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1. Introdução e relevância da pesquisa 
A pesquisa proposta visava contribuir para as inúmeras reflexões sobre a produção 
habitacional do chamado “segmento econômico”, que cresceu significativamente desde 
2006, e adquiriu maior relevância quando em 2009 o Governo Federal, por meio do 
Ministério das Cidades (MCidades) lança o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em 
2009. A partir da segunda metade da década de 2010, os recursos destinados ao programa 
sofrem uma redução abrupta. No entanto, segue sendo o grande promotor público de 
Habitação de Interesse Social (HIS) no país, além de algumas companhias habitacionais 
municipais e estaduais.  

Cabe ressaltar que produção de HIS teve, no início do século XXI, uma alteração significativa 
em suas formas de financiamento e no volume de produção. Alguns fenômenos econômicos 
e administrativos levaram a um significativo aquecimento do mercado imobiliário, com 
maior disponibilidade de crédito, provocando um aumento da produção privada para as 
camadas de renda média e média baixa, a chamadas de renda intermediária. Assim, o 
mercado imobiliário brasileiro iniciou, pela primeira vez, um importante movimento no 
sentido de ampliar sua produção para faixas de renda intermediária. Muitas construtoras 
abriram subsidiárias para atuar no que passaram a chamar de segmento “popular”. 

O financiamento público às políticas habitacionais para baixa renda, por outro lado, teve um 
incremento inédito graças à modernização da legislação para o setor de investimentos 
imobiliários e decisões governamentais específicas, que injetaram no mercado um volume 
de recursos de Bilhões de reais para o crédito imobiliário oriundos do sistema de poupança.  

A promoção pública de habitação social no Brasil, desde o SFH/BNH1 e posteriormente, 
apesar de em alguns momentos ter alcançado padrões quantitativos significativos (cerca de 
4 milhões de moradias produzidas pelo BNH, em cerca de vinte anos), não logrou êxito em 
atender a população de renda abaixo de 5 salários-mínimos, uma vez que não tinha 
programas específicos para este segmento da população. Entre 2009 e 2015, o PMCMV 
contratou mais de 4 milhões de unidades, sendo 2,5 milhões entregues, incluídas neste 
contexto as três faixas do programa que atenderam famílias com renda entre zero e dez 
salários mínimos. No entanto, a qualidade arquitetônica e urbanística dos conjuntos vem 
sendo questionada por diversos estudos recentes. Nota-se um padrão construtivo de baixo 
custo de construção, baixa qualidade arquitetônica, padronização de soluções pelas 
construtoras e péssimas condições de implantação. Ignora-se, portanto, o Plano Nacional de 
Habitação (PNH), elaborado e implementado pelo Governo Federal, uma vez que o PMCMV 
tinha, desde a sua formulação, tinha a intenção declarada de aquecer a atividade da 
construção civil.  

Com isso o programa foi moldado, desde o primeiro momento, para atender 
preferencialmente à lógica produtiva, para o mercado popular, das empresas da construção 
civil privadas. Os recentes estudos sobre o programa apontam que questões como inserção 
urbana, proximidade de equipamentos públicos, dimensões dos conjuntos e a qualidade 
construtiva e projetual não são prioridade na produção destas empresas, e que deveriam ser 
incluídas na forma de enfrentamento do déficit.  

                                                             
1 Sistema Financeiro da Habitação/Banco Nacional da Habitação. 
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Deve ser salientada ainda a falta de empenho dos governos municipais, que têm a 
prerrogativa da implementação da política urbana, dada pela Constituição Federal (CF), e 
desde 2001, na aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade por meio de planos 
diretores, os quais poderiam alavancar o aumento da oferta fundiária urbanizada para 
atendimento ao programa. 

O PMCMV estaria conseguindo produzir “bairros” e “cidades” dignas desses nomes, com 
verdadeira inserção urbana e boa qualidade de vida? Estimando-se que, como todo projeto 
desse porte, seus resultados não sejam homogêneos, há casos de sucesso dentro do 
programa que possam ser apontados como exemplos bem-sucedidos? E nos casos onde o 
sucesso é questionado, quais seriam as razões deste fato? 

Em “Produzir casas ou construir cidades” (FERREIRA, 2012) e em “Minha Casa... E a Cidade? 
Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados brasileiros” (AMORE et alii, 
2015), por exemplo, os avanços do programa são colocados em xeque, quanto à sua 
incapacidade de alteração do quadro de indisponibilidade de terra urbanizada a custos 
aceitáveis. Constata-se em ambos os estudos que ao final do processo, e 
independentemente de tantos entraves econômicos, políticos e institucionais, o que deveria 
importar de fato é se a produção habitacional brasileira voltada às camadas de mais baixa 
renda é ou não capaz de dar uma resposta, além de quantitativa, com efetiva qualidade 
urbanística e construtiva, gerando condições de vida digna para a população beneficiada. 

