

desagregador que hipóteses modernistas geraram, apareceu (e aparece) de maneira reincidente. E, quase sempre, regressiva. 

A ideia de que os que estão dentro dos núcleos habitacionais projetados devam conviver, gerenciar, estabelecer acordos de 

convivência e de manutenção – fatores significativos à vida coletiva – também reacende a questão do isolamento dos que 

convivem ali. 

Reportando-se aos anos 1980 e à retomada da ideia de contexto, RECAMÁN, 2002, apontava – considerando a realidade europeia, 

que 

(...)ficava cada vez mais difícil separar as tentativas de “enervamento” da vida pública da Gesellschaft (sociedade) 

das iniciativas de recriar o espírito da Gemeinschaft (comunidade), nostálgicas de uma sociabilidade pré-industrial, 

que ia ao encontro do intimismo, do gueto e ... da morte do espaço público! 

(Recamán, 2002) 

O mesmo termo e sentido aparecem na fragilização do público no contexto dos núcleos habitacionais: a ideia de comunidade 

traz a condição da separação, ainda que acrescida de tantas outras componentes presentes na condição periférica de nossas 

cidades e de nossos arranjos sociais, envolvendo estruturas de dominação que superam a condição comunitária na deflagração 

da impossibilidade da dimensão pública proposta pelos projetos. 

 

Ainda compondo o quadro teórico de discussão da pesquisa, na perspectiva da observação empírica que demonstrava uma 

separação entre um ideário considerado civilizatório do projeto (dado essencialmente pela inserção da dimensão pública) e uma 

apropriação que privatiza o espaço, aproximamo-nos de José de Souza Martins, “A sociabilidade do homem simples”, 2000. 
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A perspectiva de que “é na vida cotidiana que a História se desvenda e se oculta” (p.13) trazia o que o estudo da habitação 

aponta como necessário ao pesquisador: a dimensão da vida doméstica, a domesticidade que se defronta com grandes questões 

urbanas e das políticas públicas. 

Ainda que essa dimensão- a doméstica - possa ser vista como menor frente à vida pública, ela pode (ou poderia?) expressar - 

porque teria esse potencial de sentido possível numa vida cotidiana de trabalho alienado – condições de maior intensidade das 

pessoas com o lugar, das pessoas entre si, da experiência com a cidade. 

 

A modernidade é uma espécie de mistificação desmistificadora das imensas possibilidades de transformação humana 

e social que o capitalismo foi capaz de criar, mas não é capaz de realizar. (Martins, 2000, p.20) 

 

Pensada amplamente essa impossibilidade de realização passa, por exemplo – po aqui-, pela universalização dos direitos; pensada 

de maneira pontual, vista no foco da cidade, da maneira como construímos nosso território e como o habitamos, talvez pudéssemos 

associar essa dificuldade frente à ideia da vida – e dos espaços – públicos, como sendo uma de nossas experiências, própria de 

nosso arranjo social. 

É claro que não é o caso, aqui, de tratar genericamente a ideia de espaço público na cidade de São Paulo, mas de situá-lo nessa 

experiência do território habitacional, dada a temática específica da pesquisa e das duas situações investigadas.  

O projeto representa uma construção moderna, no sentido do possível e a realidade que o coloca em prática pode não realizá-lo 

(aqui reportamo-nos ao projeto pensado amplamente, mas também ao projeto do ambiente construído). 

Se o pressuposto do projeto é o de alavancar, pela proposta, uma experiência de viver junto (o que nos parece que precisa ser 

feita, pelo menos como proposta) o reconhecimento dessa ideia passa por fazer sentido a quem vai vivenciá-la. Se esse sentido 

não se constitui pela elaboração de uma ideia abstrata, poderia conformar-se pela experiência. Mas esta reafirma o contrário.  
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NEGT, 2002, aponta como desejável – num mundo de grandes corporações ou de individualização e de privatização – a ideia de 

níveis intermediários que correspoderiam às “unidades vivíveis”. 

Essas unidades são , para Negt, as de sociabiliddae possível, pelo porte, localização, qualidade, conteúdo, sentido para quem usa. 

O exemplo das creches com vinte crianças, que Negt usa como bom exemplo, seria uma dessas possibilidades de “viver, aprender, 

educar”(p.20), porém de difícil concretude por ter como perspectiva – e resultado – pessoas saudáveis, para além do lucro 

financeiro, que não se viabiliza .  

Aqui, o que nos parece de interesse na reflexão de Negt, é essa “relação equilibrada entre intimidade e distância” (p.21) que ele 

aponta como experiência de desejável sociabilidade. E esse é um tema muito afim às condicionantes do público-privado que 

discutimos aqui. 

 

É esse o aspecto que gostaria de colocar no centro de minha argumentação: o equilíbrio entre intimidade e distância. 

Uma intimidade excessiva com os problemas individuais não leva à formação de um organismo social, a socieddae é 

mais que a simples soma de indivíduos. O organismo social é mais. Mas também não pode acontecer que os meus 

ideais, que aquilo que eu quero, se torne irreconhecível nas consequências. (Negt in PALLAMIN, 2002, p.21) 

 

Para ele, a perda dessa escala de vivência e sociabilidade significa a fragilização da experiência urbana. 

 

Para encerrar essa aproximação pelos debates e seminários, vale citar o texto introdutório de RECAMÁN, 2015 no livro “ O terceiro 

território”, de Vigliecca e Associados, que nos foi referência porque coloca uma das questões centrais da pesquisa: a relação entre 

as estruturas urbanas e o projeto habitacional, asociação levada , na sequência, para cada um dos casos estudados. 

 

O fenômeno da urbanização brasileira na segunda metade do século XX indica pelo menos dois grandes problemas 

que suscitam reflexão: a própria ocupação desregulada e extensiva do território correspondendo às questões 
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estruturais da nossa modernização; o diálogo necessário da arquitetura brasileira com esse quadro urbano. (Recamán, 

2015) 

 

Dissociada dos devastadores processos urbanos que geraram, em tempo recorde, nossas cidades desiguais (física e socialmente), 

a disciplina (arquitetura) constitui-se sem vínculos – físicos, sociais, de sentido-, gerando uma produção que se distanciou do desafio 

colocado por esses processos, reafirmando lógicas de segregação e atraso (o que são os grandes conjuntos habitacionais 

segregados e precariamente construídos que se reproduzem inúmeras vezes – e até hoje – nas cidades brasileiras?). 

Se há possibilidade de um reconhecimento e de um enfrentamento dessa condição pela construção da crítica, talvez haja, 

também, algumas experiências que – se não de exceção – buscaram construir outras alternativas à condição urbana, espacial e 

de sociabilidade, por meio de algumas experiências viabilizadas por políticas públicas. 

Duas delas foram objetos dessa pesquisa. 

Reconhecidamente valiosas (pelas publicações e debates que desencadearam), mas também motivdoras de reflexão e críticas 

(pela própria equipe de arquitetos que as elaboraram), as experiências do Rincão e do Parque Novo Santo Amaro serão discutidas, 

após essas questões da revisão bibliográfica, a partir de três temáticas, apontadas no projeto de pesquisa e identificadas como 

centrais para o  relatório  final: 

 

• Morfologia: constituição do lugar urbano no tempo, estruturas urbanas preexistentes, localização, retomada de referências 

da cidade tradicional, proposição de vínculos entre preexistências e o novo, releitura de elementos da morfologia etc; 

• Território usado como quadro de vida, considerando: ação cotidiana (o morar) em área projetada; apropriações, 

transformações, gestão 

• Escalas: A casa, a rua, o bairro, a cidade: reconhecimento dessas escalas pela população moradora, avaliação. 
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Os estudos da forma urbana - como próprios à disciplina e úteis na identificação de suportes materiais da estrutura da cidade que 

passam a nos dar possíveis mosaicos de interpretação do uso dos espaços – tiveram como referencial os trabalhos do grupo de 

investigação FORMA URBIS Lab, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e o texto clássico Formas urbanas. A 

dissolução da quadra, de PANERAI, CASTEX E DEPAULE, 2013. 

Os dois volumes – 1. Os elementos urbanos e 2.O tempo e a forma - do grupo FORMA URBIS Lisboa contribuíram para identificar 

temas espaciais que vão dos itens específicos da constituição material da forma urbana aos aspectos dados pelas relações entre 

eles. 

Aqui, o que os autores destacam é o papel das estruturas físicas formais da cidade na construção de referenciais, de paisagem e 

de legitimação, pelo reconhecimento e uso, destas estruturas. 

 

Uma rua ou uma praça, ainda que numa abordagem analítica possam constituir um espaço uno e coerente, só 

podem ser verdadeiramente entendidos enquanto espaços dependentes do edificado que o define. (Coelho, 2014, 

p.13) 

Qualquer fragmento urbano é composto por distintas parcelas privadas, para além da parcela que as estrutura e que 

constitui, na cidade ocidental, o espaço público. (Coelho, 2014, p.16) 

 

 

Isso porque interessa-nos identificar – na situação urbana em que cada projeto se insere e o que a proposta projetual sugere como 

cidade – como esses elementos da forma urbana, existentes, reposicionados, redesenhados, podem viabilizar a experiência de 

cidade. 

