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INTRODUÇÃO 

Quem anda pelo centro de São Paulo, impressiona-se com a dinâmica 

encontrada pela agitação das pessoas que trabalham nessas regiões e pelo 

dinamismo dos comércios e serviços. Porem essa mesma agitação que 

contribui com a vivacidade do centro no período comercial, pode dificultar a 

percepção de um visitante distraído em relação a quantidade de imóveis 

abandonados nessa importante região histórica da cidade.  

São Paulo é uma cidade já consolidada, com poucos terrenos vazios, 

principalmente na área central, cuja paisagem se modificou a partir da 

construção de grandes edifícios, consolidando o processo de verticalização 

durante o século XX, e do uso predominante do solo vinculado a atividades de 

comércios e serviços. 

Embora o centro seja adequadamente dotado de infraestrutura urbana, em 

especial, a rede de transporte público (linhas de ônibus, terminais urbanos, e 

linhas de metrô), tornando-se uma região atrativa para a oferta de empregos, 

quase não são encontrados edifícios de uso misto e muito menos residencial, 

que contribuiriam para diminuir a necessidade de deslocamentos casa-

trabalho de boa parte da população que ali trabalha. Entretanto, diversos 

edifícios encontram-se sem uso, cujas estruturas se degradam a cada dia de 

abandono, imóveis estes que não cumprem a função social da propriedade. 

Ao contrário, tornam-se edifícios ocos, sem utilidade e contribuição real para a 

dinâmica do centro. 
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A região central foi escolhida por ter relevância histórica, cultural, local de 

concentração de pessoas, comércios diversos, com vasto potencial de uso, 

mas que apresenta a maior quantidade de imóveis ociosos que foram 

notificados pela Prefeitura, por não cumprirem a Função Social da Propriedade, 

termo que se designa para imóveis que estão não edificados, não utilizados ou 

subutilizados, ou seja, sem cumprir sua função para a sociedade, beneficiando 

apenas o proprietário do imóvel. 

A região possui o maior número de imóveis notificados na região metropolitana, 

sendo 677 imóveis notificados pela Prefeitura de São Paulo, segundo dados 

disponíveis na plataforma GeoSampa1, até 2018. São notificados imóveis que 

não cumprem a Função Social, e ao todo foram notificados 550 donos 

de terrenos e de imóveis na cidade de São Paulo, em 2017. (CUBAS, 2018) 

Levando em consideração dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) o déficit habitacional no Brasil é de 7,770 milhões de domicílios2, em 

                                            
1 GeoSampa é o mapa digital da cidade em formato aberto, mantido pela Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento – SMUL, possui uma rede de informações que compreende mais de 180 
temas sobre a capital. Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-
sao-paulo-publica-decreto-que-oficializa-o-geosampa-como-a-base-oficial-da-cidade/>. Acesso 20 abr. 
2019. 

2 Dados da FGV em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP). Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/10/16/internas_economia,997613/deficit-
habitacional-cresceu-3-1-em-2017-revelam-fgv-e-sinduscon-sp.shtml>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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2017. Já o Estado de São Paulo aponta um déficit habitacional de 1,61 milhão 

de moradias, o maior déficit absoluto do Brasil3. 

O cálculo de déficit habitacional inclui: habitações precárias que é a coabitação 

forçada, ou seja, famílias que dividem a casa com outras por falta de 

recursos; aquelas que vivem em cômodos alugados onde residem mais de três 

pessoas; e pessoa com renda de até três salários mínimos, cujo gasto com 

aluguel represente mais de 30% do orçamento domiciliar. (BOAS, 2018) 

A Secretaria Municipal da Habitação e a COHAB-SP4 tem uma perspectiva de 

120 anos para acabar com o déficit de moradias, que atualmente é de 474 mil 

na cidade de São Paulo, considerando o custo de R$150 mil por unidade 

habitacional, e um investimento anual de estimado em R$ 580 milhões5.  

A localização de programas habitacionais pelo território, como COHAB e 

CDHU6, historicamente tiveram a localização geográfica definida em áreas 

                                            
3 BOAS, Bruno Villas. Valor. Déficit de moradias no país já chega a 7,7 milhões. Disponível em: 
<https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes>. Acesso 
em: 30 ago. 2018. 

4 Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, foi criada em 1965 com a finalidade de favorecer 
o acesso à habitação digna à população de menor renda, obedecendo às normas e critérios 
estabelecidos pelo Governo Municipal e pela legislação federal. 

5 Isso sem levar em consideração as inadequações habitacionais, que atinge famílias que não precisam 
de uma nova moradia, totalizando um déficit de 830 mil domicílios. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=274229>. Acesso em: 25 
abr. 2019 

6 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=274229
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pouco valorizadas na cidade, normalmente nas periferias, visando reduzir os 

custos de implantação dos empreendimentos de habitação social. 

Caracterizaram-se pela monotonia, falta de serviços e de equipamentos e pela 

falta de relacionamento com o entorno, situação completamente inversa da que 

seria encontrada, casos esses empreendimentos fosse localizados no centro 

Para Glória Alves (2010), a população mais pobre vê no centro o lugar de 

morada, pois é onde se tem oferta de trabalho, diversidade, acesso de 

serviços, disponibilidade de equipamentos de lazer gratuito. 

Por sua vez, Alves (2010) afirma que morar no centro é um privilégio de alguns 

e não uma alternativa para todos, e enquanto essa dinâmica permanecer a 

diversidade sociocultural não terá espaço. 

O conceito de cidade compacta discutido por Richard Rogers7 elucida a 

necessidade da diminuição dos deslocamentos, da integração, de diversidade 

de usos, democratização do espaço. Incentivar a habitação social no centro de 

São Paulo torna-se um grande desafio, e modifica a prática comum de tratar a 

região central como uma área destinada às camadas mais privilegiadas. As 

políticas sanitaristas do passado evidenciam para quem se constrói a cidade e 

a falta de políticas sociais levaram ao espraiamento da classe mais pobre, 

marginalizando-as, nesses grandes conjuntos periféricos. 

                                            
7 Conceito discutido no seu livro Cidades para um pequeno planeta. 
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Helena Silvia (2010) destaca a importância de promover habitação social no 

centro, pois no centro tem-se uma infraestrutura ociosa. Ocupar essa região 

evitaria a necessidade de criar novas infraestruturas ou estendê-las, bem como 

diminuiria os deslocamentos excessivos, designando uma maior 

democratização do espaço. 

Entender as dinâmicas ocorridas na cidade de São Paulo através da história 

ajuda a compreender a cidade nos dias atuais, construindo uma visão geral de 

dados como: mobilidade, qualidade de vida, atuação do poder público e do 

poder imobiliário na construção da cidade. 

Villaça, (2012) exemplifica essa atuação do mercado quando utiliza-se 

denominações como o “centro antigo”, pois ele só ganha o adjetivo de “antigo” 

quando a elite já usufruiu daquela região e agora não ocupa. Os investimentos 

acompanham a elite e quando estes são alocados nas regiões em que a elite 

se encontra, tais investimentos são tratados como se trouxessem benefício para 

a cidade toda. Porem se tais investimentos ocorrem em regiões onde a elite 

não se beneficia, é como se aquele investimento fosse útil somente para aquela 

parte da cidade. No raciocínio do autor, o centro é tratado como local onde a 

elite está, privilegiando uma região à outra anteriormente ocupada por essa 

mesma elite, e assim criando dinâmicas opostas entre centro e periferias. 

Diante deste panorama, este estudo tem por objetivo incentivar o uso e 

ocupação residencial no centro, em especial, a partir da recuperação de 

imóveis abandonados (ocos), contribuindo para que tais lotes voltem a cumprir 
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a função social da propriedade. Com esses novos incentivos, a habitação 

social pode refletir na diminuição dos deslocamentos diários, melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, e novas experiências para a região, através de 

diversidade de público e usos para aumentar a dinâmica social. 

A pesquisa analisa as políticas habitacionais, ao longo das décadas 1940 e 

2010, tendo o centro de São Paulo como foco de estudo. O projeto de 

Habitação Social desenvolvido a partir da análise crítica deste tema, busca 

preencher a cidade através do uso social dos seus edifícios, contribuindo para 

eliminar a real problemática de “edifícios ocos”. 
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTO HISTÓRICO 

1.1 EVOLUÇÃO URBANA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

A ocupação da cidade influenciou e influência na caracterização da cidade nos 

dias de hoje, vale lembrar que a ascendência da cidade como capital da 

província ocorre com a chegada e fixação dos produtores de café, não só como 

local da produção do café, mas como instalação de suas casas, assim atraindo 

os investimentos para a província de São Paulo. (SILVA, 2000, p.5)  

Outra característica que deve ser lembrada é a imigração, muitos imigrantes 

vieram para trabalhar, o que ocasionou um crescimento populacional. Só de 

imigrantes foram quase 900 mil entre 1888 e 1900, e os imigrantes continuaram 

chegando em menores números. (Rolnik, 2009, p.16) 

O Gráfico 1 mostra a relação de imigrantes que chegaram no Brasil e em São 

Paulo. O número de imigrantes chegados no Estado foi quase 70% do total que 

chegou no País, sendo que o motivo desse alto índice de imigrantes no Estado 

deu-se pela indústria cafeeira. 