Esta pesquisa concentra a atenção, portanto, nas alterações que o programa trouxe: nas 
relações institucionais entre agentes envolvidos na produção de HIS, nos parâmetros 
arquitetônicos mínimos colocados como condição para o financiamento operado pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) e, sobretudo, na qualidade arquitetônica resultante. É notório o 
impacto que o programa causou nas políticas municipais de provisão habitacional. A 
centralização dos processos no agente operador do programa, a CEF, em parceria com as 
construtoras reduz o papel dos agentes públicos, historicamente responsáveis pela política 
habitacional e urbana nos municípios. 

“Uma das mudanças mais importantes a ressaltar em relação ao PMCMV é a 
ausência de um agente promotor público, papel antes desempenhado por 
Companhias Metropolitanas de Habitação (COHAB), associações e 
cooperativas, responsáveis pela incorporação imobiliária e gestão dos 
empreendimentos. Essas instituições mantinham vínculos diretos com os 
poderes públicos municipais e por vezes federais, o que abria maiores 
possibilidades para articulação com as políticas urbanas, embora isso nem 
sempre acontecesse. O desenho institucional adotado pelo programa 
PMCMV, no entanto, inviabiliza a possibilidade de o poder público atuar 
como promotor e gestor do empreendimento. A instituição financeira (Caixa 
Econômica Federal), por um lado, e as empresas, por outro lado, ganham 
centralidade em detrimento dos órgãos e instituições responsáveis pelas 
políticas urbanas e habitacionais” (AMORE et alii, 2015, p. 55). 

As companhias municipais de habitação (COHAB), assim como demais órgãos públicos 
envolvidos com o atendimento à demanda habitacional, os quais detêm os dados sobre 
população, trabalhando nas variadas escalas do planejamento urbano municipal, e que 
deveriam fazer a integração de políticas públicas relacionadas ao espaço urbano, no caso do 
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PMCMV, ficaram alijadas dessa produção. Deste modo, tais órgãos, notadamente nos 
municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acomodados, trabalham 
atualmente somente na disponibilização de terra urbana e nos processos de aprovação dos 
empreendimentos, como pode ser observado nesta pesquisa. Verifica-se também que a a 
baixa qualidade arquitetônica e urbanística dos conjuntos entregues, está diretamente 
relacionada com a centralização do processo de produção nos agentes produtores (as 
construtoras) e no operador financeiro (CEF) do programa, em detrimento dos órgãos 
historicamente envolvidos com o tema. 

A padronização de parâmetros nacionais, colocada pela CEF, e a necessidade de otimização 
de processos para majorar lucros dos agentes produtores, entre muitos outros aspectos, 
criam condições para uma produção massiva e de baixíssima qualidade. Os aspectos 
relativos aos projetos e à produção são, portanto, enfatizados na pesquisa. Os parâmetros 
definidos pela CEF restringem o projeto, uma vez que desconsideram as diversidades 
regionais, os arranjos familiares diferenciados, e com isso limitando a flexibilidade das 
tipologias, dentre outros aspectos, têm impacto direto no desenho das unidades, foram 
cuidadosamente analisados, buscando compreender as causas para então apontar 
alternativas.  

Em relação à implantação dos conjuntos, a forma condomínio, adotada em todas as 
modalidades do programa, deve ser questionada do ponto de vista urbanístico. Em cidades 
com déficit de espaços públicos, o isolamento em conjuntos murados vem há muito tempo 
sendo questionado, uma vez que a solução baseada na segurança, seria um agente indutor 
de segregação e de favorecimento do aumento da violência urbana. O cotejamento com 
soluções urbanisticamente mais integradas pode ser uma forma de realizar o 
questionamento sobre a qualidade urbanística de tais intervenções. Trata-se, portanto, de 
empreender um estudo crítico sobre o programa, a partir de estudos de caso que permitam 
uma compreensão precisa dos problemas apontados, do ponto de vista arquitetônico, 
urbanístico e das relações institucionais colocadas. 

A discussão da produção habitacional no Brasil pressupõe um amplo debate sobre as 
relações institucionais e políticas entre esferas de governo, entre governo e construtoras, e 
entre esses agentes e os usuários. Sobre essa discussão, sobrepõe-se a questão fundiária 
que, na prática, é o nó central da problemática habitacional no país (disponibilidade de terra 
urbanizada a um custo aceitável). Ao final do processo, e independentemente de tantos 
entraves econômicos, políticos e institucionais, o que deveria importar de fato é se a 
produção habitacional brasileira atual, voltada às camadas de baixa renda, é ou não capaz 
de dar uma resposta, além de quantitativa, com efetiva qualidade urbanística e construtiva, 
gerando condições de vida digna para a população beneficiada. 