Os estudos de morfologia destes autores europeus são precisos registros de como os elementos físicos constituintes da cidade 

perduram no tempo, constroem as estruturas de um lugar, demarcam - pelo tempo histórico – a ideia de uma disciplina que se 

constitui. 
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A quadra aparece como a “unidade urbana de referência” (Panerai et alii, 2013), ou seja, a que constitui uma das células 

estruturadoras do arranjo físico urbano. A ideia da quadra é focalizada, por todo o trabalho destes autores, como a matriz de 

discussão e desenho/proposição às diferentes teses urbanas da modernidade (recorte temporal e de questões postas ao mundo 

urbano no “Formas urbanas. A dissolução da quadra”). Ela aparece como referência na discussão do bloco (o bloco residencial, e 

sua relação com as vias e as quadras, viabilizaria espaços urbanos contrários ao que Berlage definia como degeneração da forma, 

causada pelos lotes ocupados por construções isoladas); do espaço público na relação com o privado; da marcação de 

momentos de inflexão no percurso (esquinas, por exemplo) e da constituição da paisagem. 

Entre nós, entretanto, a esses elementos deveriam ser acrescentados outros, produzidos pela lógica da cidade desigual que 

acabam por constituir também uma história, ainda que outra, com muitas diferenças em relação ao urbanismo formal, mas que 

nos cabe registrar, interpretar. 

 

A anarquia atual da cidade grande lhe assegura um maior número de deslocamentos, enquanto a geração de 

relações interpessoais é ainda mais intensa. O movimento é potencializado nos países subdesenvolvidos, graças à 

enorme gama de situações pessoais de renda, ao tamanho desmesurado das metrópoles e ao menor coeficiente de 

‘racionalidade’ na operação da máquina urbana. (Santos, 2012, p.319) 

 

É nesse sentido que Maricato, 2011, identifica o que seria – talvez- uma das únicas aproximações de “adesão intelectual” (e eu 

diria- da própria disciplina) à cidade precária e à realidade urbana, que construímos como contraforma de nossa sociedade. 

 

O pensamento crítico sobre a moradia precária foi um dos raros momentos de adesão intelectual à realidade urbana 

no Brasil. Nesse sentido foi original, mudou paradigmas, alimentou a utopia de construção de uma política urbana 

includente e inovadora” (Maricato, 2011, p.163). 
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Maricato refere-se ao momento em que políticas e projetos estiveram juntos na perspectiva de uma ação de fato importante na 

área da habitação coletiva na metrópole, apontando que - ali (final dos anos 80, gestões municipais progressistas)- registraram-se 

tentativas de que os projetos arquitetônico e urbano pudessem funcionar como instrumentos alternativos à cidade desigual.  

Veremos essa discussão retomada no momento em que adentramos os projetos específicos postos pela pesquisa. 

A ideia de território usado, apresentada por Milton Santos , 2005, aproxima-nos daquilo que a pesquisa colocava como uma das 

questões a ser investigada: o que acontece com propostas importantes de projeto de território habitacionais na cidade de São 

Paulo, associadas a políticas públicas, quando ocupadas, quando passam a ser vivenciadas pelos moradores. 

  

É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social. Trata-se de uma forma impura, 

um híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de constante revisão histórica. O que ele tem de permanente é 

ser nosso quadro de vida. Seu entendimento é, pois, fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da perda 

do sentido da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro. (Santos, 2005, p.255) 

Essa ideia de território usado, a meu ver, pode ser mais adequada à noção de um território em mudança, de um 

território em processo. Se o tomarmos a partir de seu conteúdo, uma forma  conteúdo, o território tem de ser visto 

como algo que está em processo. (Santos, 1999, p.22)  

 

Os dois projetos – objetos de investigação da pesquisa – estão implantados em tempos e áreas muito diferentes da cidade. Um 

deles (Rincão), acontece em área consolidada e, ainda que em uma periferia, porque conformou-se a partir da linha férrea e de 

loteamentos mais distantes da área central da cidade, tem densidade histórica e estrutura urbana. O outro (Parque Novo Santo 

Amaro) é fruto de políticas de urbanização de favelas em área de manancial, em região da cidade constituída por loteamento 

irregulares e ocupação desordenada. 
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Na democracia de mercado, o território é o suporte de redes que transportam regras e normas utilitárias, parciais, 

parcializadas, egoístas (do ponto de vista dos atores hegemônicos), as verticalidades, enquanto as horizontalidades, 

hoje enfraquecidas, são obrigadas, com suas forças limitadas, a levar em conta a totalidade dos atores.  

A arena da oposição entre o mercado –que singulariza– e a sociedade civil –que generaliza– é o território, em suas 

diversas dimensões e escalas. (Santos, 2005) 

 

O território usado, resultado formal de um processo que o estrutura e dotado de um conteúdo, foi observado nesta pesquisa por 

meio de dados, entrevistas e visitas aos dois conjuntos. 

 

As escalas interessam a esta pesquisa porque estão diretamente relacionadas à apropriação, reconhecimento, uso, transformação, 

e gestão dos espaços, além de constituírem referências possíveis da relação entre os projetos  e as preexistências. 

Essa é uma discussão presente em diferentes momentos da história da disciplina porque é uma das condicionantes da revisão de 

teses, das proposições radicais que alteraram condições urbanas tradicionais anteriores. 

Esse é o caso da arquitetura e urbanismo modernos quando de seu momento hegemônico (térreos livres – a conexão do edifício 

com a cidade se dá pelo vazio -, espaços contínuos e urbanismo funcionalista). Revendo essa prática, nos anos 1960 na Europa, 

deu-se a retomada da dimensão cultural da vida e da experiência urbana e – por isso – das espacialidades reconhecidamente 

mais propícias – que as modernas - à sociabilidade. 

Não é à toa que se voltou a discutir o que seria o “coração da cidade” (VIII CIAM, Hoddesdon,1951), o que pulsava ainda frente à 

desertificação dos espaços abstratos e homogêneos do pós-guerra. 

No contexto desse período, com a construção da crítica ao espaço contínuo da modernidade -que desarticulou escalas -a 

discussão do Team X abordava – e experimentava nas teses projetuais - as escalas de vivência na cidade, porque retomando-as 

de maneira didática e precisa, buscava-se retomar também a experiência histórica de se fazer cidade e usá-la. 
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A rua implica um contato físico, o distrito um conhecimento e a cidade um contato intelectual, todos comunitários. 

Uma rua pode contribuir à estrutura de uma comunidade. (Smithson, 1966, p.19).  
 

Uma maneira de reconhecer as possibilidades de apropriação passava pela reportagem fotográfica (Nigel Henderson e o subúrbio 

de Londres) que representava uma maneira de redescobrir a cidade tradicional, histórica, e não para repeti-la, mas para identificar 

suas escalas, sua legibilidade e, portanto, a legitimidade do uso e reconhecimento. 

Para nós, a questão das escalas, como um dos destaques à análise, pareceu-nos também fundamental frente a políticas de 

dilatação do território urbano (para além das periferias) que enfrentamos ao longo de tantos anos – e continuamos a enfrentar - 

de programas habitacionais de grandes conjuntos que inauguram o território vazio, sem forma, ou que se justapõem a 

preexistências por eles totalmente desvalorizadas e destituídas de sentido. 

A escala, lembrando NEGT, 2000, ainda que observada sob diferentes pontos de vista, foi – dessa maneira - referência de análise 

dos núcleos habitacionais visitados pela pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada em 4 etapas: 

a. Revisão bibliográfica, considerando a estrutura de análise que a pesquisa se propunha a fazer 

b. Realização de entrevistas com os agentes envolvidos no processo de concepção (arquitetos); viabilização do processo e 

acompanhamento (órgãos públicos: advogado, assistente social, arquiteto)  

c. Elaboração do material gráfico (confecção de uma prancha única com a apresentação dos projetos) 

d. Visita aos dois núcleos habitacionais + conversa com moradores 

e. Observação e reportagem fotográfica 

Cada uma dessas etapas aparece com as suas “peças constituintes” no que chamamos de “anexo” desse relatório. 

3. DETALHAMENTO DA METODOLOGIA UTILIZADA 
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Desse modo, deve ser tentada uma pequena teoria da urbanização brasileira como processo, como forma e como 

conteúdo dessa forma. O nível da urbanização, o desenho urbano, as manifestações das carências da população 

são realidade a ser analisada à luz dos sub-processos econômicos, políticos e socioculturais, assim como das 

realizações técnicas e das modalidades de uso do território nos diversos momentos históricos. (Santos, 2008, p.11) 

 

4.1. RINCÃO 

a. Morfologia 

Se as experiências de habitação nos anos do entre guerras são referenciais – até hoje – de política pública estrutural para o território 

do habitat, é porque algumas questões e alguns temas muito significativos estiveram presentes e podem ser recuperados, com a 

devida intensidade: o da forma urbana e dos arranjos tipológicos são alguns deles. 

Em “Formas urbanas. A dissolução da quadra”, PANERAI, CASTEX e DEPAULE, 2013 (texto original de 2009), apontam, quando se 

referem aos Siedlungen de Frankfurt, ao desejo de Ernst May querer “preservar a unidade urbana” (p.122), colocando o desafio de 

se estabelecer, naquele momento, uma relação entre a cidade histórica  e suas ampliações. 

Mesmo que em área suburbana (o vale do Rio Nidda), “(...) o conjunto funciona como um ‘tecido urbano’ tradicional, mostrando 

claramente as diferenças e os contrastes entre frentes e fundos (...). Séries de casas em fita ou edifícios com apartamentos 

associados aos jardins, separados por caminhos que levam aos belvederes, gerando variações no tema da quadra.” (p.126 e 128). 