Bonduki (2011, p.18) mostra que 40% desses imigrantes que vinham para a 

província trabalhar na indústria cafeeira na verdade ficavam nas cidades. Até 

o início do século XX, ocorria mistura entre esses imigrantes que ficaram nas 
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cidades e os mais ricos, sem uma distribuição tão delimitada por classes 

sociais. (SILVA, 2000, p. 5). 

Gráfico 1 - Imigrantes no Brasil e no Estado de São Paulo entre 1872-1972 

Fonte:  http://www.arquivoestado.sp.gov.br/imigracao/estatisticas.php. – Acesso em 
15 nov. 2018. Adaptado pela Autora 

 

Esse aumento populacional gerou a primeira crise habitacional na província, 

com a necessidade de expansão territorial, essa expansão necessitou uma 

melhoria em transportes de longa distância como o bonde por tração animal. 

(BONDUKI, 2011) 
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As habitações no centro para as classes de baixa renda eram marcadas por 

cortiços e moradias de alugueis, que ficavam próximos do trabalho. Por mais 

caro que fosse morar no centro não se tinha gasto com deslocamento. Já os 

ricos tinham casas que possuíam boulevards, isoladas no lote. (SILVA, 2000) 

Com a ascensão da indústria e com a “chegada” da ferrovia bairros 
operários começaram a se posicionar ao longo da mesma junto com 
as indústrias. Outro indicio da segregação espacial foram os 
loteamentos nos Campos Elísios, Santa Cecilia É nesse momento que 
se constrói um dos primeiros fundamentos da ordem urbanística que 
governa a cidade, presente em alguma medida até nossos dias: uma 
região central investida pelo urbanismo, destinada exclusivamente às 
elites, contraposta a um espaço puramente funcional, normalmente 
“sem regra”, bem fora do centro, onde se misturam o mundo do 
trabalho e o da moradia dos pobres. (ROLNIK, 2013, p.17) 

 

Bonduki (2011) aborda a lei do inquilinato pela perspectiva do governo 

populista do Governo de Getúlio Vargas. A Lei do Inquilinato veio para balizar 

um problema na cidade que estava fora de controle, pois só havia uma 

regulamentação da questão dos alugueis no Código Civil em que o proprietário 

tem total autonomia do imóvel, podendo reincidir o contrato a qualquer 

momento. 

O código civil foi superado pela legislação de 1921, decreto 4403/1921, não 

obteve uma melhora efetiva a relação entre locatário e locador, porém é 

considerada a primeira fase da lei do inquilinato.  Tinha a intenção de congelar 

os aluguéis por um período de 2 anos, assim garantindo ao locador uma 

estabilidade, mas por outro lado permitia que o locatário revogasse o contrato 
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a qualquer momento sendo necessário apenas pedir o imóvel 3 meses antes. 

O decreto também previa uma regulamentação para contratos verbais que 

limitava os contratos por apenas 1 ano, mas com a possibilidade de revogar 

com antecedência de 3 meses. A lei de 1921 ficou em vigor por apenas 7 anos, 

voltando a validar o Código Civil. (Faria 1963 apud Bonduki, 2014) 

A segunda fase é marcada por uma série de decretos entre os anos de 1942 a 

1964, todos orientados na defesa do locador e não do locatário como antes, 

Bonduki (2011) apresenta que nessa época já havia outras possibilidades de 

moradias para o trabalhador, ainda assim “a maioria da população em 1940 

residia em moradias alugadas (quase 70% domicílios em São Paulo)”. (ibid. 

p.218) 

O objetivo da lei era garantir para população majoritária que vivia de alugueis 

alguns benefícios e garantias, pois como o locatário detinha o poder de 

aumentar o aluguel com as oscilações de mercado, então, se o inquilino não 

tinha condições de acompanhar o aumento era despejado. 
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Principais políticas para a cidade: 

Quadro 1 - Cronologia das principais leis: 

1940 1960 1980 2000 2010 

-42: Lei do 
Inquilinato  

-47: criação da 
CMTC8 

-46: Fundação 
da Casa Popular 

-60: redução 
dos salários x 
valorização dos 
terrenos; 

-64: BNH 
(fundado) 

-66: FGTS para 
financiar 

-70: 
crescimento 
das favelas 

-COHAB 

-72:Lei de 
zoneamento 

-80: sem terras 
ocupam 
terrenos nos 
centros 
metropolitanos 

-86: Códigos de 
Posturas 

-88:  
constituição - 
artigo 182. 

-00: após 
aprovação de 
uma emenda 
constitucional, 
foi incluído no 
capítulo 6, o 
direito à 
moradia como 
direito social. 

-01: estatuto da 
cidade (regular 
a questão da 
função social da 
propriedade) 

-04: 
zoneamento 

-14: PDE 

-16: 
Zoneamento 

 

Fonte: Criado pela autora com base em informações de BONDUKI, 2011 e BONDUKI, 
2014. 

 

A partir de 1940 que o Estado começou a regulamentar algumas questões 

relacionadas a questão habitacional, após mudanças nas leis de locação de 

imóveis o que não deu muito certo, pois os locatários acharam desinteressante 

as mudanças, pressionando o governo. De tal modo o Estado começou a criar 

                                            
8 Companhia Municipal de Transportes Coletivos 
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as fundações e instrumentos na tentativa de sanar a crise habitacional. Em 1940 

aparece a Fundação Casa popular e os incentivos para a moradia própria. 

O grande marco dos anos 60 é a criação do BNH9 que ajuda no financiamento 

e investe em habitações, conjuntos como as COHAB’s começam a ser 

construídos pela cidade, garantindo os lucros, ao localizá-los em áreas em que 

a terra era mais barata. 

Dos anos 80 até hoje os governos tentam afinar as leis para que haja uma 

unidade na produção de habitação, visando acabar com o déficit habitacional. 

Em 1988 aparece o termo Função Social da Propriedade na Constituição 

Federal, e o termo foi reintegrado no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor de 

2014. 

Os programas de Habitação Social começam a ter incentivo pelo Estado após 

a lei do Inquilinato que com o desinteresse dos rentistas em produzir unidades 

habitacionais, o Estado viu-se na posição de ser o provedor de habitação para 

as classes mais pobres. Antes desse período, a produção habitacional por 

parte do Estado era singela. Na Revolução de 1930 os institutos de pensões 

também podem produzir habitação além da facilitação de compra dos lotes 

pelo Estado. 

Os IAP’s/CAPs foi um instrumento para induzir o capital da previdência em 

financiamento para moradias, tem-se um IAP para cada categoria de 

                                            
9 Banco Nacional da Habitação 
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trabalhadores. Esse modo de arrecadação monetária por um lado proporciona 

moradias para os trabalhadores e por outro lado arrecada-se dinheiro, uma 

lógica populista do Governo Vargas. (BONDUKI, 2011) 

As CAPs10, foi criada a partir da lei Elói Chaves para controlar os recursos 

gerados para a futura utilização para produção de moradia, esse controle deu-

se para inibir greves pelos operários que tinham características de atuação 

anarquista. 

Os Institutos tinham planos de alugar ou vender os imóveis com um preço que 

não prejudicaria o salário do trabalhador; ajuda no financiamento da compra 

do terreno para a construção da casa própria, e posteriormente faziam 

empréstimos hipotecários para quaisquer pessoas, assim, o retorno de capital 

era mais elevado que dos outros meios. (BONDUKI, 2011) 

A Fundação Casa Popular tinha como padrão o Congresso Internacional da 

Arquitetura Moderna (Ciam) uma produção racional e diversa, assim dos anos 

1930 até 1980 se caracteriza como a 2º fase da produção de habitação social 

com a criação do BNH e do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 

A 3º fase aponta-se a produção em massa e homogênea, sem a diversidade, 

preocupação de cidade que se teve na segunda fase. Restando para os mais 

                                            
10 Caixas de Aposentadorias e Pensões 
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pobres bairros inteiros sem memória, sem apreensão de quem irá viver lá, onde 

a terra era mais barata e longe de tudo. 

Nabil Bonduki (2014) destaca também que a produção feita pelo BNH e SFH 

foi até meados dos anos 90, após os anos 90 já considera a inicialização da 

quarta fase que foi a ruptura dessa lógica de Estado produzindo habitação sem 

a presença da população, na quarta fase há presença da população, com os 

mutirões. 

Essa fase tem como parâmetro os conceitos de Função Social da Propriedade 

que aparece na Constituição de 88, e após no Estatuto da Cidade. Com um 

novo modelo de financiamento desvinculado ao do SFH. 