Em outras palavras, não é certo que as novas políticas habitacionais, por mais que busquem 
enfrentar o problema da moradia pelo lado da produção maciça de unidades habitacionais, 
consigam também com isso produzir “cidades” dignas desse nome: o que se vê, 
historicamente, não somente no Brasil, mas no mundo todo, é o surgimento de bairros e 
conjuntos habitacionais distantes de tudo, monofuncionais, com pouca diversidade 
arquitetônica, e que rapidamente acabam tornando-se problemas sociais de difícil solução. 
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2. Resumo do projeto inicial e revisão bibliográfica 
A pesquisa teve como objetivo inicial analisar a produção recente de habitação de interesse 
social, a partir da leitura de alguns projetos produzidos no âmbito do PMCMV, seguindo os 
parâmetros colocados pelo programa (em suas dimensões arquitetônica e urbana). Por 
questões metodológicas2, o recorte empírico da pesquisa se concentrou em projetos 
realizados e implantados na RMSP, destacando os municípios de Guarulhos, Osasco, Santo 
André, São Paulo e Suzano. Os projetos escolhidos atenderam à faixa 13 do PMCMV em 
empreendimentos realizados por movimentos sociais organizados - o chamado PMCMV-
FDS4, ou popularmente como PMCMV-ENTIDADES5 - em parceria com as municipalidades, e 
alguns com parcerias ou subcontratação de construtoras.  

A modalidade PMCMV-FDS busca o estabelecimento de parcerias entre associações de 
moradores e movimentos de moradia, dando origem a processos de autogestão. O Projeto 
de Pesquisa original previa também o estudo de alguns conjuntos na modalidade mais usual 
do programa, em que as construtoras são protagonistas do processo. No entanto, com a 
seleção prévia elaborada pela equipe, e com a leitura sistemática de pesquisas sobre o 
programa, optou-se por aprofundar a leitura sobre cinco conjuntos realizados em processos 
autogestionários. Tal opção se deu pela ausência de leituras comparativas entre esses casos. 
Se em um primeiro momento se imaginava um ganho geral de qualidade na modalidade 
PMCMV-FDS, graças à ausência da aferição de lucro - que caracteriza a modalidade 
Construtoras, o desenrolar da pesquisa apresenta a relativização de alguns aspectos 
positivos que comumente se atribui aos resultados concretos, como será apresentado mais 
adiante. No entanto, percebe-se melhor aproveitamento de aspectos arquitetônicos, 
sobretudo em relação à não padronização dos projetos. Considerações referentes aos 
ganhos urbanísticos e arquitetônicos serão apresentadas à frente. 

Do ponto de vista urbanístico, foi verificado o atendimento de aspectos a serem seguidos 
para a qualidade urbana dos projetos, detalhando-os e demonstrando por meio de 
exemplos: a melhor inserção na cidade, o acesso ao transporte público, a existência de 
comércio, de equipamentos de educação e saúde, de áreas e equipamentos de lazer, além 
da qualidade urbanística das quadras, dentre outros. A questão fundiária deve ser aqui 
destacada, já que o acesso à terra urbanizada é a condição primeira para a inadequação dos 
locais para a implantação dos novos conjuntos habitacionais.  

Do ponto de vista arquitetônico, foi verificada a qualidade projetual e de execução, quanto a 
aspectos como: materiais utilizados, industrialização da construção, parâmetros técnicos 
(áreas mínimas, desempenho termo-acústico, custos dos materiais, qualidade das soluções 
projetuais).  

                                                             
2 Dando principalmente pelo tempo empregado pela pesquisa, a facilidade de acesso pelos pesquisadores, a 
disponibilidade de informações, a disponibilidade dos contatos com os agentes, bem como proximidade com a 
sede do grupo de pesquisa, UPM, campus Higienópolis São Paulo  
3 A Faixa 1 do PMCMV concentra-se em atender famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos. 
4 O PMCMV-FDS é o segmento do programa que utiliza recursos do Fundo de Desenvolvimento Social do 
Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 103, de 22/04/1991, estando sob a regência da Lei nº 8.677, de 
13/07/1993. 
5 A denominação do PMCMV-FDS para PMCMV-ENTIDADES, se dá em função da aplicação de recursos estra 
concentrada em empreendimentos promovidos pelas entidades sociais organizadas, como as Associações de 
Moradores locais. 
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Por fim, ressalta-se a contribuição de autores em seus estudos recentes sobre a produção 
aqui abordada, bem como aqueles que estabeleceram parâmetros anteriores. No primeiro 
caso, ressaltam-se três obras que foram lidas de forma sistemática pela equipe de pesquisa: 