Ainda que TAFURI,1985, tenha destacado - em relação às experiências europeias - o caráter de isolamento e não tangenciamento 

dos conflitos da cidade histórica (“lado a lado com os oásis de ordem das Siedlungen – verdadeiras utopias construídas à margem 

de uma realidade urbana por elas bem pouco condicionada (...) que continuam a acumular e a multiplicar suas 

4. RESULTADOS 
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contradições”(p.74), pode-se dizer que as experiências brasileiras em habitação de interesse social, agudizaram  essa condição de 

afastamento das estruturas formais da cidade histórica, não somente pela localização (sempre distantes das áreas centrais), mas 

também pela estrutura espacial urbana e pelos arranjos tipológicos dissociados entre si. 

Nossa conformação urbana, diferente das lógicas das cidades que se construíram com as marcas do tempo como referenciais e 

tendo o Estado como regulador, fez-se diferenciando, sobremaneira, as áreas centrais das periféricas, que foram se constituindo, 

na maioria das vezes, e em um primeiro momento, a partir de núcleos isolados “de expansão”, articulados pela linha férrea 

(conforme Santos,1993).  

A segunda metade do século XIX é o momento em que se inaugura, no Brasil, uma ideia de “abrangência territorial pelos sistemas 

de engenharia e social” (p.30), sendo a ferrovia o grande elemento articulador de um território de dimensões continentais, antes 

disperso, e que passa a se estruturar. Aqui, reporta-se a uma nova territorialização que acompanha a estrutura produtiva na face 

da modernização (ainda que incompleta e desigual no caso brasileiro). 

Na escala da cidade de São Paulo, assim conformaram-se Vila Matilde e Vila Esperança, bairros da zona leste estruturados pelo 

trem (Estrada de Ferro Central do Brasil, 1886) e por loteamentos privados.  

A Estação ferroviária de Vila Matilde, inaugurada em 1921, no quilômetro 489 da Central do Brasil, era o ponto de referência e de 

acesso ao bairro pelo trem, o que perdurou, por muito tempo, como a única maneira de se chegar àquela região da cidade. (A 

estação da CPTM foi desativada em 2000, mas a linha de metrô leste-oeste, implantada nos anos 80, acabou por substituí-la como 

transporte de massa). 
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Loteamento da Vila Esperança  
Fonte:http://vilaesperanapenha.blogspot.com.br/2007/08/bairros-paulistanos-vila-

esperana-penha.html 

 

Loteamento da Vila Matilde, 1925  

Fonte:http://vilamatildeemfoco.blogspot.com.br/2009/08/origem-do-bairro.html#!/ 
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MAPA DIGITAL DA CIDADE – SARA – 1930  EM DESTAQUE: ÁREA DO RINCÃO 
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MAPA DIGITAL DA CIDADE – VASP – 1954  EM DESTAQUE: ÁREA DO RINCÃO 
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MAPA DIGITAL DA CIDADE – ORTOFOTO – 2004  EM DESTAQUE: ÁREA DO RINCÃO 
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Os loteamentos iniciais dos bairros Vila Matilde e Vila Esperança, tenham sido eles mais racionais ou mais pinturescos, tinham o viário, 

a quadra e o fragmento do lote como elementos estruturadores e comuns. Lotes para as unidades unifamiliares, que caracterizam 

até hoje a região, ou de maiores dimensões para as atividades fabris e de armazenamento. 

Junto ao que é hoje a Av. Radial Leste, a área cortada pelo córrego Rincão, que deveria conformar-se como parte da faixa de 

proteção ambiental, um resíduo, também estava parcelada em lotes, agora de maiores dimensões, além de conter, em um dos 

quadrantes, uma vila. 

Essa base fundiária foi recuperada, recentemente, pela COHAB-SP e revela a matriz da estruturação urbana presente desde os 

primeiros parcelamentos. 

 

 

Ponte córrego rincão  
Fonte:http://vilaesperanapenha.blogspot.com.br/2007/08/bairros-paulistanos-vila-

esperana-penha.html 
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 A bacia hidrográfica do córrego Aricanduva é uma das maiores bacias da cidade de São Paulo, com área de 

contribuição de 100km² e extensão de 20 quilômetros. Os principais afluentes são: córregos Riacho dos Machados, 

Rincão, Taboão, Inhumas, e Rapadura. As primeiras obras de canalização do Aricanduva datam de 1970 e 1980. Nos 

últimos 30 anos, a maioria dos córregos afluentes do córrego Aricanduva foram canalizados, contribuindo para o 

aumento da velocidade de escoamento de suas águas, provocando o rápido acúmulo nos pontos de inundações. 

(PMSP, 2015)  

 

O córrego do Rincão é o principal afluente da margem direita do Aricanduva. Foi canalizado (entre foz e estação Penha) pelo 

metrô quando da implantação da Linha Leste, em 1985. 

As obras de canalização desse trecho do Rincão produziram um resíduo de área pública, um vazio urbano, em meio aos 

loteamentos que foram se justapondo na conformação dos bairros. 

Nesse mesmo período, os anos 80, com os chamados “governos de novo tipo”, municipais, colocou-se na pauta do dia o tema da 

habitação coletiva sob duas óticas, essencialmente: a dos vazios urbanos como potencial às políticas públicas e a do 

reconhecimento das ocupações informais (favelas) e dos cortiços como condição de moradia de grande parte da população na 

cidade real. 

A esse período, MARICATO, 2011, atribui – associado à experiência dos escritórios de assessoria, aos movimentos sociais e à 

produção crítica acadêmica – a característica de deflagrador de uma espécie de “Escola Brasileira de Urbanismo” (Maricato, 2011, 

p.162).  

E é, também, muito por conta desse momento que MARICATO destaca “a adesão intelectual à realidade urbana no Brasil” (p.163), 

questão já apontada anteriormente e que nos pareceu muito significativa e a ser frisada, pelo reconhecimento de quanto a 

disciplina esteve à margem dos processos reais de constituição das cidades no Brasil, considerando-se a maneira como a disciplina 

funcionou como representação de uma modernidade , inconclusa por aqui, principalmente se nos ativermos aos processos sociais 

e produtivos (Martins, 2000). 



 

Relatório científico 

 

26 HABITAÇÃO COLETIVA: O MORAR URBANO Duas experiências de uso e gestão 

Uma política includente e inovadora, a partir dos vazios urbanos (localização) e com participação de movimentos sociais traduz-

se, territorialmente, de que maneira? 

Esse é o momento (gestão municipal de 1989-1992), na cidade de São Paulo da retomada da discussão da habitação fazendo 

cidade. Concursos públicos são desencadeados e as propostas que surgem recolocam a necessidade das teses para a habitação 

social. 

No Rincão, deliberadamente, o projeto proposto vai tangenciar a experiência da forma urbana presente ali, naqueles bairros de 

loteamentos isolados, articulados pela linha férrea e, ao mesmo tempo, formular possibilidades à dimensão pública, quase como 

uma contrapartida. Uma demonstração de como poderia ser a cidade se mais regulada pelo Estado. 

A investigação, em torno de arranjos que articulam bloco habitacional e viela, reedita a relação casa- jardim -rua, mas agora não 

mais a partir da “degeneração da forma” dada pelo lote (referência às discussões de Berlage para Amsterdã Sul, como vimos 

anteriormente) e sim pelo bloco laminar. 

As circulações verticais (7 caixas nas lâminas mais longas, 4 nas menores) pontuam essa relação com as vielas. Acrescidas aos 

acessos das unidades térreas, com seus jardins, criam uma   frontalidade que qualifica as pequenas vias. 

As escadas das extremidades das lâminas articulam a “rua elevada”, circulação para as unidades superiores. 

Nas bordas, foram implantadas as áreas de comércio: mais uma vez, ainda que não seja o lote o elemento estruturador, a lâmina, 

quando voltada para os limites da quadra, abriga espaço e programa para a ativação da rua e para que a ação extrapole o 

limite da quadra condominial, criando uma interface clara com a estrutura urbana circundante. 

O que destacamos aqui é que os elementos da morfologia da cidade tradicional, encontrados no bairro, são reinterpretados e a 

eles é acrescida a oferta do espaço público e de programas que extrapolem a experiência interna à quadra. 

Vale, ainda, ressaltar- novamente - o fato de a área do projeto do Rincão ser um resíduo- na fronteira entre dois parcelamentos 

historicamente consolidados – de obras viárias e de infraestrutura. A ideia de fronteira, de resíduo, de presença entre dois lados da 



 

Relatório científico 

 

27 HABITAÇÃO COLETIVA: O MORAR URBANO Duas experiências de uso e gestão 

via articuladora da zona Leste e do trem, colocou ao projeto questões de nova natureza, se considerarmos forma urbana e arranjo 

tipológico:  

a. Na escala do bairro, o conjunto gera uma ideia de continuidade em relação às quadras anteriores. A quadra do Rincão aparece 

construindo, além das vielas internas, a frontalidade da via expressa e da linha férrea, enfrentando, portanto, um desafio novo em 

termos de escala, diferente das quadras internas ao bairro. Entretanto, vale dizer, a parede cega da Rua Alvinópolis/Radial Leste, 

ainda que demarcada pelos porticados de acesso às vielas (hoje fechados), e ainda que tenha como justificativa uma frontalidade 

de escala metropolitana, acabou por gerar um transição difícil entre as habitações e a própria radial leste. Na calçada dessa 

parede porticada há um ponto de ônibus, numa situação de isolamento e desconforto; 

b. existem as ruas laterais (rua Maria Carlota e rua Evans), que comporiam, a partir das áreas de comércio propostas, com as 

quadras vizinhas, qualificando esse trecho final do parcelamento dos bairros, quando se defrontam com as grandes infraestruturas 

de mobilidade e áreas residuais de várzea (inclusive um piscinão de drenagem); 

c. a relação entre as vielas internas e as circulações – verticais e horizontal – dos edifícios demonstra que existe uma 

complementariedade possível entre a dimensão urbana (as vielas, que seriam públicas) e os arranjos tipológicos. O número de 

escadas (variando de 4 a 7, pela extensão das lâminas) ativa o uso das vielas (movimentação, acessos, encontro nas escadas). A 

circulação horizontal (rua elevada) gera a perspectiva: de lá se vê as vielas e as vielas guardam uma relação direta com a 

movimentação nos blocos; 

d. O projeto lida com essas escalas diversas e com a situação de área fronteiriça da cidade com propostas de arranjos tipológicos 

que associam o de dentro e o de fora : a vila com suas vielas de convívio (propostas como públicas pelo projeto) e os comércios 

com sua perspectiva de gerar um lócus na escala do bairro, da vida cotidiana. 
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Fonte: Google Maps vista aérea, 2016. 