Cabe lembrar que a função original dos IAPs diferente do SFH, não era a 

construção de habitação e sim cuidar das pensões e dos aposentados, a 

atuação em habitação social era enfatizada pelo Estado Novo, e até tinha 

incentivo de alguns empresários como Roberto Simonsen11. 

Já Fundação Casa Popular (FCP), nos anos 40, essa sim tinha como dever 

resolver o problema do déficit habitacional que ocorria, diferente dos IAPs que 

vinham cumprindo esse papel sem ser necessariamente um órgão que cuidava 

disso. O Ministério do Trabalho unifica a ação dos IAPs num único local e o 

                                            
11 Atuou em grandes projetos de infraestrutura urbana e militar nos anos 1910 e 1920. Na década 
seguinte, seria fundador e presidente da federação das indústrias do estado de são paulo (fiesp). 
Disponível em : <http://agencia.fapesp.br/a-politica-desenvolvimentista-de-roberto-simonsen/22738/>. 
Acesso em: 25 abr. 2019. 

http://agencia.fapesp.br/a-politica-desenvolvimentista-de-roberto-simonsen/22738/
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também das CAPs tendo agora uma ação unificado se equiparando a uma 

política de habitação, uma ação efetiva do Estado proporcionando habitação. 

(MELO, 1990) 

A COHAB foi responsável pela construção dos bairros cidades no extremo leste 

e sul da cidade de São Paulo, desconsiderando a cidade, reproduzindo um 

modelo indiscriminadamente, com pouquíssimas variações e no limite da 

cidade muitas vezes sem estrutura viária para aquelas habitações. No conjunto 

da Tiradentes na Zona Leste foi desconsiderado o tipo de solo e houve 

deslizamentos, já os conjuntos da zona sul, por exemplo no caso do Conjunto 

do Bororé, foram entregues unidades em uma área considerada “proteção de 

mananciais” levando 13 mil pessoas para uma área que devia ser preservada, 

atraindo moradias irregulares. (ROLNIK, 2013) 
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1.2 CENTRO X PERIFERIA 

 

Desde a década de 1970, a Região Metropolitana de São Paulo, com seus 39 

municípios, passa por um crescimento acelerado e desigual, resultando em 

uma periferização acentuada. Apesar da queda da taxa de crescimento, houve 

uma extensão da mancha urbana, principalmente rumo às áreas 

ambientalmente frágeis, provocando adensamento populacional em zonas 

periféricas e em condições precárias. 

Assim, durante a década de 90, aumentou-se o número de moradores de 

bairros precários e periféricos, enquanto que os bairros centrais, e de melhor 

infraestrutura, apresentaram o oposto, com a diminuição da população.  

A região estudada é formada pelos distritos Sé, República, Bom Retiro, Pari, 

Brás, Cambuci, Liberdade, Bela Vista, Consolação, Santa Cecília, Belém, 

Moóca, Água Rasa, Vila Mariana, Saúde, Moema, Itaim Bibi, Jardim Paulista, 

Pinheiros, Perdizes, Barra Funda e Vila Leopoldina, equivalendo ao centro 

expandido que é compreendido pelas vias:  marginais Tietê e Pinheiros, mais 

as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d'Escragnolle 

Taunay, Bandeirantes, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves, Luís 

Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marginal_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marginal_Pinheiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Salim_Farah_Maluf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_dos_Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_das_Juntas_Provis%C3%B3rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Professor_Lu%C3%ADs_In%C3%A1cio_de_Anhaia_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Professor_Lu%C3%ADs_In%C3%A1cio_de_Anhaia_Melo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Complexo_Vi%C3%A1rio_Maria_Maluf&action=edit&redlink=1
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Ilustração 1 - Distribuição dos imóveis notificados no centro expandido 

  

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do GeoSampa. 

 

Os dados expostos abaixo (Tabela 1), elaborada a partir da Pesquisa de 

Mobilidade 2012, corroboram que o centro é onde se localiza a oferta de 

trabalho e lazer, atraindo o maior número de viagens produzidas na cidade 

(28,89%). Tal situação é uma consequência do espraiamento da cidade para 
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as periferias, como mostrado anteriormente. Evidenciando que a população 

está em busca de lazer e cultura, busca-se o centro por ser onde tem mais 

oportunidades. 

Foram utilizados os dados da Pesquisa de Mobilidade de 2012, pois os dados 

apurados da pesquisa Origem e Destino de 2017, apenas as análises que estão 

à disposição o banco de dados ainda não foi disponibilizado para o público; 

os mesmos dados foram agregados por região pela autora para uma melhor 

leitura. 

 

Tabela 1 – Características populacionais por região 

Região 
      Viagens  Viagens 

Domicílios Famílias População Produzidas Atraídas 
Centro 647.276 648.736 1.632.767 7.671.710 7.693.357 
Noroeste 187.681 191.397 622.367 1.107.604 1.107.812 
Norte 508.329 509.307 1.638.889 3.150.377 3.137.406 
Nordeste 482.958 497.534 1.620.626 3.013.929 3.015.186 
Leste 364.250 378.227 1.186.166 2.403.425 2.400.485 
Sudeste 445.977 475.866 1.437.911 2.774.330 2.772.283 
Sul 475.871 481.260 1.565.460 3.312.287 3.306.069 
Sudoeste 257.215 265.362 853.741 1.407.406 1.399.733 
Oeste 264.943 266.782 837.890 1.712.375 1.722.023 

Fonte: Metrô/SP - Pesquisa de Mobilidade 2012. Dados agregados por região pela 
autora. 

 

A região caracterizada pelo centro é a região mais bem servida de mobilidade, 

onde pode encontrar mais linhas de ônibus e estações de metrô, o que 
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intensifica a importância dessa região em receber e atrair pessoas diariamente 

afirmando a vitalidade do Centro. O principal motivo do deslocamento da 

população para o Centro ainda é o trabalho e continuou crescendo entre os 

anos de 1997 a 2012, confirmando que a população mora cada vez mais longe 

de seus respectivos empregos, o movimento pendular é desgastante para a 

população, o único item que não cresceu o número de viagens durante os anos 

foi o lazer, apesar de ainda não ser um motivo de deslocamento diário o que 

identifica que as possibilidades de laser normalmente não estão perto de onde 

as pessoas moram. 

 
Gráfico 2 – Evolução das viagens diárias por motivo 

 

Fonte: Metrô-Pesquisa OD 1997, 2007 e Mobilidade 2012. Adaptado pela autora.  
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A zona correspondente pelo Centro de São Paulo emprega aproximadamente 

46% da população, atraindo mais de 6 milhões de viagens diariamente para 

essa região e o principal motivo é o trabalho. O segundo motivo dos 

deslocamentos diários são os estudos o que indica a concentração de 

universidades e escolas na região central. 

 

Gráfico 3 – Quantidade de empregos por bairro 

 

Fonte: Metrô/SP – Pesquisa de Mobilidade 2012. Adaptado pela autora 
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Tabela 2 – Características da população por bairro da Cidade de São Paulo 

Região 

 População por 
Gênero 

População por Faixa Etária (em anos) 

Total 
Masculino 

(%) 
Feminino 

(%) 
23 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 e mais 

Centro 1.632.767 45 55 192.875 280.276 198.608 240.056 385.542 
Noroeste 622.367 48 52 78.839 100.172 98.317 66.782 60.289 
Norte 1.638.889 45 55 178.651 254.379 231.171 192.573 298.979 
Nordeste 1.620.626 47 53 172.994 256.732 230.100 184.286 215.617 
Leste 1.186.166 47 53 130.520 191.689 158.324 145.234 176.042 
Sudeste 1.437.911 48 52 143.603 236.350 197.137 177.421 241.372 
Sul 1.565.460 48 52 169.076 260.444 214.294 171.655 224.930 
Sudoeste 853.741 48 52 110.006 130.333 142.290 72.939 78.917 
Oeste 837.890 47 53 103.603 151.914 102.126 101.476 117.485 

Fonte: Metrô/SP – Pesquisa de Mobilidade 2012. Dados agregados por região pela 
autora. 

 

O Centro apesar ser “comercializar” como lugar de passagem ou que está 

degradado ou abandonado além de ser onde as pessoas trabalham, muita 

gente ainda mora essa região, sendo umas das regiões mais populosas da 

cidade com mais de 1.600 mil pessoas, essa população tem a predominância 

de mulheres, como pode ser observado em toda cidade, e também de idosos 

é a zona da cidade que mais tem idosos na cidade. 
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Tabela 3 – Renda da população por Região 

Região 
População por Renda Familiar (em Reais de Outubro de 2012) Renda (*) 

Média 
Familiar até 1.244 

1.244  a 
2.488 

2.488 a 
4.976 

4.976 a 
9.330 

mais de 
9.330 

Centro 105.857 282.991 491.966 451.238 300.716 6.265 

Noroeste 108.520 188.287 226.315 66.782 32.463 3.080 

Norte 231.956 482.836 582.120 290.458 51.519 3.088 

Nordeste 318.626 576.903 526.392 168.794 29.912 2.597 

Leste 188.893 377.941 424.742 164.366 30.224 2.947 

Sudeste 313.891 504.025 420.831 158.792 40.372 2.659 

Sul 235.728 574.006 549.344 155.892 50.491 2.817 

Sudoeste 203.272 322.843 269.036 55.003 3.587 2.213 

Oeste 120.281 290.522 259.427 123.780 43.879 3.333 

(*) Em Reais de Outubro de 2012 

Fonte: Metrô/SP – Pesquisa de Mobilidade 2012. Dados agregados por região pela 
autora. 