- Em “Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos”,  
MONTANER e MUXÍ os autores desenvolvem parâmetros de análise para projetos 
residenciais espanhóis. A publicação realizada sob encomenda do Ministerio de Vivienda, 
busca definir critérios que balizem uma leitura comparativa entre as mais variadas 
tipologias. O tratamento dado à questão do atendimento a especificidades sociais, aos 
deficientes físicos, a diversidades regionais e a questões relativas ao agenciamento espacial 
e à tecnologia, foram chaves importantes para o estabelecimento de critérios de leitura para 
o trabalho empírico. 

- Em “Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano . Parâmetros 
de qualidade para a implementação de projetos habitacionais e urbanos” , FERREIRA (2003) 
apresenta um quadro da produção recente do PMCMV, na modalidade “Construtoras”. 
Trata-se de uma leitura especialmente crítica, que aponta deficiências e vícios do programa, 
sobretudo em relação a: inadequação regional de alguns conjuntos, conforto ambiental, 
inserção na malha urbana, a padronização projetual, a insuficiente infraestrutura urbana e o 
agenciamento das unidades. A centralização do processo nas construtoras, na origem do 
programa e seu papel no cenário de políticas econômicas anticíclicas são questionados 
frente à precariedade da maciça produção resultante. 

- Já a publicação “Minha casa... e a cidade? Avaliação do PMCMV em seis estados 
brasileiros”, realizada por um grupo de pesquisadores sob coordenação do Observatório das 
Metrópoles, busca contextualizar a produção do programa em diferentes regiões do Brasil. 
O trabalho de campo realizado trouxe importantes contribuições para a reflexão necessária 
sobre o estabelecimento de padrões iguais para a diversidade de realidades regionais. 
Também há um enfoque importante sobre a pequena produção do PMCMV-ENTIDADES, que 
colaborou para a ampliação do repertório dos pesquisadores da equipe. 

Além dos três trabalhos, ressalta-se a revisão de toda a normativa do programa, também 
lida de forma sistemática pela equipe de pesquisa. A leitura sequencial dos diversos itens 
legislativos e portarias ministeriais permitiu a compreensão dos avanços e da sequência de 
revisões, típica de um programa que se aperfeiçoa a partir de sua massificação.  

Cabe ressaltar aqui a importância dessas leituras para a formação do espírito crítico dos 
jovens pesquisadores que se envolveram na pesquisa. Outras leituras foram realizadas de 
forma pontual por cada um dos subgrupos, de acordo com especificidades identificadas 
pelos professores responsáveis, estando apresentadas no item Referências.  

O Objetivo geral da pesquisa foi alcançado, com a compreensão do perfil e a qualidade da 
produção atual do programa PMCMV-FDS – nas escalas da unidade, do conjunto e da 
inserção urbana –, em um levantamento que pode contribuir com a leitura mais ampla dos 
resultados dentre as diferentes modalidades de financiamento e de produção.
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3. Metodologia utilizada 
A pesquisa teve início com uma revisão bibliográfica. Em atividade conduzida pelos 
professores responsáveis, foram realizadas leituras sistemáticas da legislação referente ao 
Programa Minha Casa, Minha Vida, e de títulos de interesse, visando a equalização de 
conhecimento dos alunos em relação à temática geral da pesquisa. Os encontros nessa 
etapa, e nas posteriores, foram semanais, com encontros acontecidos sempre no NAU 
(Núcleo de Arquitetura e Urbanismo) ou na sala de reuniões do Prédio 10 do Mackenzie. 

Assim, foram lidas, na íntegra, as obras:  

1. MONTANER, J.M.; MUXÍ, Z. Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, 
ciudad, tecnología y recursos. Madrid: Ministerio de Vivienda, 2006. 

2. FERREIRA, J. S. W. (coord.). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um 
novo Brasil urbano . Parâmetros de qualidade para a implementação de projetos 
habitacionais e urbanos. São Paulo: FUPAM, 2012. 

3. AMORE, C. S; SHIMBO, L. Z; RUFINO, M. B. C. Minha casa... e a cidade? Avaliação do 
PMCMV em seis estados brasileiros. Observatório das Metrópoles: Editora Letra 
Capital, 2015. 

A segunda etapa da pesquisa teve início com a seleção de cinco objetos de estudos, 
obedecendo aos critérios: localizados na Região Metropolitana de São Paulo, que se 
enquadrassem no PMCMV-Entidades, realizados em autogestão, preferencialmente a 
conjuntos realizados por profissionais que indicassem fácil acesso aos alunos e ou 
conhecidos pelos professores, visando o acesso à documentação de projeto e a obra.  