Implantação: área residual de obras de infraestrutura e viárias 

 

implantação 

 

Fonte: Google Maps vista aérea, 2016. 

Contexto urbano: bairros e infraestruturas 
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b. Território usado 

 

A concepção de territorialidade está ligada a ordens de subjetivação em relação ao espaço, envolvendo 

condutas, representações e sentimentos de pertencimento expressos individual e coletivamente. (Pallamin,2000, 

p.30) 

 

Para SANTOS, 1999, as “horizontalidades” respaldam as outras formas possíveis que não as paisagens do poder. São “zonas de 

contiguidade que formam extensões contínuas. (...) um espaço banal em oposição ao espaço econômico. (...) (p.108 e 109). 

Pode-se dizer que o conteúdo das formas possíveis (e aqui nos reportamos ao espaço do habitar) tem a ver com o “território usado”, 

em mudança e em transformação. Com o território como 

 

Campo de forças, como o lugar do exercício, de dialéticas e contradições entre o vertical e o horizontal, entre o 

Estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso social dos recursos (Santos, 1999, p.19) 

 

e que abriga, na urbanização como processo, uma forma, e que “por ter conteúdo, realiza a sociedade de uma maneira 

particularizada. (Santos, 1999, p.16) 

Se o projeto é construção crítica frente às lógicas dadas pelo senso comum (patrimonialismo, segurança, organização 

condominial), como as “teses” projetuais (vida pública, articulação e não segregação) se desdobram em território usado quando 

se trata do espaço doméstico, do morar junto, de habitar um lugar urbano? 
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Nossa aproximação ao núcleo habitacional do Rincão (nossa visita se deu em 19 de Novembro de 2016), agora com 24 anos sendo 

habitado, gerido e transformado, deu-se por meio de dois agentes: um síndico – Antonio Ramos - e uma moradora ativista e 

liderança de movimento social por habitação – Gerolina. 

Nas entrevistas, as questões que foram apontadas por eles, confrontaram os temas de projeto pela necessidade, pelos modos de 

vida e pela experiência de gestão. 

Rincão, novembro de 2016.  

Vielas internas e diversos acessos que a pontuam.  

Foto: Lizete Rubano 
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Esses três temas compuseram as falas que justificam a transformação dos boxes de comércio em habitação (só restam, hoje, duas 

áreas comerciais), que apontam a regularização como importante para o próprio reconhecimento de quem se responsabiliza pela 

manutenção e a organização condominial como forma possível de se estruturar o morar junto. 

Alternativas a esses encaminhamentos não são aventadas como possíveis (abrir o conjunto, recuperar o espaço comercial, 

experimentar formas de gestão que não a condominial etc). 

Entretanto, ainda que algumas temáticas estruturadoras de uma razão de ser do projeto tenham sido inviabilizadas pelo uso, a 

escala, as vielas, o número de unidades, a possibilidade de uso do interior da quadra apresentam-se como possibilidades 

duradouras, incorporadas pela necessidade, pelos modos de vida e pela experiência de gestão. 

Retomando Milton Santos, o território usado aqui talvez ainda guarde o sentido da resistência: mais de 50% da população original 

permanece vivendo ali (informação de Gerolina), é, indubitavelmente, um lugar bom de se morar e diverso do que é oferecido 

pelo mercado privado e pelas políticas públicas atuais do Estado e permite uma outra experiência pela diversidade espacial 

implementada (que vai da unidade aos percursos pela rua elevada). 

Os discursos, ainda que ambos- Antonio e Gerolina - falassem das formas de organização e relatassem dificuldades semelhantes 

na gestão, eram significativamente diferentes. Enquanto o síndico relatava procedimentos administrativos e problemas no convívio, 

ainda que “seguramente controlados “ pela gestão condominial, Gerolina contava os processos, a maneira como -em diferentes 

momentos da história do Rincão – foi possível usar os espaços com lógicas coletivas (áreas comerciais , por exemplo, já abrigaram 

as reunião e atividades comuns dos moradores). 

O discurso de Antonio, como síndico, expressava situações internas do conjunto (problemas, convívio, soluções ), era uma fala das 

coisas “de dentro”, enquanto que Gerolina, reportando-se à história do movimento social, elencava conquistas e ações que se 

deram fora do conjunto, para a cidade, como a instalação de uma UBS no bairro. 
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c. Escalas: a casa, a rua, o bairro, a cidade  

 

   

A rua implica um contato físico, o distrito um conhecimento e a cidade um contato intelectual, todos comunitários. 

(Smithson, 1966, p.19). 

 

Rincão, novembro de 2016.  

Escala e uso das vielas.  

Foto: Lizete Rubano 
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Algumas experiências de projetos habitacionais - desse período de 1989-1992 da gestão municipal de São Paulo – enfrentaram o 

desafio de conceber e atribuir uma forma aos territórios habitacionais retomando a estrutura gregária da “comunidade” (TÖNNIES, 

1973): pátios internos articulando unidades habitacionais, isolamento desses núcleos, nenhuma oferta ao entorno, para que 

houvesse a troca, para que se viabilizasse articulação, para que se permitisse o convívio. 

 

Tudo o que é confiante, íntimo, que vive exclusivamente  junto, é compreendido como a vida em comunidade (assim 

pensamos).  A sociedade é o que é público, é o mundo. Ao contrário, o homem se encontra em comunidade com os 

seus desde o nascimento, unido a eles tanto no bem como no mal. Entra-se na sociedade como em terra estrangeira. 

(Tönnies in FERNANDES, 1973, p.97) 

 

Outros projetos reinterpretaram o saber fazer das experiências de autoconstrução e de conformações urbanas, presentes nos  

agenciamentos territoriais espontâneos, gerando -em alguns momentos – projetos miméticos  aos resultados formais desses 

processos espontâneos de ocupação do território da cidade. 

Outras experiências, ainda, caminharam para a hipótese da vida pública -que a estrutura espacial proposta deveria contemplar-, 

da oferta de espaços para o convívio dos moradores com os não moradores dali; ou de equipamentos para o lugar que recebe o 

novo núcleo habitacional. Caminharam para propostas que constituíssem também, somadas às preexistências, o organismo 

urbano, o mundo da sociedade. 

A escala do convívio, pela dimensão do público, expressaria – pelo projeto – um avanço possível frente às lógicas de segregação 

dadas e territorializadas de maneira ostensiva na cidade de São Paulo. 
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Aqui, o elemento estruturador das espacialidades propostas para o habitar, passava essencialmente pela matriz pública, que 

colocava um avanço frente às nossas experiências históricas com habitação social (o espaço vazio genérico e residual) e às um 

tanto regressivas (em que se assegurava o convívio de “iguais”, comunitário). 

Na condição das escalas, recuperadas pela crítica dos anos 1960, na tentativa de se reaver a vida cotidiana e metropolitana (e 

não a abstrata e genérica), essas experiências dos anos 1980 em São Paulo também têm algo a contribuir (densidades importantes 

a partir de tipologias não verticais, relação precisa e complexa entre espaços privado, coletivo me público, ativação das ruas, 

construção da paisagem etc). 

Assim, vale dizer que - essas escalas tão anunciadas como necessárias pelos Smithson: a casa, a rua, o bairro , a cidade – 

relacionadas às possibilidades de nelas se darem as “associações humanas” e as “áreas reconhecíveis” , questões sempre tão caras 

e talvez atemporais, estão presentes quando se analisa ou se visita o núcleo habitacional do Rincão,  na Vila Matilde. Entre a 

unidade habitacional diferente (4 tipologias) até a metrópole (estação de trem e terminal de ônibus que possibilitam as 

articulações) acontecem as vielas, o espaço das “associações humanas”. 

 

Rincão, novembro de 

2016.  

Escala e uso das vielas.  

Foto: Lizete Rubano 
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As vias elevadas e as vielas: 1992 (inauguração),2001,2010,2016 

Permanência de estruturas físicas e de sua apropriação 

A transformação das áreas de comércio: 1990, 2010, 2016 
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Área comercial transformada em habitação. Rua Evans 

Foto: Ariela de Giuli 
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4.2. PARQUE NOVO SANTO AMARO 

 

(...) São Paulo e sua dupla dimensão – de território modernizado e território precariamente instalado ( Meyer, Grostein, 

Biderman: 2004, p.15)  

 

O estudo da estrutura intra-urbana não será satisfatório se não der conta da localização dos elementos dessa estrutura 

e das correlações entre eles e outros fatores e/ou partes da metrópole. (Villaça, 2001,p.35).  