 

As regiões periféricas possuem uma renda familiar média parecidas, a única 

que destoa no valor é a região do centro que possui quase o dobro da média 

familiar das outras regiões. Quando analisamos a quantidade de pessoas que 

recebem entre 5 mil e mais que 9 mil reais a região central refletindo na sua 

maior renda média familiar. Os bairros do centro eles são bem diferentes, pois 

há os bairros de classe média e alta como Consolação e Bela Vista e os com 

população de baixa renda como Pari e Brás. O Brás também se destaca com 
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atividades industriais como também o Bom Retiro o que eleva o número de 

empregos (33%) no setor industrial no centro da cidade. 

 

Tabela 4 – Distribuição do emprego por setor de atividade econômica 

Região 
Emprego por Setor Total de 

Secundário Terciário Outros Empregos 
Centro 319.124 2.520.314 455 2.839.893 
Noroeste 34.783 158.780 0 193.562 
Norte 113.133 546.161 555 659.849 
Nordeste 90.646 392.440 0 483.086 
Leste 63.597 356.326 0 419.923 
Sudeste 98.728 355.477 0 454.205 
Sul 101.514 591.324 0 692.838 
Sudoeste 47.012 167.259 0 214.271 
Oeste 70.383 344.871 0 415.255 

Fonte: Metrô/SP – Pesquisa de Mobilidade 2012. Dados agregados por região pela 
autora. 

 

O domínio na área central em empregos é no setor terciários que engloba os 

empregos de serviço e comércio. Apenas o Centro é responsável por 46% dos 

empregos desse setor na cidade de São Paulo. Com bairros bem diferentes o 

centro não é hegemônico e sim com muitas misturas de usos, toda essa 

diversidade facilita a vida das pessoas que lá moram, porém ainda se tem muita 

infraestrutura ociosa um potencial para a população que já trabalha poder 

morar na região. 
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Considerando as ofertas de trabalho, infraestrutura urbana, diversidade de 

usos e atividades que se encontra no Centro, proximidade e oportunidades de 

deslocamentos o que evitaria os deslocamentos excessivo da população que 

mora na periferia que chega a quase  54 min é o tempo médio de viagem por 

dia12, mostra como as políticas públicas deveriam investir nas possibilidades 

que estão ociosas nessa região, não comprimindo a função social da 

propriedade, ao invés de investir em novas habitações longe das 

oportunidades e recursos que o centro oferece. 

  

                                            
12 Esse média é uma média de viagem do bairro do Grajaú. Disponível em: < 
http://www.moradiacentral.org.br/index.php?mpg=08.05.01>. Acesso em: 29.abr. 2019 

http://www.moradiacentral.org.br/index.php?mpg=08.05.01
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FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
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CAPÍTULO 2 – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

2.1 ASPECTOS LEGAIS: O ESTATUTO DA CIDADE E PLANO DIRETOR 

ESTRATÉGICO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 

 

O conceito de Função Social da Propriedade é um assunto antigo tendo 

aparecido na Suma Teológica de São Tomás de Aquino e o reaparecimento do 

conceito veio no século XIX para garantir alguns direitos, na sociedade liberal. 

O Papa Francisco vem retomando o conceito dos 3T’s13, que abrange questões 

relacionadas ao Teto, Trabalho e a Terra; oferecendo dignidade para a 

população mais carente e conquistando os direitos como cidadãos. 

Em meados do século XIX possuir propriedades, terra, era sinônimo de 

capacidade individual e reafirmava o livre arbítrio do homem na possibilidade 

de adquirir o que quiser, ou seja, o indivíduo acima de todos, iniciando um 

pensamento cada vez mais liberal. De tal modo o conceito de Função Social 

da Propriedade vem para garantir direitos e limitar tal individualismo devido ao 

pensamento liberal. (GOOBBO,2007, p.3) 

Felipe Goobbo (2007) lembra que ainda hoje o conceito é relacionado ao 

pensamento socialista; por mais que o Estado esteja intervindo para tentar 

                                            
13 Utilizado pelo Papa Francisco como síntese dos direitos básicos pelos quais os movimentos sociais 
devem lutar. Disponível em: <http://fmclimaticas.org.br/wp-content/uploads/2015/08/II-Encontro-Mundial-
Mov-Pop-com-Papa-Francisco-21ago15-documentos.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
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diminuir as desigualdades sociais, pois a propriedade não deixa de ter um 

proprietário para ser do Estado, não fazendo sentindo ser relacionado com o 

socialismo. 

Vale lembrar que garantir a função social da propriedade não nega que a 

propriedade seja privada. A função social está diretamente relacionada ao uso 

e ocupação do solo e não com sua titularidade, a propriedade é um elemento 

complexo pois tem valor econômico, indo além de um objeto material. 

(CHALHUB, 2003, p. 3) 

Já para Rozangela Bertolo (1992) a relevância do conceito está no 

aparecimento na Carta de Atenas de 1953, na qual exemplifica que a função 

social está ligada ao zoneamento do solo, dando destaque para as funções 

urbanas como habitação, trabalho, mobilidade e lazer. Assim o conceito de 

Função Social da Propriedade vem para garantir o planejamento urbano, em 

conjunto com os agentes de construção da cidade, os Arquitetos e Urbanistas 

são responsáveis pela produção das cidades, indo além da forma e função. 

O conceito de Função Social da Propriedade no Brasil já havia sido citado nas 

constituições dos anos de 1946 e 1967, mas o mesmo ganhou mais força a 

partir da Constituição de 1988, CF 88. Nesta, o termo aparece duas vezes, no 

capítulo I o qual faz referência aos direitos e deveres individuais e coletivos. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIII – a 
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propriedade atenderá a sua função social. (CONSTITUIÇÃO, 1988, p. 
2, grifo da autora) 

E no capítulo II o qual fala da política urbana: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 
às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor. 
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia 
e justa indenização em dinheiro. 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
I – parcelamento ou edificação compulsórios; 
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; 
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
(CONSTITUIÇÃO, 1988, p. 99) 

 

No artigo acima que o conceito de Função Social da Propriedade na CF 88 está 

correlacionado aos parâmetros do Plano Diretor, como no § 2º, portanto, cada 

Plano Diretor possuirá suas próprias diretrizes para definir qual propriedade 

está cumprindo ou não sua função social. A CF 88 fornece instrumentos para 

forçar o cumprimento dessas diretrizes como observa-se no § 4º, I, II e III. 
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A lei que regulamenta a CF 88, é o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001, mais especificamente os art. 182 e 183 do Capítulo II de Política 

Urbana. O estatuto possui alguns instrumentos para viabilizar os artigos aos 

quais ele vem para regulamentar. (MADEIRA, 2002) 

O capítulo III do Estatuto da Cidade é o que se refere ao Plano Diretor nele tem-

se todas as referências e normas para a execução do Plano Diretor no art. 39 

é o qual normatiza a função social com o objetivo de garantir a justiça social e, 

dessa forma, tentar diminuir as desigualdades sociais: 

art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas 
as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. (Lei 10.257 2001, p. 26) 

 

O único que de fato oferece parâmetros para regulamentar o que faz um imóvel 

cumprir ou não a Função Social da Propriedade é o Plano Diretor, em São Paulo 

o plano vigente é o PDE14 de 31 de julho de 2014, com o objetivo de orientar o 

crescimento da cidade até 2030.  

                                            
14 Plano Diretor Estratégico - O PDE foi criado com a participação popular através de assembleias 
públicas para reorganizar os espaços na cidade pensando no coletivo; a Prefeitura prevê que os efeitos 
podem ser sentidos a partir do quinto ou sexto ano após a implementação. (GESTÃO URBANA) 
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Ilustração 2 – Tipos de imóveis ociosos. 

 

Fonte: GESTÃO URBANA. Disponível em: 
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-
propriedade/>. Acesso em 25/05/2019  

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
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O PDE prevê três tipos de notificação para imóveis ociosos: não edificado, não 

utilizado e subutilizado. Na categoria dos não utilizado estão os imóveis sem 

ocupação por mais de um ano em 100% de sua edificação ou que tenha no 

mínimo 80% de sua construção desocupada.  