Os cinco professores montaram subgrupos, com apoio do bolsista de pós-graduação na 
equipe da coordenadora-geral, Profa. Dra. Denise Antonucci. As equipes foram assim 
divididas:  

- CONJUNTO NOVO PINHEIRINHO (Santo André): Prof. Responsável Paulo Giaquinto e os 
alunos Cristiane David Oliveira, Mariana Emi Hirata e Gustavo Miguel Oliveira. 

- CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE ESTELA (Guarulhos): Profa. Responsável Larissa Branco 
e as alunas Mariana Rabello, Daniela Gontijo e Nathalie Victoria Silva. 

- CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ CAMAROTTO (Osasco): Profa. Responsável Viviane 
Manzione Rubio e os alunos Rebeca Crespo, Vanessa Giroto Muniz e João Victor. 

- CONJUNTO RESIDENCIAL ZORILDA MARIA DOS SANTOS (Suzano): Prof. Responsável Paulo 
Emilio Ferreira e os alunos Gabriel Betancor e Bruna Alcine. 

- CONJUNTO RESIDENCIAL HOTEL CAMBRIDGE (São Paulo): Prof. Responsável Denise 
Antonucci e os alunos Luciano Abbamonte da Silva (pós-graduação), Laíza Souza eLorena 
Rabelo. 

Foram realizados, pelas respectivas equipes levantamentos documentais (desenhos de 
arquitetura, processos, cartilhas, dentre outros) relativas aos cinco conjuntos, o redesenho 
de plantas, análise comparada das plantas de unidades e implantações, levantamentos de 
campo, registros fotográficos, entrevistas com moradores e realizadores (arquitetos, órgãos 
públicos e construtoras) e visitas a algumas unidades.  
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Os pesquisadores, posteriormente, sob coordenação dos professores, realizaram a 
sistematização dos dados coletados, em relatórios específicos (em parte reproduzidos como 
Apêndices neste Relatório). As entrevistas foram transcritas, bem como as impressões 
subjetivas coletadas por cada pesquisador. Os dados foram analisados posteriormente, pelo 
conjunto da equipe. 

Outra ferramenta utilizada foi a realização de encontros com especialistas. Foram 
convidados os arquitetos Celso Sampaio (ex-Diretor Técnico da COHAB/PMSP) e Caio Santo 
Amore (professor FAU-USP e sócio da Assessoria Técnica Peabiru Trabalhos Comunitários e 
Ambientais, especializada em projetos habitacionais). Os encontros tiveram como motivação 
a necessidade de ampliar o conhecimento da equipe sobre o estágio atual do Programa. Os 
encontros foram realizados com a participação de toda a equipe de pesquisa, bem como 
oferecida a participação a todo corpo discente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 
seção pública no prédio 9 do Campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM). 

4. Resultados e Discussões 
Os resultados podem ser divididos entre aqueles com caráter formativo, de capacitação da 
própria equipe - alunos e professores - e aqueles referentes à pesquisa empírica 
empreendida.  

No primeiro item, destacam-se: a capacitação da equipe, por meio de seminários, reuniões 
técnicas, visitas e leituras dos projetos. Criar uma base sólida, uniforme e comum a todos os 
estudantes, sobre as questões referentes a política habitacional e ao PMCMV (sobretudo na 
modalidade FDS/Entidades) foi fundamental na primeira etapa do trabalho. O programa foi 
lido em sua perspectiva histórica, dentro do contexto da produção habitacional brasileira 
nas últimas décadas. A discussão foi pautada pela revisão bibliográfica e pela conversa com 
especialistas, sobretudo os professores convidados Celso Sampaio e Caio Santo Amore, além 
do professor Paulo Giaquinto, membro da equipe com passagens em importantes 
Companhias de Habitação. 

Os seminários realizados tiveram outra repercussão, com a ampliação do debate na escola 
sobre o tema da pesquisa. Os reflexos se deram, sobretudo na Semana Viver Metrópole e 
em atividades do Coletivo BRCidades, sediados na Fau-Mackenzie. Nesses momentos foram 
estabelecidos contatos com outras instituições, como o LABHAB-FAUUSP, o BR Cidades, 
Peabiru, e as cinco associações de moradores contatadas. Outros contatos institucionais se 
estabeleceram a partir de iniciativas de professores, por meio de seminários e congressos. 
Os frutos dessas parcerias deverão ser colhidos nos próximos meses, com a apresentação 
posterior dos resultados da pesquisa que ora se apresenta, seja em eventos acadêmicos, 
seja em uma publicação que se pretende realizar em momento posterior a aprovação do 
relatório final. 