 

A terra-localização estaria relacionada ao valor e ao preço da terra urbana, ou seja, ao tempo de trabalho 

socialmente necessário para produzi-la. A terra-localização é fruto do trabalho humano, não passível de reprodução 

e é a expressão da grande desigualdade impressa na estruturação do espaço urbano no brasil (Villaça, 2012) 

 

 

a. morfologia 

 

Kowarick e Campanário (1984) mostram que, entre 1950 e 1980 houve um aumento de nove vezes a mancha urbana 

da metrópole paulista enquanto, neste mesmo período, a população se multiplicou por 4,5 vezes. Em 1976, a terra 

retida para fins especulativos no município de São Paulo atingia 43% da área disponível para edificação. Somente em 

1980 as áreas periféricas da cidade aumentaram em 480 km², permanecendo desprovidas dos serviços urbanos 

essenciais à reprodução da força de trabalho. (LABHAB, 2003, p.13-14) 

 

O represamento do Rio Guarapiranga deu-se no início do século XX, regularizando a vazão do Rio Tietê para geração de energia. 

As chácaras, junto à atual represa, eram usadas para a produção agrícola ou para lazer. As duas estradas que ligavam Santo 

Amaro à Itapecerica da Serra e ao Embu – Itapecerica e M’Boi Mirim - acabaram por ser os vetores deflagradores da ocupação 

daquela região (Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim Ângela). 
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Junto com a política de transporte rodoviário e o interesse da região de Santo Amaro pelo mercado (deixa de ser Município 

independente de São Paulo em 1935), começam a surgir loteamentos substituindo chácaras, sítios e fazendas. 

As transformações urbanas maiores acontecem com a construção das marginais nos anos 1960. 

 

Elas permitiram a consolidação do parque industrial de Santo Amaro e um afluxo cada vez maior de moradores para 

a região da Guarapiranga. Nesse período a Estrada M’Boi Mirim, antes via de ligação entre Santo Amaro a municípios 

vizinhos, passa a ser adensada e a servir de acesso a uma série de loteamentos. (LABHAB, 2003, p.44) 

 

 

As ocupações dessas áreas acentuaram-se nos anos 1970, mesmo com as restrições postas pela Lei de Proteção aos Mananciais 

de 1975. A lei restringia, mas a fiscalização se omitia de qualquer ação que pudesse reduzir a problemática da inadequação da 

área à concentração de moradia e à questão do patrimônio ambiental. 

 

A falta de uma estrutura urbana minimamente planejada e a ocupação desordenada por favelas entre os 

loteamentos clandestinos, muitas vezes em encostas íngremes e sobre solo pouco resistente, definem a paisagem atual 

do Jardim Ângela. (LABHAB, 2003, p.45) 

 

Vale dizer que a Av. M’Boi Mirim, como eixo praticamente único de acesso às áreas das represas (e a todo seu entorno, que foi 

ocupado sem regulação), representa a estrutura urbana de maior peso no assentamento dos parcelamentos irregulares de 

moradia: ao longo dela é que se estabeleceram os núcleos de arruamentos e lotes. Entre os “bairros” que vão surgindo dessa 

maneira (essencialmente articulados à Av. M’Boi Mirim), a conexão é difícil, dadas as condições topográficas e pela ausência de 

infraestruturas, conformando-se um território de fragmentos não conectados e de difícil interação (considerando-se a ideia de uma 

desejada e necessária rede de transportes públicos , equipamentos, parques, urbanidade). 
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A região mais violenta de São Paulo é um aglomerado de 74 pequenos bairros irregulares situados em área de 

manancial, à beira da Represa de Guarapiranga, na zona sul. A estrada do M`Boi Mirim (do tupi “cobra pequena”) é 

a grande via de acesso desses bairros para a cidade. Até o início do terceiro milênio, o índice de cidadania era zero, 

segundo o Ministério Público. 

Lá os jovens não têm qualquer tipo de trabalho, lazer ou área verde. Juventude com a autoestima estraçalhada. São, 

enfim, alvos fáceis para os traficantes, já que ficam ociosos todo o tempo. (Ponciano, 2004) 

 
 

 

A região da Guarapiranga não tinha urbanização. A ocupação que aparece (VASP, 1954) é a de sítios e chácaras. 
 

 
 

 

 

 
 

Fonte: gestaourbana, SMDU.Mapa VASP, 1954.  

 
Fonte: Google Earth, 2004. Mesma área do mapa VASP, 1954. 
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MAPA DIGITAL DA CIDADE – ORTOFOTO – 2004  EM DESTAQUE: PARQUE NOVO SANTO AMARO 
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MAPA DIGITAL DA CIDADE ORTOFOTO – 2004  EM DESTAQUE: ÁREA DO PARQUE NOVO SANTO AMARO .Em destaque linhas e paradas de ônibus 

favela loteamento núcleo 
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MAPA DIGITAL DA CIDADE – ORTOFOTO – 2004 
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MAPA DIGITAL DA CIDADE – ORTOFOTO – 2004 



 

Relatório científico 

 

45 HABITAÇÃO COLETIVA: O MORAR URBANO Duas experiências de uso e gestão 

 
MAPA DIGITAL DA CIDADE – ORTOFOTO – 2004 
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Fonte: Google Earth, 2017. Em destaque, Parque Novo Santo amaro 
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Fonte: Google Earth. A ocupação a partir da Av. M’ Boi Mirim 

 

 

A morfologia urbana da região do Jardim Ângela é a expressão do processo de formação das periferias desiguais, 

(...). Resulta de políticas deliberadas de segregação espacial e da histórica inexistência do planejamento urbano em 

áreas excluídas da cidade formal e do mercado. (LABHAB, 2003, p.43) 
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A Avenida M’ Boi Mirim é um eixo de articulação que adentra o território sudoeste do município e, como vimos, a partir dela, foram 

surgindo os loteamentos. A questão das vias transversais à avenida – às que nos reportamos antes – é a de como viabilizar conexões 

entre bairros. Mesmo porque, essas conexões – quando existem - complicam-se muito por conta da topografia, de encostas e vales. 

O projeto do Parque Novo Santo Amaro aconteceu em uma dessas áreas, afastadas da M’Boi Mirim, em área de encosta e vale. 

 

O Jardim Ângela está entre os distritos que apresentam a maior proporção de chefes de família com renda inferior a 

3 salários mínimos - 42,89% - e a menor proporção dos que recebem mais de 20 salários mínimos - 0,43%4 (LABHAB, 2003, 

p.20) 

 

 

Esta é a condição urbana e social posta à urbanização do Parque Novo Santo Amaro e ao projeto que tinha como perspectiva 

reconstruir encosta e fundo de vale de área de risco em favela. 

 

               

Favela Parque Novo Santo Amaro.  

Fotos: Vigliecca e equipe 

Rua Francisca de Queirós, no momento da obra 

Fonte: Google street 
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Escalas: ocupação da área de mananciais e o núcleo Parque Novo Santo Amaro 

Fonte: Google Earth e site Vigliecca e equipe 

 

Quando da pesquisa anterior (e da publicação do Terceiro Território. Habitação e cidade. São Paulo: Vigliecca e Associados 2015), 

identificamos alguns dos desafios projetuais de Vigliecca e equipe como sendo o de gerar alguma condição urbana (articulações, 

cotas novas, espaço público, programas novos, paisagem) que pudesse configurar como cidade uma área fragilmente ocupada, 

caracterizada pelo risco , pela enorme deficiência de infraestrutura e pela justaposição de unidades habitacionais construídas 

precariamente.  

Pensar o Parque Novo Santo Amaro, isoladamente, foi identificado por Vigliecca e equipe– logo no início do processo – como uma 

condição posta mas praticamente inviável a qualquer perspectiva de reestruturação de tão extensa área ocupada por moradias 

na região dos mananciais. Tanto foi que, o primeiro croquis apresentado, era a de um conjunto de pequenos organismos que se 
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proliferavam na perspectiva da contaminação do restante, As estruturas projetadas no Novo Santo Amaro poderiam se irradiar 

para outras glebas e ir conformando uma possível estrutura de cidade. 

Essa ideia, ainda que de forma outra, apareceu também quando conversamos com Nely Celestino dos Santos, assistente social 

que trabalha com o Parque Novo Santo Amaro desde que se configurou o levantamento das casas, a retirada das famílias da área 

de risco, a etapa do auxílio aluguel e o retorno para as UH novas, agora já com o conjunto construído. 

Em nossa conversa, junto com a arquiteta Larissa Cipolla, que também acompanha o pós-uso do núcleo habitacional, uma das 

primeiras informações que nos forneceram foi a do planejamento estimado para as glebas que conformam a área das represas, 

apontando a realização de diferentes projetos de habitação sendo, entretanto, todos muito pontuais e não articulados. 

 

 

DEAR- Departamento de Ações Regionalizadas – Extremo Sul.Mapeamento indicando ações de projetos habitacionais em pontos das diversas glebas ocupadas 

Fonte SEHAB/PMSP, 2016 
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DEAR- Departamento de Ações Regionalizadas – Extremo Sul. 

Mapeamento indicando ações de projetos habitacionais em pontos das 

diversas glebas ocupadas 

Fonte SEHAB/PMSP, 2016 
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As hipóteses que o projeto colocava, para além da recuperação da várzea como parque(espaço público), diferente do que 

aconteceu no Rincão (pelas condicionantes urbanas de cada lócus), era a de introduzir uma estrutura espacial de novo tipo: não 

seria a quadra, porque talvez não sustentasse os desafios do suporte físico, não seria o parcelamento da gleba, com vias, mas a 

alternativa de percursos (inclusive com transposição e articulação de cotas), não seria uma estrutura da cidade tradicional porque 

ali há uma total fragilidade de arranjos urbanos. Predomina a fragmentação e a ausência de articulação de trechos parcelados. 