Já os subutilizados são aqueles terrenos que possuem algum tipo de uso ou 

de construção que não atendem a legislação, zoneamento ou coeficiente de 

aproveitamento. De tal modo que “um terreno que contenha edificação 

industrial em zona residencial pode ser considerado subutilizado.”, estaria 

subutilizado sob a visão de uso do solo ou um terreno de 200m² com uma 

construção que não chega no mínimo do C.A. daquele zoneamento. (PINTO 

apud VIVIAN, 2015)  

Não edificados são os de terrenos sem nenhuma edificação, levando-se em 

consideração a utilização dada pelo próprio zoneamento; áreas de 

preservação, destinadas para praças, áreas de lazer estão isentas de 

notificação. (VIVIAN, 2015) 

O PDE utiliza os instrumentos legais que o Estatuto da Cidade e a CF 88 

preveem para que se cumpra a função social. Segundo o PDE os instrumentos 

que serão aplicados para o cumprimento da função social são: parcelamento, 

utilização compulsórios (PEUC); IPTU progressivo no tempo; desapropriação 

mediante pagamento em títulos da dívida pública. (GESTÃO URBANA) 
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Um mesmo imóvel pode passar por todos os instrumentos citados, já que o não 

cumprimento da primeira faz com que passe a ser aplicado a próxima e assim 

por diante. A aplicação de cada instrumento: 

Para imóveis não edificados ou subutilizados o proprietário tem o prazo de 1 

ano, após a notificação, para apresentar um projeto; após 2 anos tem que já ter 

apresentado o alvará de execução da obra e concluir a obra em até 5 anos. Já 

para imóveis não utilizados o prazo é de 1 ano pra dar um uso. 

Caso o PEUC não se efetive começa a cobrança do IPTU progressivo. Que é a 

cobrança do IPTU15 com uma penalização a cada ano, por até 5 anos. A 

penalização começa com 2% do valor do imóvel podendo chegar até 15%. 

Passando-se os 5 anos do IPTU progressivo a prefeitura pode desapropriar 

com títulos da dívida pública. A propriedade desapropriada é destinada para 

o uso social. O proprietário também pode pedir o Consórcio Imobiliário que ao 

invés de ser pago com os títulos o proprietário fica com unidades imobiliárias 

no valor do terreno, caso a prefeitura construa ou no caso de parcelamento o 

dono fica com parcelas do terreno. 

                                            
15 Cálculo do IPTU: A. os imóveis construídos utilizados exclusiva ou predominantemente como residência 
o imposto é calculado à razão de 1% do valor venal, com acréscimos e descontos definidos por faixas de 
valor venal;  
B. Os demais imóveis construídos e terrenos, o imposto é calculado à razão de 1,5% do valor venal, com 
acréscimos e descontos também definidos por faixas de valor venal. 
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Ilustração 3 - PEUC 

 

Fonte: GESTÃO URBANA. Disponível em: 
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-
propriedade/>. Acesso em 25/05/2019  

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
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Ilustração 4 - IPTU progressivo no tempo 

 

Fonte: GESTÃO URBANA. Disponível em: 
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-
propriedade/>. Acesso em 25/05/2019 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
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Ilustração 5 - Desapropriação mediante pagamento de títulos 

 

Fonte: GESTÃO URBANA. Disponível em: 
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-
propriedade/>. Acesso em 25/05/2019.  

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
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2.2 A REALIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

A Função Social da Propriedade abrange mais do que vários instrumentos para 

impor uma vontade em cima dos donos dos imóveis, visa um melhor 

funcionamento das cidades em conjunto de seus habitantes, um edifício faz 

parte do todo que compõem a cidade e sua utilização é muito importante para 

seu funcionamento. O cumprimento da Função Social da Propriedade enfatiza 

o direito da cidade e sendo “impossível considerar a hipótese da reconstrução 

da cidade antiga; possível apenas encarar a construção de uma nova cidade, 

sobre novas bases, numa outra escala, em outras condições, numa outra 

sociedade”16, usar as bases existente da cidade para renovar o que não se usa 

na cidade. 

Os dados do andamento e notificação da Função Social da Propriedade 

começou efetivamente depois de 2014 com o Plano Diretor Estratégico, 

portanto as notificações só se dão a partir do Plano Diretor. A Ilustração 6 

mostra a distribuição dos imóveis notificados por não cumprirem a Função 

Social da Propriedade na cidade de São Paulo e identifica os tipos de 

notificação, no centro da imagem nem dá para identificar os tipos dos imóveis 

devido à grande concentração de notificados. Nas bordas da cidade diminui a 

ocorrência de imóveis notificados e consegue-se identificar o tipo de 

                                            
16 (LEFEBVRE, 2001, p. 106) 
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notificação (subutilizado, não utilizado e não edificados) no centro a cor que 

predomina é o vermelho dos não utilizados e nas periferias é a branca que 

identifica os imóveis notificados por não estarem edificados. 

 

Ilustração 6 - Imóveis Notificados 

 

Fonte: GEOSAMPA  
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Gráfico 4 - Imóveis Notificados por Subprefeitura 

 

Fonte: GEOSAMPA 

 

No Gráfico 4 a quantidade de imóveis notificados por subprefeitura, a 

subprefeitura da Sé é a que mais possui notificados seguido pela subprefeitura 

da Mooca, Ipiranga e Lapa. Praticamente 4 subprefeituras compreende a 

totalidade de imóveis notificados na cidade, assim, praticamente todas as 

subprefeituras citadas pertence ao centro expandido da cidade. Tendo 10%, 

uma quantidade irrisória de imóvel notificado nas periferias o que mostra a 

quantidade de infraestrutura construída no centro e centro expandido sem 

utilização, não contribuindo para toda a população.  
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Gráfico 5 - Tipos de notificação de imóveis agrupados por Subprefeitura 

 

Fonte: GEOSAMPA 

 

A maior quantidade de imóveis notificados está na categoria de Não Utilizado 

e se localizam na subprefeitura da Sé, e a quantidade de imóveis Não 

Edificados é maior nas outras regiões, Gráfico 5. Neste gráfico há constatação 

da situação do centro da cidade de São Paulo, o qual falha em cumprir a 

Função Social da Propriedade, concentrando as maiores taxas de imóveis 

notificados da categoria Não Utilizado. Ainda que a grande diferença em 

relação as porcentagens de outras regiões sejam devido ao alto índice de 
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subnotificação das mesmas, percebe-se a clara necessidade de intensificação 

de políticas públicas visando reverter este cenário. 

Gráfico 6 - Distribuição territorial de imóveis notificados, por categoria que caracteriza 
o imóvel como ocioso17 

Fonte: Cadastro da Função Social da Propriedade. Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Licenciamento (SMUL). Prefeitura do Município de São Paulo. Adaptado pela autora  

                                            
17 Fórmula do cálculo: Quantidade de imóveis notificados, por categoria que caracteriza o imóvel como 
ocioso (/) Total de imóveis notificados () * 100  - Atualização em março 2018 
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A maior parte dos imóveis notificados (Gráfico 5) estão na categoria não 

utilizados em conjunto com os dados obtidos na plataforma Geosampa, em 

2017 foram um total de 1.212 imóveis notificados por não cumprirem a Função 

Social da Propriedade, só a Subprefeitura Sé possui aproximadamente 55,85% 

desses imóveis, sendo 677 imóveis. 

Desses 677 imóveis notificados 50% são não utilizados, OCOS já que possuem 

infraestrutura construída bastando oferecer um uso para o edifício. A segunda 

maior Subprefeitura com imóveis notificados é a da Mooca, que também é 

considerada como área central da cidade, com aproximadamente 17% dos 

imóveis.  

As notificações dos imóveis foram e estão sendo feitas, como pode ser 

observado no site da Gestão Urbana, evidenciando a existência de 

acompanhamento por parte da prefeitura. Porém, a efetividade do 

cumprimento das ações tem a tendência de estagnar, e os instrumentos 

possuem lacunas no processo, o que não garante uma efetividade ao longo 

prazo. O único instrumento que tenta garantir a efetividade da Função Social 

da Propriedade é o IPTU Progressivo pelo Tempo, que demora 5 anos para ser 

concluído, contudo, ainda conta com a possiblidade de ser prolongado caso o 

proprietário entre com recursos.  
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Gráfico 7 - Evolução da Notificação da prefeitura x Evolução do cumprimento18 

Fonte: Cadastro da Função Social da Propriedade. Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Licenciamento (SMUL). Prefeitura do Município de São Paulo. Adaptado pela autora 

  

                                            
18 Fórmula de cálculo para a evolução de imóveis notificados em relação ao total de imóveis: Total 
acumulado de imóveis notificados (/) Total acumulado de imóveis cadastrados como notificados * 100 - 
Atualização em março 2018 

Fórmula do cálculo para a evolução do cumprimento da Função Social da Propriedade pelos imóveis 
notificados: Quantidade de imóveis notificados que cumpriram as condições de notificação (/) Total de 
imóveis notificados *100 -Atualização em março 2018 
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Infelizmente a relação de imóveis que foram notificados e aguardam 

proposição de seus respectivos proprietários para a regularização da situação 

é inversamente proporcional à ação da Prefeitura em notificar os proprietários, 

sendo assim está em andamento a utilização do instrumento de IPTU 

Progressivo pelo Tempo. O cumprimento diminuiu drasticamente no primeiro 

ano (2014-2015), de 22,5% de imóveis que começaram e chegando em 2017 

com apenas 7,5% dos imóveis cumprindo a Função Social da Propriedade. 