Com relação à pesquisa empírica sobre os cinco conjuntos, apresentadas de forma bruta nos 
apêndices deste relatório, destacam-se alguns pontos, aqueles que apresentam novidades 
no campo disciplinar de pesquisa em que o Grupo atua. As informações colhidas são 
riquíssimas por apresentarem um quadro inédito da produção recente do PMCMV/FDS na 
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metrópole paulistana, serão sistematizados para publicação e ampla divulgação nos meios 
científicos, ainda no decorrer de 2018.  

Por uma questão metodológica, apresentam-se aqui de forma esquemática a partir da 
seguinte subdivisão: Entidade/Assessoria, Inserção Urbana, Implantação, Unidades. 

• ENTIDADE/ASSESSORIA 

Sobre a relação entre associações de moradores, assessorias técnicas e ao trabalho realizado 
em autogestão - marca da modalidade FDS/Entidades do PMCMV - alguns aspectos devem 
ser enfatizados. A modalidade de autogestão do programa se distingue da modalidade 
tradicional (comumente chamada PMCMV-Construtoras), por se basear na organização e 
atuação das Entidades Organizadoras. Como se trata de entidade sem fins lucrativos, 
considera-se que a construção tenha ganhos qualitativos por aportar o percentual referente 
ao lucro (na modalidade PMCMV-Construtoras) e revertê-lo para, por exemplo, ampliar a 
área construída por unidade. A organização da entidade permite ainda o projeto 
participativo, com compreensão das especificidades das famílias beneficiárias. Tal modelo, 
fruto de lutas populares nos anos 1980 e 1990, teve excelentes resultados nos mutirões 
autogeridos construídos a partir dessas décadas. O envolvimento das Assessorias Técnicas, 
geralmente ONG's multidisciplinares, nas etapas de viabilidade, projeto e obra é 
fundamental para o bom resultado da operação como um todo. 

Nos conjuntos analisados, em que pese as diferenças de cada processo, observa-se que em 
alguns aspectos o programa ainda encontra obstáculos. O primeiro deles é a questão da 
subcontratação de diversos serviços. As subcontratações minimizam os ganhos que o 
programa poderia ter, uma vez que as empresas subcontratadas operam em regimes 
tradicionais, operando com margens de lucro do mercado. Assim, os ganhos concentram-se 
nos itens e serviços operados pelas Associações, basicamente a gestão do empreendimento 
e serviços gerais. Nesse quesito, nota-se uma perda grande em relação aos mutirões. 

Um aspecto que deve ser salientado é a adaptação adequada dos projetos à topografia e 
dimensão dos lotes. Diferentemente da modalidade PMCMV-Construtoras, no Entidades 
observa-se maior diversidade de tipologias. A questão da padronização de projetos pelas 
grandes construtoras leva a modelos que se repetem pelo território nacional, independente 
de diferenças climáticas, culturais e econômicas, como destacado por FERREIRA (2012). Os 
conjuntos analisados, viabilizados na modalidade Entidades, apresentam boa adaptação aos 
terrenos, com observância de peculiaridades projetuais não comuns na totalidade dos 
empreendimentos do PMCMV. Nesse aspecto, deve-se ressaltar a importância do projeto 
arquitetônico e a participação qualificada das Assessorias Técnicas. 

Em todos os conjuntos analisados, as prefeituras municipais se envolveram com os 
empreendimentos, geralmente com a cessão do terreno e algum apoio institucional. Em 
Santo André essa parceria se estabeleceu a partir de demandas resultantes da ocupação do 
terreno pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). A entidade beneficiada a 
Associação de Moradores do Acampamento Esperança se formou no bojo do movimento 
que inicialmente ocupou o terreno, em ação reivindicatória. A obra, em fase final de 
execução quando da visita de campo, foi gerida pela associação, com assessoria técnica da 
ONG GTA, com notório acervo de obras construídas em mutirão.  
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Da mesma forma como os demais conjuntos, nota-se aqui ampla subcontratação de serviços 
pesados, com empreitadas contratadas pontualmente pela Associação. A coordenação da 
obra está a cargo da GTA, com participação de lideranças do movimento 

No Conjunto Novo Pinheirinho a entidade responsável pela implantação do 
empreendimento é a Associação de Moradores do Acampamento Esperança de um Novo 
Milênio. Inicialmente o terreno foi ocupado pelo movimento por moradia ligado ao 
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Posteriormente foi adquirido e concedido 
pela prefeitura. O terreno, de 26000 m2 quadrados foi dividido para a construção de dois 
diferentes empreendimentos: o Santos Dias e o Novo Pinheirinho, sendo o segundo o 
projeto estudado na pesquisa.  