A legibilidade se constitui de outra maneira, ainda que as vias comerciais e os equipamentos públicos perdurem como referência 

urbana. Dentre os equipamentos, as escolas são os mais representativos (até porque a maior presença do Estado nas periferias se 

dá pelas escolas). 

A proposta do Parque Novo Santo Amaro é experimental. Experimental no sentido de elaborar possibilidades de se fazer cidade 

com componentes que não só os informados pelo lugar, dada sua fragilidade urbana. Entretanto, ainda que haja reconhecida 

precariedade, também há diversidade, desafios de novo tipo, invenções feitas pelas pessoas, condições ambientais, preexistências 

(um conjunto de casas no alinhamento da rua, o campo de futebol, que permanecem), enfim. 

Aqui, as questões que envolvem a construção de uma espécie de “matriz” urbana que possa referendar uma ação num ponto 

que, ainda que localizado, poderia representar uma possibilidade de estruturação de um território maior, passam por articulações, 

arranjos urbanos e edificações que ganham outra dimensão. As tipologias do edifício habitacional não poderiam mais se restringir 

às lógicas internas dos ajustes tipológicos. Passam a híbridos, que agregam elementos urbanos e arquitetônicos. 

São exercícios projetuais que continuam na busca pela cidade, ainda que ela tenha se ofuscado de tal maneira nessas situações 

que as condições mínimas de urbanidade desejadas se apresentam como rascunho a se reiterar. Daí a elas acrescentarem-se 

condições potentes de apoio a uma outra urbanidade possível. 
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b. território usado 

Os poderes que determinam o crescimento metropolitano têm cada vez mais dificuldade em se “territorializar”, em se 

“encarnar” numa ordem territorial, em dar vida a formas de convivência legíveis-observáveis no território. (Cacciari, 

2010, p.58) 

Como podemos falar de cidade, tentando dar a esse termo uma valência comunitária, se a cidade é regulada por 

formas de direito privado? (reportando-se aos espaços guetizados, condominiais) (Cacciari, 2010, p.51) 

 

A serenidade da cidade genérica se consegue pelo esvaziamento do âmbito público, como um ensaio de 

emergência em caso de incêndio (Koolhaas, 1994) 

 

O projeto é, reconhecidamente, uma tese:  

Parecia ser necessário que se pensasse não mais exatamente em uma tipologia convencional, mas em um edifício 

que pudesse funcionar como uma “estrutura urbana”. Ou seja, que incluísse no seu programa, em sua espacialidade, 

itens que contribuíssem para a dinâmica da rua, para as transposições de cota, que abrigasse os equipamentos 

coletivos e públicos, que conformasse paisagem, que permitisse unidades habitacionais diversas para os diferentes 

arranjos familiares, entre outros aspectos. 

Dessa maneira foi projetada a lâmina habitacional : “serpenteando” a área, dispõe-se junto às cotas altas, abriga o 

comércio onde toca o térreo, cria frontalidade para  o campo de futebol , ampara a área de fundo de vale e funciona 

como suporte das transposições transversais, que se dão a partir dos pórticos de acesso ao parque de fundo de vale 

(as escadas articuladas às transposições também articulam-se à vias. Estão posicionadas exatamente no alinhamento 

das ruas transversais ao grande bloco. Acréscimo ao texto original). Ou seja, as edificações laminares propostas, 

alinhadas às ruas, viabilizam diferentes acessos, dada a topografia, e incluem uma “via elevada”, resultado, em alguns 

momentos, da concordância entre o edifício e uma cota real do terreno. Por isso, são também pontos de apoio às 

transposições. 

Uma linha de espelhos de água e uma pista de skate (associadas a pisos, playgrouns , iluminação e mobiliário. 

Acréscimo ao texto original) recompuseram a área de fundo de vale e de nascentes, dada a impossibilidade de se 

manter o córrego a céu aberto. Alterou-se, dessa maneira, a característica de fundos e de desvalorização da 

paisagem do córrego. (Rubano, 2015) 
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Entretanto, a questão que se coloca, quando da visita e dos contatos e conversas travados com os técnicos que trabalham no 

acompanhamento social do projeto, é a da grande dificuldade de se construir estruturas de cidade, ainda que de nova ordem, 

não convencionais, que coloquem a possibilidade de se desencadear sociabilidades. 

As crianças não usavam as áreas do parque quando visitamos o conjunto, as pessoas estavam dentro dos apartamentos e quando 

perguntei o que a moradora achava da janela de grande abertura, ela respondeu citando sua preocupação com o que se vê de 

inadequado quando se olha para fora. 

Não houve a possibilidade de se realizar a experiência do espaço público ali. Pela aproximação dos pesquisadores da Architectural 

Review (que fizeram o vídeo: http://www.d4g.com.br/parque-novo-santo-amaro-v/ dirigido por Lucas Fazzio, 2016) o debate e a 

argumentação passam pela observação de o conjunto – por ser único a oferecer um espaço qualificado – ter sido tão assediado 

que se inviabilizou o convívio das duas dimensões -doméstica e pública. Vigliecca argumenta que o desejo era mesmo o de gerar 

uma centralidade mas que, frente à fragilidade total da área urbana do entorno e à ausência de oferta de espaços equipados e 

de uso público, o conflito -pelo uso exacerbado e sem limites – deflagrou-se sem solução. 

Uma outra possibilidade de observar esse território, agora vivido, é o do controle e da gestão. O controle pode ser visto tanto pelo 

lado das facções ligadas ao tráfico de drogas, que estabelecem uso, horário, comportamento e vigilância (quem entra e quem 

sai passa pelo olhar e controle de grupos de jovens ligados ao tráfico) como pela expectativa da gestão. 

Quem cuida do quê em uma área como essa, ainda não regularizada, de grande escala, em que a complexidade – que poderia 

desencadear criação e invenção – sucumbe à dificuldade de se operar coletivamente, mas na maior parte das vezes sem Estado, 

os espaços domésticos, coletivos e públicos . 

O cercamento só acentuou a vigilância, que nem sempre é feita para cuidar. A moradora com quem conversamos reportou-se à 

dificuldade de entrada da própria polícia (que quase nunca é desejável, mas...é o Estado), já que o parque público agora é 

http://www.d4g.com.br/parque-novo-santo-amaro-v/%20dirigido
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fechado com chaves. Tem-se a vantagem desse controle (a não presença “do outro que incomoda”, tão citado  por Nely, a 

assistente social com quem conversamos e que conhece muito daquela área e daquelas pessoas). Esse “outro” é o vizinho que 

agora está “fora” dessa estrutura e que é indesejável porque não usa, e sim “depreda” (assunto presente na fala dos moradores). 

Na esfera da unidade habitacional, não há depoimento contrário ao que aconteceu ali: 11 tipologias diferentes, as pessoas 

visitavam, escolhiam... e arrumaram, enfeitaram! Os jardins, imediatamente próximos às portas dos apartamentos, estejam eles no 

térreo ou nos pavimentos superiores, não têm uma única flor. O limite da apropriação e do cuidado restringe-se à unidade 

habitacional. 

Daqui a alguns anos temos que revisitar o Parque Novo Santo Amaro. Hoje ele expressa o arranjo social que temos (segregação, 

ausência da dimensão pública, vigilância, organizações de poder paralelo etc). Isso é um fato. E a tese não se sobrepõe ao fato. 

 

c. Escalas: a casa, a rua, o bairro, a cidade  

O grande edifício, que se desdobra pela área tangenciando de maneira diferente as estruturas urbanas preexistentes, 

coloca a discussão da escala. Habitação como cotidianidade e habitação como exceção, monumento. Se 

considerarmos que a maior porcentagem do tecido das cidades corresponde à habitação, considerá-la como uma 

potente estrutura na conformação de lugares de precária urbanidade parece um recurso desejável. Essa foi a 

hipótese colocada pelo projeto para o Parque Novo Santo Amaro. (Rubano, 2015) 

 

A escala que o projeto introduz é de nova ordem. Localização desvalorizada, espaços fragmentados e a ausência de lugares 

públicos e equipados para uso, com desdobramentos sociais importantes, conformam as paisagens das periferias da cidade. 

Ainda que essa escala de nova ordem ( do projeto) seja reconhecida sem esforço, algumas condicionantes do lugar, das lógicas 

do lugar, das estruturas do lugar, permeiam a concepção e estão presentes, declaradamente, na proposição projetual. 
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Para conformação de um partido, no Parque Novo Santo Amaro, considerou-se aquilo que já apresentava uma 

interação clara entre a ocupação informal e os elementos de uma reconhecida urbanidade e introduziu-se escalas, 

arquiteturas e espaços públicos que buscaram enfrentar a ausência de cidade e o território ambientalmente frágil. 

Uma dessas interações se deu pela escola (situada na Rua Coelho Lousada) e pelo campo de futebol, situado bem 

em frente a ela, um equipamento do Estado que conformava uma das centralidades urbanas existentes por ali.  

 (Rubano, 2015) 

 

Mas não foi somente a escola e seu significado (um equipamento de destaque e de exceção) que constituiu referência para 

projetar na gleba: o casario existente, fora do risco 4, também comporia essa situação urbana nova. Muito para essa borda da 

área é que foram inventadas as passarelas articuladoras das cotas altimétricas e das condições preexistentes e novas. 