Quem ganha com o cumprimento da Função Social da Propriedade são as 

pessoas que usufruem da cidade em que esses edifícios estão localizados 

trazendo urbanidade, como no centro que sem a utilização desses imóveis cria-

se o mito de que é inseguro e que está abandonado, sendo que é a região que 

mais emprega a população da cidade. Com a falta de utilização a cidade perde 

qualidade e quem ganha são os proprietários, pois a terra tem valor, o edifício 

tem valor, sendo apenas mais uma fonte de dinheiro para o proprietário. 

Artigas (1989) quando diz que “a impossibilidade de o capitalismo, 

universalmente, resolver a temática social da arquitetura (...)”, o capitalismo 

como meio de produção visa o lucro, sendo assim não está disposto a 

solucionar os problemas sociais. Quando se cobra uma atuação dos 

proprietários em dar um uso as suas propriedades é querer com que não só 

ele se beneficie com seu edifício e sim que a sociedade também consiga 

usufruir.  
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Arquitetos e Urbanistas tem que se colocar na posição crítica quando forem 

produzir qualquer que seja o projeto, não só com a produção de equipamentos 

sociais, mas com a implantação que melhor interage com o entorno, que não 

segrega porque assim  “(...) mostra nossas vocações de arquiteto para assumir 

a responsabilidade social, agora de caráter um pouco mais amplo, da casa, da 

cidade, para a paz mundial (...)” palavras de Artigas, (1989, p. 16) em texto que 

apresenta o conceito de Função Social do Arquiteto. 
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ESTUDO DE CASO 
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CAPÍTULO 3 - ESTUDOS DE CASO 

“(...) a estrutura geral da cidade, a convivência e a repartição do 
espaço passem a ser a manifestação de um determinado momento 
histórico ou de uma maneira de os homens viverem a sua dignidade 
transportada para cada prédio.” (ARTIGAS, 1989, p. 10) 

 

Ao passar dos anos e as construções que foram produzidas na cidade de São 

Paulo em relação a habitação social diz muito sobre como o poder público 

encara os problemas com o déficit habitacional e como eles foram resolvidos e 

quais são seus agentes. 

Os estudos de caso foram escolhidos para apresentar as informações sobre os 

tipos e formas de habitações sociais encontradas no centro de São Paulo que 

atendem um programa e ocupação que envolve o entorno e suas 

características, resultando em quatro projetos analisados no decorrer do 

capítulo. 

Inicia-se com a análise de dois conjuntos criados pelos IAPI’s: o Várzea do 

Carmo e o Edifício Japurá, esses conjuntos têm um programa mais amplo, vai 

além da habitação abrangendo programas públicos. Lembrando que o IAPI era 

um órgão de aposentadoria e pensão que começou a produzir habitação após 

a lei do Inquilinato.  
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Os outros 2 são estudos de ações de Movimentos por Moradia no centro, os 

imóveis são o Wilton Paes de Almeida que recentemente desabou após um 

incêndio por sua ocupação indevida, após anos de abandono pelo poder 

público e o Dandara que foi uma ocupação bem-sucedido, pois o mesmo com 

a ajuda do poder púbico se tornou habitação social. A seguir as características 

de cada um deles.  
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CONJUNTO RESIDENCIAL VÁRZEA DO CARMO 

Ilustração 7 - Localização do Conjunto Várzea 
do Carmo 

Fonte: GoogleMaps 

FICHA TÉCNICA 

Residencial Várzea do Carmo 

IAPI – Instituto de Aposentadoria e 
pensões dos Industriários 

Attilio Corrêa Lima 

Cambuci - São Paulo 

1938 

Fonte: Bonduki 2014 – volume 3 

 

O Conjunto da Várzea do Carmo um empreendimento financiado pelo IAPI foi 

um marco pela localização, pois o padrão era a construção em territórios mais 

baratos, longe do centro e o Várzea do Carmo fica localizado a menos de 1km 

da Sé. Assim, sendo inovador construindo habitação para os operários de baixa 

renda em uma região central, ficando perto de onde ficava as indústrias. 

O projeto de AttilioLima saia do padrão dos que o IAPI fazia, pois vinham com 

propostas além de habitação, pensando no urbano. Um projeto de qualificação 

da região, no crescimento da cidade, tanto que o projeto tinha um hotel, 

rodoviária, clube, escola e até um restaurante popular. Programa que vai além 

dos moradores, voltado também para a cidade que o cercava. 
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Infelizmente só os prédios residenciais com até 4 andares foram construídos, 

toda a proposta de centralidade com hotel, rodoviária e comércio não saiu do 

papel. Tendo nem 20% da parte residencial construída, de 4.038 apartamentos 

propostos só 552 apartamentos foram construídos. 

Para que o IAPI tivesse lucro, já que a região que escolhe para é mais cara que 

as áreas periféricas (terras mais baratas), o projeto tem dois tipos de aquisição. 

Algumas unidades eram locadas, como um cunho mais social do projeto e 

outras eram vendidas, assim trazendo rentabilidade do projeto. (BONDUKI, 

2014) 

Ilustração 8 - Planta do Bloco K 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/082.pdf. Acesso em: 08 
abr. 2019. Destaque da autora 

http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/082.pdf
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Ilustração 9 - Planta Tipo Bloco A 

 

Fonte: http://docomomo.org.br/wp-
content/uploads/2016/01/082.pdf. Acesso em: 08 abr. 2019. 
Redesenho e destaque da autora 

http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/082.pdf
http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/082.pdf
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CONJUNTO RESIDENCIAL JAPURÁ 

Ilustração 10 - Localização do Conjunto Japurá 

Fonte: GoogleMaps 

FICHA TÉCNICA 

Conjunto Residencial Armando 
de Arruda Pereira 

IAPI – Instituto de 
Aposentadoria e pensões dos 
Industriários 

Eduardo Kneese de Mello 

Sé- São Paulo 

1942 

Fonte: Bonduki, 2014 volume 3 

 

Alavancado pelo momento político, meados de 1940, que facilitava as 

desapropriações para renovar os centros históricos. O condômino Japurá foi 

inspirado no conceito de Unité d’Habitation de Marseille, de Le Corbusier, um 

volume funcional com equipamentos públicos voltados para a cidade. Hoje a 

implantação dos condomínios não tem a integração com a cidade são 

perfeitamente cercados com muros.  

Foi inspiração para outros empreendimentos privados nos anos 50 de edifício 

galerias, além dos princípios corbusianos temos que lembrar da maneira 
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higienizadora do Estado Novo que teve ações pelo país todo na eliminação das 

habitações multifamiliares como cortiços e favelas.  Para a implantação do 

conjunto Japurá foi feita a desapropriação do cortiço conhecido como Navio 

Parado. 

A localização do empreendimento acabou elevando o preço que era para 

atender as classes mais baixas dos industriários na hora de sua conclusão o 

retorno do empreendimento era mais importante que de fato gerar habitação 

social para os industriários mais pobres, infelizmente ocorreu alguns casos de 

clientelismo e desvio de finalidade. 

O programa continha um restaurante popular, com o objetivo de atender 

também os trabalhadores do entorno e os moradores, principalmente os da 

quitinete, então, esse restaurante é como uma extensão do apartamento. Outra 

proposta são as 4 lojas no alinhamento da Rua Japurá, comércios locais como 

salão de beleza, mercearia, lanchonete, farmácia.  
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Ilustração 11 - Planta do Térreo e dos Pavimentos Ímpares 

 

Fonte: https://chc.fau.usp.br/japura.html#desenhos. Acesso em: 26 abr. 
2019. Destaque da autora 

 

https://chc.fau.usp.br/japura.html#desenhos
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Ilustração 12 - Planta dos Pavimentos Pares 

 

Fonte: https://chc.fau.usp.br/japura.html#desenhos. Acesso em: 26 abr. 
2019. Destaque da autora 

  

https://chc.fau.usp.br/japura.html#desenhos
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Ilustração 13 - Planta ampliada das unidades e quitinetes 

  

Fonte: Acrópole, 1948, nº. 119, p. 284. Redesenho: Evie Cristine Meyer. Disponível em: 
<https://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf>. Acesso em: 12 abr. 
2019. Destaque da autora 

https://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf


72 
 

EDIFÍCIO WILTON PAES DE ALMEIDA 

Ilustração 14 - Edifico Wilton Paes de 
Almeida já abandonado 

Fonte: 
http://www.saopauloantiga.com.br/edifici
o-wilton-paes-de-almeida/. Acesso em:  

FICHA TÉCNICA 

Edifício Wilton Paes de Almeida 

Wilton Paes de Almeida (financiador do projeto) 

(arquiteto) 

Largo do Paiçandu - São Paulo 

1938 

Fonte: 
https://www.newsrondonia.com.br/noticias/a+historia+do+
edificio+wilton+paes+de+almeida+no+largo+do+paissan
du/110221. Acesso em:  

 

Marco da arquitetura moderna em São Paulo, construído para finalidade de ser 

sede de várias empresas a maioria ligada ao empresário Sebastião Paes de 

Almeida, também abrigava outras empresas pequenas, tendo caráter de 

serviço. 