Os empreendimentos foram projetados e estão sendo construídos pela GTA Engenharia 
Ltda. Como está estabelecido pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, o terreno 
tem de ser de propriedade do movimento que o utiliza como garantia do financiamento. 
Esse financiamento foi feito em nome dos futuros moradores designados pelo movimento e 
que obrigatoriamente fazem parte desta entidade. O movimento recebe as parcelas do 
financiamento e contrata uma ou mais empresas para projetar e executar as obras. 

Já no Condomínio Parque Estela, o empreendimento foi viabilizado pelo Movimento 
Nacional de Luta por Moradia (MNLM) que organizou, em 2004, um grupo inicial de famílias 
a partir da possibilidade de produção habitacional autogestão aberta pelo Programa Crédito 
Solidário (PCS) do governo federal. O projeto posteriormente migrou do Crédito Solidário 
para o PMCMV-Entidades, com aportes também do Governo do Estado, por meio do 
Programa Casa Paulista, que estabelece recurso extra para ações do PMCMV no estado de 
São Paulo. 

Entre 2004 e 2009, o MNLM contou com a assessoria técnica Peabiru (Assessoria Técnica 
Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais) para o desenvolvimento de estudos de 
viabilidade para a compra do terreno e aprovações dos projetos na Prefeitura e nos órgãos 
ambientais, necessários para a contratação do empreendimento pela Caixa Econômica 
Federal. A assessoria jurídica foi realizada pela Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia 
(SAM). Dentre os serviços prestados pela Peabiru na modalidade autogestão (coletiva), 
destacam-se: o estudo de viabilidade, o projeto de arquitetura, os projetos complementares, 
o gerenciamento. o acompanhamento de obra, o trabalho social, bem como as aprovações. 
A obra foi executada sob a administração do MNLM, e a gestão dos recursos da Entidade 
Organizadora. A opção do movimento foi por contratar uma única construtora, que assumiu 
todas as etapas de obra e a compra dos materiais. A liberação dos recursos era feita 
mediante aferição da qualidade dos serviços, realizada por Peabiru e pela Comissão de 
Acompanhamento de Obra (CAO), formada por representantes das famílias beneficiárias. 

No Residencial José Camarotto, uma iniciativa da Associação de Moradores Viva Quitauna 
com o apoio da Prefeitura do Município de Osasco, a construção foi entregue a Novolar 
Construções e Incorporações Ltda. O apoio da Prefeitura do Munícipio de Osasco se deu na 
doação do terreno para a construção das unidades habitacionais e com o acompanhamento 
na organização dos documentos para a consulta prévia do PMCMV-Entidades. A equipe 
técnica da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHDU elaborou um 
projeto preliminar para a verificação da viabilidade da implantação e do número de 
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unidades que o terreno comportava. Além disso, auxiliou a Associação na busca pela 
construtora abrindo uma consulta para identificar empresas interessadas na implantação do 
empreendimento. Esse é um caso em que não houve contratação de Assessoria Técnica nos 
moldes tradicionais, mas de uma construtora. A mediação entre associação e a frente de 
obras, geralmente realizada por Assessoria, foi capitaneada no momento inicial pela 
Prefeitura. A partir da contratação pelo programa, a Prefeitura se retira, sendo então a 
fiscalização e o acompanhamento das obras realizados pela Associação. 

No conjunto Condomínio Zorilda Maria dos Santos observou-se um processo de projeto 
conturbado, com duas Assessorias Técnicas envolvidas. A Brasil Habitat foi responsável pela 
elaboração inicial de um Estudo de Viabilidade, do Projeto de arquitetura, de Projetos 
complementares e do Trabalho social. Posteriormente, na etapa de implantação do 
empreendimento, a Ambiente Arquitetura, ONG com larga experiência em mutirões 
realizados pela autogestão, foi responsável pelas etapas de gerenciamento e 
acompanhamento da obra, além das aprovações necessárias. A entidade beneficiária foi a 
Central Pró Moradia Suzanense (CEMOS), afiliada à União dos Movimentos de Moradia 
(UMM), fundada nos anos 1980. A entidade também contou com apoio da Prefeitura 
Municipal de Suzano, que incorporou no Plano Municipal de Habitação dispositivos que 
possibilitaram que parte do apoio habitacional fosse feita a partir de Entidades sem fins 
lucrativos. A ONG Brasil Habitat, que já havia atuado junto a UMM, foi então acionada pela 
entidade para realizar o projeto. A execução da obra não ficou sob responsabilidade da 
Brasil-Habitat, mas sim da Ambiente Arquitetura, e durante a execução foram feitas algumas 
alterações de projeto e no sistema construtivo. Cabe ressaltar que este conturbado processo 
resultou em um pequeno número de unidades. Problemas de caráter ambiental levaram à 
decisão por um conjunto de baixa densidade, decisão posteriormente contestada pela 
própria assessoria e pela Entidade que levaram as obras adiante, uma vez que o projeto 
contemplou o atendimento a 80 famílias em uma área onde seria possível a construção do 
dobro de unidades. 