Entretanto, o desafio da escala se impôs completamente: ainda que dividido em blocos (respondendo à sempre necessária 

responsabilidade para com a gestão) o conjunto como um todo fugiu do controle. As dimensões do parque são dimensões próprias 

à manutenção pública e as áreas comuns poderiam ser geridas e cuidadas considerando-se outras formas, outras maneiras de 

organização que não as condominiais.  

Mais adequada à torre no lote, quando transposta a lógicas projetuais de novo tipo, está fadada ao desastre. 

Ainda que sejam reconhecidas as competências mas também as inadequações da proposta, para além delas, talvez uma das 

condicionantes que mais precisaria ser revista - e debatida como parte das políticas territoriais públicas- é justamente a forma 

organizativa de gestão (e jurídica) que se tornou hegemônica- o condomínio- e que se propõe a qualquer estrutura social 

(associada a uma espacial) como regra de convívio e de cuidado com o coletivo. 
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Sugiro que desconfiemos do significado que a forma nos oferece pelo seu corpo. (...). E que enfrentemos a forma a 

partir de seu conteúdo permanentemente renovado. E aí também vem a esperança de que se use de outra forma a 

cidade. (Santos,1999, p.22). 

 

Os dois projetos objetos de investigação dessa pesquisa, indicam possibilidades estratégicas de interesse às políticas que têm 

interface com o território da cidade. 

Se recapitularmos os momentos em que políticas habitacionais tiveram um significado e uma abrangência estrutural no 

enfrentamento do conflito territorial e em que estiveram associadas a um projeto de desenvolvimento urbano, encontraremos 

poucos na história brasileira: talvez esse tenha sido o caso – e o papel – da Fundação da Casa Brasileira (porque colocou, pela 

primeira vez, a condição do acesso universal à moradia); da promulgação do Estatuto da Cidade (2001, com  o destaque à função 

social da propriedade); da criação do Ministério das Cidades (2003 e o entendimento de que território urbano é tema de 

importância nacional) e o Planhab (Plano Nacional de Habitação, dezembro de 2009, que documentou, item por item , que a 

diversidade de um país de dimensão continental precisava ser observada e respeitada, ainda que recursos fossem destinados e 

diretrizes fossem pensadas centralmente). 

Para além desses fatos e avanços, programas e projetos têm atuado a partir de políticas compensatórias que, por serem  pontuais 

e descontínuas, não podem nunca ser avaliadas devidamente, como parte de um processo necessário de avanço de políticas 

universalizantes e comprometidas socialmente. 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES FINAIS 
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Talvez o que possa ser ainda apontado, pela pesquisa, é que, percorrendo essas duas experiências, fica destacada a importância 

da elaboração de estratégias de ação no território urbano que sejam articulações importantes entre políticas, programas e projetos. 

Talvez, com os processos pensados mais dessa maneira, pudéssemos avançar na elaboração de propostas projetuais que estão 

por vir, porque concebidas de outra forma. 

Considerando uma dimensão própria, nossa, de como se dão os processos de urbanização e de constituição de territórios desiguais, 

e, mais do que isso, como nos estruturamos socialmente, talvez devêssemos adentrar o campo do qual nos afastamos por tanto 

tempo: o de como atribuir uma contraforma a uma sociedade sem forma (citando Aldo Van Eyck) ou a uma sociedade de forma 

estranha, misturada, como um ornitorrinco (em referência a Chico de Oliveira), que expressa nossa condição simultânea de 

precariedade e modernidade. 
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1.ENTREVISTAS  

ENTREVISTA COM ARQUITETA  NELI SHIMIZU – COORDENADORA DE PROJETOS 

VIGLIECCΛԑΛSSOCIΛDOS   
SÃO PAULO 

R Barão de Capanema 343, cj 31 

01411-011 

+55 11 3082-2087  

19.ABRIL. 2016 

 

a.CONTATOS OFICIAIS/POPULAÇÃO 

Parque Novo Santo Amaro: 
Arq. Vanessa Borges de Araujo (COBRAP gerenciadora). Tem o contato do síndico 

email : van.b.araujo@gmail.com 

celular 99719-6432. 

Ligia (aluna do Lato sensu da fau Mack) 

 

Heliópolis – Gleba H: 

Arq. Renê Castro (arquiteto da área social da PMSP):  

Email: renedcastro@gmail.com  

Não tenho o celular dele. 

 

b. ALTERAÇÕES DE PROJETO (ENTRE PROJETO E OBRA) 

c. RESTRIÇÕES DA LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

d. COMO SE DÁ A DEFINIÇÃO DE PROJETO? ACONTECE CONTATO PRÉVIO? 

e. QUAIS INSTRUMENTOS (ENTREVISTAS, DADOS) SÃO CONSIDERADOS PARA PROJETAR? 

ETAPAS DE TRABALHO REALIZADAS NA PESQUISA: ANEXOS 

 

mailto:van.b.araujo@gmail.com
mailto:renedcastro@gmail.com
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f. QUAL É O OBJETO DA ENCOMENDA POR PARTE DA PMSP? 

g. SÃO FEITAS VISITAS PÓS USO PELO ESCRITÓRIO QUE FEZ O PROJETO? 

h. O USO DO CONJUNTO DESENCADEIA QUESTÕES DE PROJETO? PARA UM PROJETO NOVO? 

A PMSP já coloca a questão da necessidade do cercamento por princípio. 

 

Comentário sobre a GLEBA H, Heliópolis (entregue em 2012) está sendo mantida aberta. Hipóteses: os edifícios da COHAB têm 

gestão independente dos da SEHAB. Também há a questão de a gleba H corresponder a uma quadra inteira e não parte dela. 

(Há também a hipótese do tráfico querer que permaneça aberto). 

Toda a população usa a quadra de esporte (à noite, entretanto, há reclamação dos moradores, por conta do barulho). 

Foi 100% aprovado sem contar com exceção por ser HIS. 

 

PARQUE NOVO SANTO AMARO: a licitação foi ganha por uma construtora (CONSTRUBASE) que apresentou um projeto ruim. Elisabete 

França (arquiteta superintendente de Habitação Social da Sehab entre 2006 e 2012) solicitou que procurassem o escritório de Héctor 

Vigliecca. Ela permitiu que se experimentasse muito. 

Programa: Mananciais + PAC 

Não tinha líder comunitário. Uma associação do bairro só pediu que o campo fosse conservado. 

Legislação: A canalização do córrego foi feita antes do Código Florestal.  

A canalização, inicialmente, deu-se naquele trecho. A SEURB canalizou o restante depois. 

Mas foi encontrada uma nascente (que deve ser protegida num diâmetro de 50m a partir dela) 

O PARTIDO foi definido -entre outras coisas- pela topografia, pelo córrego, pelo campo de futebol. 

Ali foram construídas 200UH, o mesmo número de moradores retirados de área de risco (até 200UH não há necessidade de 

aprovação pelo GRAPROHAB). Todas as famílias foram realocadas. 

A SEHAB fazia o trabalho social e os arquitetos recebiam as informações para projetar. (sobre participação no projeto). 
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Existem 11 diferentes tipos de UH no bloco. Entretanto essas diferenças foram definidas pelo projeto e não pelas estatísticas da 

SEHAB. 

 

A SEHAB orientou o projeto em:  

 

a. Área e número de famílias; 

b. a propriedade da área: pública a maior parte e privada (ponta da direita) 

 

O trabalho social permanece no conjunto por 2 anos pós entrega das UH. 

O escritório (por meio da arq. Neli) acompanhou a obra a cada 15 dias. 

 

Alterações de projeto (pela obra): 

a. vigas externas no porticado de acesso às escadas ou de transposição; 

b. arrimo (solicitação da construtora) 

c. brises (eram para ser de madeira, mas são de concreto) 

d. desenho do guarda-corpo 

e. árvores em vaso (não foi feito piso adequado conforme projeto) 

Urbanismo/paisagismo: Arqta Bianca (escritório Vigliecca e Associados) permaneceu na obra por um mês desenvolvendo o projeto 

do parque. 

Espaços públicos: 

a. área de skate 

b. campo de futebol 

c. área de playgroudns 
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d. área de pilotis (param automóveis nessa área com rádio ligado no último volume: pancadão)  

Moradores não fazem a manutenção das áreas públicas 

Espaços coletivos: 

a. cobertura com 2 pontos de churrasqueira 

b. 2UH foram deixadas com espaço de convívio 

c. térreo com áreas comerciais 

d. área grande de convívio no bloco 1  

Foi aprovado por decreto (restrições na relação altura do edifício- largura de via e questões ambientais) 

Aqui a UH custou R$76 mil, o que está dentro do previsto e permitido. 

O escritório faz check list do que não poderia repetir nos projetos (o que não funcionou, o que alteraram etc). Mas cada caso é um 

caso (uma dessas questões de alteração, por exemplo tem a ver com a localização do centro de medição +lixo). 

“Os moradores reconhecem a UH mas não -talvez – os espaços de convívio 

 

ENTREVISTA COM ADVOGADA ROSANE TIERNO 27.SETEMBRO.2016 – RESPONSÁVEL PELA REGULARIZAÇÃO  DOS CONJTONS COHAB-SP 

COHAB-SP/EDIFÍCIO MARTINELLI 

O tema da regularização é recorrente quando se trata dos problemas de gestão dos conjuntos entregues à população. 

Sem que sejam regularizados, não se oficializam as ações do poder público local (regionais, secretarias municipais) e nem são 

formalizados os contratos e carnês de pagamento dos financiamentos. Esta é a situação do Rincão. 