De estrutura metálica e lajes de concretos com layout aberto, para abrigar os 

escritórios. Nos anos 70 as empresas que lá se abrigavam não conseguiram 

pagar as contas e assim o edifício foi à venda e adquirido pela Caixa 

Econômica Federal. 

http://www.saopauloantiga.com.br/edificio-wilton-paes-de-almeida/
http://www.saopauloantiga.com.br/edificio-wilton-paes-de-almeida/
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A Caixa Econômica utilizou o mesmo por alguns anos após a compra com 

alguns órgãos, porém depois dos anos 2000 esses órgãos deixaram o prédio 

que vazio foi colocado à venda. Sem conseguir vender por falta de interessados 

o prédio continuou vazio e foi ocupado. 

Como já dito o prédio tinha plantas livres, quando ocupados pelas famílias de 

baixa renda as mesmas fizeram divisões para melhor acomodar cada família. 

Também fizeram ligação de energia, água e improvisos para cozinhar. 

As pessoas que ali moravam “escolheram” morar perto de onde trabalhavam 

as mesmas até aluguem pagavam para estar ali. A precariedade dessa 

ocupação acarretou num incêndio, no 5º andar, e infelizmente o prédio veio a 

ruir. 
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Ilustração 15 - Wilston Paes pegando fogo 

 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/18.214/6967. Acesso 
em: 29 mar. 2019. 

  

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/18.214/6967
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Ilustração 16 - Terreno após desabamento 

 

Fonte: Carolina Bracco, 2018 

 
Ilustração 17 - Os ocupantes do prédio desabrigados alojados no Largo do Paissandú 

 

Fonte: Carolina Bracco, 2018 
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Ilustração 18 - Planta do Térreo 

 

Fonte: 

https://www.arquivo.arq.br/edifcio-
wilton-paes-de-almeida- acesso em 29 
de 03 de 2019. Destaque da autora. 

 

Ilustração 19 - Planta Tipo 

 

Fonte: 

https://www.arquivo.arq.br/edifcio-wilton-
paes-de-almeida- acesso em 29 de 03 de 
2019. Destaque da autora. 

https://www.arquivo.arq.br/edifcio-wilton-paes-de-almeida
https://www.arquivo.arq.br/edifcio-wilton-paes-de-almeida
https://www.arquivo.arq.br/edifcio-wilton-paes-de-almeida
https://www.arquivo.arq.br/edifcio-wilton-paes-de-almeida
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EDIFÍCIO DANDARA 

Ilustração 20 - Edifício Dandara 

Fonte: GoogleMaps 

FICHA TÉCNICA 

Edifício Dandara 

(fincanciador) 

(arquiteto) 

Sé- São Paulo 

1970 

Fonte:<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secret
arias/habitacao/noticias/?p=248377>  

< http://www.caurj.gov.br/revitalizacao-de-predio-em-
sp-vira-exemplo-de-politica-de-habitacao/>  

 <https://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,minha-casa-
minha-vida-financia-1-reforma-no-centro-de-
sp,1566198> 

 

O prédio abrigava a Justiça do Trabalho, e a mudança para uma nova sede o 

prédio na Av. Ipiranga ficou vazio por anos e foi invadido por um movimento 

por moradia o Unificação das Lutas De Cortiço (ULC) e em 2009 a união passou 

o prédio para o movimento. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=248377
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=248377
http://www.caurj.gov.br/revitalizacao-de-predio-em-sp-vira-exemplo-de-politica-de-habitacao/
http://www.caurj.gov.br/revitalizacao-de-predio-em-sp-vira-exemplo-de-politica-de-habitacao/
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,minha-casa-minha-vida-financia-1-reforma-no-centro-de-sp,1566198
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,minha-casa-minha-vida-financia-1-reforma-no-centro-de-sp,1566198
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,minha-casa-minha-vida-financia-1-reforma-no-centro-de-sp,1566198
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,minha-casa-minha-vida-financia-1-reforma-no-centro-de-sp,1566198
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O edifício foi doado pela união para o movimento e o programa MCMV e assim 

foi feito a requalificação do mesmo para abrigar a famílias que já ocupavam o 

prédio. O próprio movimento ULC que designou quem moraria no prédio, 

levando em consideração as normas do programa minha casa minha vida e 

apenas famílias de até 3 salários mínimos poderiam entrar para candidatar a 

vaga e como pede o programa dando preferência para deficiente e idosos. 

Outro critério usado pelo movimento foi o engajamento nas ações do 

movimento. 

A reforma levou 12 meses e após a desocupação os moradores se revezaram 

para garantir que o imóvel não seria invadido por outros movimentos. Durante 

o processo os moradores tiveram aulas de como viver em condomínio.  

Com 21 andares 6 apartamentos por andar com unidades de 30m² a 43m², com 

divisórias de DryWall e sua fachada com características de prédio de serviços 

foi reformada. E o edifício Dandara abriga hoje 120 famílias do movimento ULC. 
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Ilustração 21 - Apartamentos prontos para receber os futuros moradores 

Fonte: Gabriela Nolasco/COHAB. Disponível em: 
<http://cohab.sp.gov.br/Noticia.aspx?Id=3394>. Acesso em 28 mar. 2019. 

  

http://cohab.sp.gov.br/Noticia.aspx?Id=3394
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Ilustração 22 - Apartamentos decorados pelos moradores 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/vazio-por-anos-predio-e-
reformado-por-sem-teto-e-agora-vira-exemplo-em-sp.shtml. Acesso em: 28 mar. 2019. 

  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/vazio-por-anos-predio-e-reformado-por-sem-teto-e-agora-vira-exemplo-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/vazio-por-anos-predio-e-reformado-por-sem-teto-e-agora-vira-exemplo-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/vazio-por-anos-predio-e-reformado-por-sem-teto-e-agora-vira-exemplo-em-sp.shtml
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CAPÍTULO 4 – O PROJETO 

Visando contribuir para um cenário de mudança do centro de São Paulo, a 

proposta tem como objetivo contribuir com a dinâmica da área de estudo, 

assim os programas a serem inseridos são programas diferentes dos já 

encontrados como comércio e serviço, incentivando usos diferentes na 

tentativa de continuar com a vivacidade que o Centro tem no período comercial 

também no período não comercial. um programa com foco residencial, com 

habitações de interesse social e um Centro POP19. 

Fica localizado na região Sé, área central da cidade de São Paulo, região 

contida pela Operação Urbana Centro que prevê uma melhor utilização de toda 

a infraestrutura ali implantada, na quadra de intervenção está sendo proposto 

um coeficiente de aproveitamento equivalente ao zoneamento (Ilustração 23). 

Um coeficiente de aproveitamento máximo de 6 já que a quadra possui 

edificações com coeficiente muito abaixo do máximo permitido e indicado pela 

operação urbana Centro. Uma região densamente construída e com uma 

densidade que não representa essa massa construída reforçando a 

necessidade de um uso misto da região assim intensificando o uso residencial 

                                            
19 O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) tem o 
propósito de atender famílias e indivíduos nas mais diversas situações de vulnerabilidade social ou 
violação de direitos. Disponível em: < 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/creas_pop/index.php?p=161192>
. Acesso em: 25 abr. 2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/creas_pop/index.php?p=161192
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já que os outros usos com institucional, comércio já tem em grande quantidade 

(o que garante o maior número empregos na área). 

A quadra fica próxima ao terminal de ônibus Parque Dom Pedro II e do Metrô 

Sé, alguns metros do marco zero da cidade e perto de importantes prédios do 

centro, como: o Pátio de Colégio, CCBB, Fórum João Mendes, Sesc do Carmo, 

SANFRAN e a Catedral da Sé. Essa região é a que mais oferece empregos na 

cidade, assim levar habitação para essa área diminuiria a distância entre 

moradia e o emprego, considerando que nesta região o deslocamento é 

favorecido pelo transporte público como pode ser visto na Ilustração 25.  