Rosane nos apresentou a especificidade e as dificuldades de regularização do conjunto, dado o grande número de lotes 

(parcelamento anterior, incluindo uma vila no interior da quadra, demandando a desafetação, inclusive, do viário que dava aceso 

a ela) 
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Estudo de base fundiária. Situação cartorial (em azul antigo leito do córrego Rincão) 

Fonte: COHAB-SP, 2016 
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Para que a COHAB-SP possa comercializar as unidades é necessário que a propriedade passe do FUNAP/PMSPs para a Companhia 

de Habitação de São Paulo. Para isso é necessário uma autorização legislativa (até 31.12.2016 poderia ser passada por decreto, 

pela Lei Orgânica, artigo 25). Para essa transferência de propriedade é necessário que a SEHSB autorize, o antigo PATRI 

(Departamento de Patrimônio), que pertence à SMDU, a procuradoria geral do município e o gabinete do Prefeito. Sá assim, as 

famílias poderão ter escrituras individuais de compra e venda. 

Apesar de ainda estar em fase de regularização, os moradores do Rincão começaram (depois de quase 20 anos) a pagar o 

financiamento à COHAB-SP. 

Outra dificuldade desse processo de regularização fundiário tem a ver com o fato de o córrego separar a gleba, dificultando, aos 

moradores, a figura jurídica do condomínio. 

Não se sabe como o comércio das bordas do conjunto será regularizado (todos os comércios dos conjuntos têm que ser licitados, 

Lei 8666. À margem de toda essa questão legal, a população já teve dificuldades com as áreas comerciais do conjunto (sem 

definição de uso e direito legal, configuravam pontos de tráfico de drogas). A própria população conseguiu recuperar essas áreas 

para o uso comercial (há muita crítica aos poucos comércios que restaram, por não terem passado por seleção) e para o uso 

dessas áreas como habitação (o que a população aprova). 

 

VISITA AO RINCÃO 19.NOVEMBRO. 2016. ENTREVISTA COM ANTONIO BARROS E GEROLINA 

A visita ao Rincão deu-se a partir do contato com Antonio. Lá conhecemos Gerolina. Pudemos observar o uso dos espaços coletivos, 

o funcionamento da coleta de lixo e da carga e descarga de mercadorias pela rua existente junto ao córrego do Rincão. Também 

visitamos unidades habitacionais. 

 

 



 

Relatório científico 

 

69 HABITAÇÃO COLETIVA: O MORAR URBANO Duas experiências de uso e gestão 

ENTREVISTA COM NELY CELESTINO DOS SANTOS – ASSISTENTE SOCIAL COHAB-SP (COM A PARTICIPAÇÃO DA ARQUITETA LARISSA CIPOLLA) 

COHAB-SP/EDIFÍCIO MARTINELLI 

 

Processo/ trabalho do serviço social: A área era de risco 4, grave. A primeira providência foi a de fazer a selagem da área, 

registrando o número de famílias que deveriam ser atendidas. Esse projeto fez parte do Programa Mananciais. 

Identifica-se a demanda e em várias reuniões com a população organiza-se a transferência das famílias para habitações com 

auxílio aluguel (hoje correspondente a R$400,0). Os moradores instalaram-se no próprio Jardim Ângela e nas imediações. As famílias 

têm suas vidas estruturadas territorialmente e Santo Amaro é o centro mais próximo e de referência. 

Ainda no período do aluguel social, são expostas as novas condicionantes da moradia regular: o pagamento de taxas, a gestão. 

A população -demanda recebe, em média, 2 salários mínimos. 

A área foi licitada e a CONSTRUBASE apresentou proposta selecionada. 

 

A mudança para os apartamentos: Quando a população voltou, depois de 4 anos, os vizinhos das casas anteriores foram mantidos 

nos apartamentos dos blocos, ou seja, manteve-se a proximidade dadas pelas relações anteriores, restabelecendo os arranjos 

sociais 20 anos (tempo de moradia das pessoas na região). O fato do edifício ser longo contribuiu para isso. 

Os moradores escolhem a unidade mais adequada ao seu núcleo familiar (mas, obviamente são reservadas as unidades térreas 

para idosos e portadores de deficiência). Essa escolha é feita depois de muitas reuniões onde já são apresentadas as regras por 

bloco. Depois dessa discussão, os grupos já vêm organizados para ocuparem as unidades próximas. Se esse critério não se viabilizou, 

as unidades são sorteadas. 

Cada bloco tem representantes. E se as pessoas já se conhecerem anteriormente, será mais possível e adequada a gestão. 
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É feita, também, uma discussão acerca do mobiliário, para que as pessoas compreendam a dimensão das áreas. Nessas conversas 

de preparação e, depois de uso das UH, foram identificadas as seguintes prioridades: TV, churrasqueira e garagem. As famílias têm, 

na sua grande maioria, todos os aparelhos da linha branca. 

Cada morador recebe material gráfico de projeto da UH que vai ocupar. No período do aluguel já se discutia, com os futuros 

moradores, o que seria viver junto, em condomínio 

A SEHAB fica por mais 2 anos após a entrega do conjunto, com plantão social semanalmente 

 

O uso: Foram identificados problemas construtivos, de manutenção e – essencialmente – de uso no momento da pós-ocupação. 

Do ponto de vista das condicionantes físicas dos edifícios (os problemas aparecem, em média, depois de 1 ano do conjunto ser 

habitado) houve problemas de infiltração e de drenagem (atingindo, essencialmente, os térreos e 1os. pavimentos) . A escada, por 

ser aberta, fica molhada. 

Os moradores, assim, que entram nos apartamentos, mudam os acabamentos. 

Foi difícil agendar a visita ao conjunto e falar com os moradores. 

Neli relatou que, desde a entrega das unidades o conjunto abriga organizações ligadas ao tráfico de drogas e esses grupos 

acabam por estabelecer um controle sobre a dinâmica do conjunto e usam -indevidamente – áreas comuns do edifício. 

No Bloco 8, não moradores usavam o alçapão como depósito.  

Os térreos abertos eram pontos de droga e foram fechados como garagens. Essa alternativa, de fechar os espaços livres dos 

pavimentos térreos, estendeu-se a todo o conjunto e foi solicitado à SEHAB o cercamento. A SEHAB recusou por falta de recursos, 

mas um vereador da região viabilizou. Hoje o conjunto é todo cercado, incluindo o parque público! Hoje tem chave para tudo, 

ninguém entra. Existem grades em todas as áreas. Os moradores foram fechando de dentro para fora. 
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As garagens estendem-se, para além dos térreos que eram abertos e agora abrigam vagas de automóveis e estão fechado. O 

parque público, cercado, está recebendo, paulatinamente, além de vagas demarcadas, construções fechadas e contêineres 

para a guarda dos veículos. Se as garagens continuarem a ser construídas, dificultarão a regularização do conjunto. 

O projeto previa 46 vagas de automóvel. 

A ideia de que “gente de fora” é que usava indevidamente as passarelas e o espaço do parque, aparece regularmente no discurso 

dos moradores. Essas pessoas é que iam atrás dos pontos de droga ou dos pancadões, que aconteciam no parque ou nas 

passarelas. Também eram “de fora” os usuários que vandalizaram a pista de skate (hoje os moradores pensam em desativar esse 

equipamento). 

As churrasqueiras coletivas não são usadas. Os moradores preferem instalar uma no jardim de cada unidade. 

O campo de futebol é administrado pela Secretaria do Verde. Os times pagam aluguel para utilizá-lo. 

Os mutuários não podem ceder sua UH, alugar ou vender, (Nely não identificou venda por 2 anos no Parque Novo Santo Amaro). 

Pode-se observar que as UH estão, na maior parte das vezes, bem mantidas. Já o espaço público. 

Uma das questões que Neli levantou foi a da regularização: as áreas públicas não estão regularizadas, não sendo mantidas pela 

Regional (PMSP). 

Cada bloco tem organização para tudo (limpeza, consertos etc). 

O conjunto ainda não tem uma administração de condomínio formal. Cada bloco tem 2 representantes que têm as chaves e 

distribuem as contas (luz das escadas, água do salão de festas etc). 

A cobrança de água do gasto da UH está separada por apartamento. 

São 16 representantes, contando-se todos os blocos, e um síndico, sr. José Geraldo, (que não estava no dia da nossa visita). 
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O condomínio ainda não foi formalizado (Neli aponta a dificuldade de regularização que se dá por conta dos que são contrários 

a ela, muito por conta de atividades ilícitas.) Hoje, os blocos 5, 6, 7 e 8 conseguem se organizar; os de número 1,2,3 e 4, não 

conseguem (Nely já identificava problemas de organização nos grupos desses blocos, antes mesmo de passarem a habitá-los) 

Quando o conjunto não era fechado, entrava caminhão de coleta de lixo, polícia. A iluminação da área do parque é pública. 

As nascentes foram obstruídas pelos moradores e os espelhos d´água foram quebrados e estão secos. 

Existe dificuldade de os moradores reconhecerem-se como habitantes dalí. Também vêm como avanço a mudança para um 

edifício e uma boa UH. 

Há problemas com as estruturas de poder que dominam o uso do espaço e o aceso. Desde antes do conjunto essa condição já se 

colocava, essas facções já estavam ali (3 facção do PCC). O síndico tem legitimidade, é respeitado por todos. 

 

VISITA AO PARQUE NOVO SANTO AMARO 03. DEZEMBRO.2016. CONVERSA COM DUAS MORADORAS 

A visita ao conjunto Parque Novo Santo Amaro foi muito difícil: para agendar e, lá, tudo foi controlado. Fomos observados por todo 

o percurso e só conversamos com duas moradoras. Uma delas nos disse que há tarifa de condomínio e que é de R$130,00. 
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