Possui 4 lotes que não cumprem a Função Social da Propriedade, desses três 

imóveis foram notificados por não estarem utilizados e um por estar não 

edificado, todos os edificados têm interesse do patrimônio e pertencem a Cúria 

Metropolitana, um mesmo proprietário dono de uma quadra inteira, sendo 

trabalho dois tipos de não cumprimento da Função Social. 

Então tem-se uma quadra na Sé, quase em frente da Catedral, que não traz 

benefício para a sociedade apenas para a Cúria Metropolitana que tem essas 

estruturas e não são utilizadas e estão em péssimas condições, e podem ser 

vistas nas Ilustração 24. 
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Ilustração 23 – Zoneamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GESTAÃO URBANA. Disponível em; 
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/arquivos/>. 
Acesso em: 25/05/2019   

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/arquivos/
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Ilustração 24 – Fotos dos imóveis pertencentes a quadra.  

  

  

Fonte: autora, 2018  
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Ilustração 25 - Localização do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, parte de dados extraído do GEOSAMPA.  
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Ilustração 26 - Diagrama com os tipos de imóveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

Ilustração 27 - Tipos de notificações 

Fonte: autora  
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Ilustração 28 - Implantação com cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora  
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Ilustração 29 - Implantação com térreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora  
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O programa consiste em no lote não edificado a construção de uma torre que 

segue o alinhamento do lote para habitação social, com seu térreo livre para o 

melhor aproveitamento e dar continuidade a Praça Clóvis Beviláqua, trazendo 

visuais para a Catedral da Sé e a própria Praça Clóvis Beviláqua que possui 

diversas escultura e uma implantação com espelho d’agua bem interessantes, 

mas pouco frequentada, essa praça interna criada também dá acesso as outras 

ruas e possui mobiliário que permite a permanência ao contrário da Praça da 

Sé e Clovis que não possui poucos lugares de pausa, como pode ser visto na 

Ilustração 29; na Ilustração 30 pode ser visto o desnível da quadra e a 

permeabilidade dando acesso as Ruas Roberto Simonsen e Rua Irmã 

Simpliciana. 

Ilustração 30 – Corte da quadra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autora  
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O edifício da Rua Venceslau Brás, Palacete do Carmo, seria retomado a ideia 

de ser a PUC de Direito, pela localização criaria um triângulo entre o Fórum 

João Mendes e a SANFRAN. 

Nos dois prédios voltados para a Praça Clóvis um cunho mais social, para as 

pessoas que vivem na praça, moradores de rua, Centro POP, relembrando o 

conceito dos 3T’s o que relaciona com o proprietário dos imóveis que é a Cúria 

Metropolitana. 

O Centro POP tem seu programa: recepção e atendimento inicial; sala de 

atividades referentes à coordenação, reunião de equipe e outras atividades 

administrativas; sala de atendimento individualizado, familiar ou em pequenos 

grupos; salas e outros espaços para atividades coletivas; copa/cozinha e 

refeitório; banheiros masculinos e femininos com adaptação para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida; lavandeira com espaço para secagem de 

roupas e guarda de pertences, com armários individualizados.  

Para fazer o Centro POP foi aglutinado 2 prédios abandonados, o antigo Hotel 

Santa Tereza e a antiga Sede da Cúria Metropolitana, como não foi possível 

obter as plantas e ambos possuem interesse histórico pela sua fachada foi 

criada uma estrutura para sustentar a fachada deixando só a fachada original. 

No térreo possui um recuo fazendo uma marquise pública coberta antes de 

começar de fato o programa do Centro POP, também foram separados 

banheiros e lavanderia pra que o uso fosse de todos e não apenas dos 

cadastrados, como é necessário para os outros programas do Centro POP.   
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Ilustração 31 - Planta Térreo, 1º e 2º pavimento do Centro Pop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: autora  
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O pavimento tipo do lote construído possui 15 unidades habitacionais de 1 ou 

2 dormitórios (7 unidades de 1 dormitório e 8 unidades de 2 dormitórios), os 

vazios criados no pavimento são para garantir iluminação natural e ventilação. 

Esse pavimento prolonga-se acima dos prédios tombados assim consegue-se 

garantir o CA 6 e para preservar a importância histórica foi feito um recuo do 

alinhamento da fachada. 

 

Ilustração 32 - Planta tipo habitacional lote oco 

Fonte: autora  



94 
 
Tanto o pavimento da 

Ilustração 33 e Ilustração 

34são interrompidos, pois 

chegam ao encontro aos 

edifícios do Centro POP. 

A cobertura do Centro 

POP serve de área de 

lazer para o prédio e para 

que isso desse certo o pé 

direito e alinhamento 

começou por esse 

pavimento, que é o 

segundo pavimento. 

O 1º pavimento é 

interrompido e não tem 

acesso algum ao Centro 

POP, têm 3 unidades 

menos de cada tipo, 

ficando 4 de um 

dormitório. e 5 de dois 

dormitórios. 

Ilustração 33 - Planta 2º pavimento lote oco 

 

Fonte: autora 

 

Ilustração 34 - Planta 1º pavimento lote oco 

 

Fonte: autora 
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De frente para Rua Roberto Simonsen que hoje funciona um estacionamento no 

térreo de um prédio com 5 pavimentos, o restante do prédio não está sendo 

utilizado pra nada, então, a diretriz é criar um eixo de circulação central com 

lojas nas laterais e nos demais pavimentos o programa seria voltado para 

habitação social com unidades de 2 dormitórios e kitnets, essas unidades não 

possuem lavanderia então foi colocada uma lavanderia para os moradores, 

além da lavanderia possui 2 salões de festas equipados com cozinha e 

banheiro. Como o prédio tem interesse histórico foi mantido a fachada e 

estrutura, a escada foi realocada e o vazio interno foi ampliado pensando na 

ventilação e permeabilidade visual.  

Ilustração 35 - Planta tipo do habitacional edifício não utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora  
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Ilustração 36 - Perspectiva da praça interna vista pra Rua Roberto Simonsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

Ilustração 37 - Perspectiva da praça interna com vista pra Catedral da Sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora  
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Ilustração 38 - Inserção do projeto no contexto urbano 

 

 

Fonte: autora  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho teve como objetivo pesquisar sobre os edifícios desocupados e 

terrenos vazios do centro da cidade de São Paulo, que constam na lista de 

imóveis notificados por não cumprirem a Função Social da Propriedade. O 

centro da cidade se encontra, marcado pelo abandono de seus edifícios e 

predominância de estabelecimento comerciais, em uma dualidade entre alto 

fluxo de pessoas durante o dia e baixo fluxo no período noturno, 

consequentemente aumenta a marginalidade e a sensação de insegurança. 

A ociosidade fica evidente nas horas não comerciais, pois durante o dia os 

comércios e prédios voltados para o serviço garantem o movimento e a 

vivacidade de uma cidade urbana. Tanto é que a região Sé é a que mais 

oferece empregos, porém faltam moradias, contribuindo, assim, para o 

movimento pendular da população (trabalho no centro x moradia na periferia). 

Problemas com habitação vêm desde o desinteresse dos rentistas na produção 

de habitação, quando durante o período do Estado Novo conferiu-se a 

responsabilidade de produzir habitação popular, para sanar os problemas da 

época, aos Institutos de Pensão (IAPs) e a Fundação Casa Popular.  

Os movimentos por moradia expõem os problemas de habitação na cidade, ao 

ocupar imóveis que não estão sendo utilizados eles assinalam sua presença, 

hasteiam a bandeira, e afirmam que ali tem uma questão que precisa ser vista 

pela sociedade e pelos agentes políticos. A localização desses movimentos 
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demostra, além da ociosidade nítida dos prédios na região central, o desejo da 

população viver perto de onde tem mais oferta de trabalho, onde existem 

atividades de lazer e cultura. 

O Plano Diretor Estratégico tem instrumentos para tentar garantir que os imóveis 

que estão abandonados sejam parte da cidade, contribuindo para a dinâmica 

da cidade. Sua efetividade, no entanto, é um pouco complexa devido a sua 

lentidão e lacunas que permitem o prolongamento do processo, deixando cada 

vez mais longe o cumprimento das ações. Assim, a resolução dessa questão 

de imóveis que não cumprem a função social pode levar muitos anos.  

Esses imóveis abandonados, considerados como ocos por não ter uma função 

para a sociedade, são na verdade potencialidades, pois eles permitem que se 

abra possibilidades de produzir uma nova dinâmica em uma região que está 

quase que completamente construída, uma região ocupada, mas que sua 

densidade demográfica não reflete sua ocupação territorial. Utilizando o que já 

se tem construído, consegue-se aumentar as oportunidades de moradias, a 

diversidade, os tipos de uso, mistura de famílias com diversas rendas, 

formações culturais, faixa etária, e etc. Uma nova vivacidade surgirá a partir da 

ocupação de edifícios existentes, terrenos subutilizados e não edificados que 

podem, e devem cumprir sua função social. 
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