O Residencial Cambridge (antigo Hotel Cambridge) é um caso muito específico, um processo 
ainda em andamento. A opção por incluí-lo na pesquisa se deu pelas características únicas. 
Trata-se de um exemplo de Retrofit6, modalidade muito pouco difundida dentro do PMCMV. 
Portanto, as leituras realizadas, que seguem anexos na íntegra no apêndice, se 
concentraram na luta dos ocupantes do edifício, da sua participação no movimento social e 
nos relatos feitos por moradores e pela Assessoria Técnica. Caso emblemático na luta por 
moradia na área central de São Paulo, a ocupação teve sua história retratada no filme "Era o 
Hotel Cambridge", da Diretora Eliane Caffé. 

O edifício funcionou como hotel, uso original até o ano de 2002. Em 2010, a Prefeitura de 
São Paulo declarou o imóvel como sendo de interesse social, por meio do decreto nº 51.237. 
Após uma batalha jurídica com os herdeiros do imóvel, a desapropriação foi efetivada em 
2011, prevendo uma reconversão do conjunto de apartamentos, “remodelados em 121 
unidades habitacionais de cerca de 38 m²”. Em novembro de 2012, o edifício foi ocupado 
por integrantes da Frente de Luta por Moradia (FLM), e, posteriormente, foi incorporado à 
                                                             
6 O termo em Inglês, retrofit, pode ser traduzido pela palavra reforma, mas no sentido de customizar, adaptar e 
melhorar os equipamentos, conforto e possibilidades de uso de um antigo edifício. Instituto Brasileiro de 
desenvolvimento da Arquitetura (IBDA). 
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modalidade Entidades do PMCMV. Atualmente, o projeto arquitetônico, adequado para 121 
unidades, é desenvolvido pela Assessoria Técnica Peabiru Trabalhos Comunitários e 
Ambientais. A transcrição da entrevista sobre esse processo se encontra anexa no final deste 
relatório. 

• INSERÇÃO URBANA 

Em relação à inserção dos conjuntos, nota-se geralmente uma tendência à ocupação de 
terrenos periféricos, comum à média nacional dos conjuntos do PMCMV, já muito debatida 
em pesquisas anteriores. No entanto, alguns dos exemplares analisados fogem a essa 
tendência e indicam que a modalidade Entidades do PMCMV parece se diferenciar no que se 
refere à inserção urbana, sobretudo em virtude de parcerias com prefeituras municipais. 

Essa tendência a uma melhor localização dos conjuntos desenvolvidos pelas Entidades 
Organizadas deve ser verificada no conjunto do país, em amostras mais amplas. No entanto, 
o recorte pesquisado indica avanços significativos nesse quesito. 

No Conjunto Novo Pinheirinho, distante 5,4 km do centro de Santo André, situa-se em 
região consolidada, o Jardim Santa Cristina. O conjunto está a menos de um quilometro de 
equipamentos de educação, a 1,2 quilômetros de uma unidade de saúde e 1,4 quilômetros 
de comércio de médio porte. Trata-se de conjunto situado em região residencial de baixa 
renda, com fácil acesso a vias servidas de transporte público. 

O Conjunto Parque Estela se situa em região periférica do município de Guarulhos, o Jardim 
Guilhermino. Distante 15 quilômetros do centro do município, o conjunto também conta 
com ampla rede de atendimento por equipamento de saúde e de educação nas 
proximidades, entre 1 e 2 quilômetros de distância. A oferta de equipamentos de lazer e 
cultura também é satisfatória, a distâncias similares. 

Em Osasco, o Residencial José Camarotto está situado em área urbana estruturada, um 
bairro de classe média com média densidade (Quitauna), a cerca de 3 quilômetros do centro 
da cidade, em uma rua dotada de comércio e serviços e servida por transporte público. 
Escolas e Unidades de Saúde se situam a menos de 1 quilômetro, bem como equipamentos 
de lazer. 

Já o Condomínio Zorilda Maria dos Santos é o conjunto localizado em área periférica, mais 
distante dos centros das cidades entre os casos estudados. Situado nas franjas da ocupação 
urbana, o conjunto é um exemplo típico de conjunto de baixa densidade que caracteriza o 
PMCMV em municípios de pequeno porte. Sua localização colabora com o processo de 
expansão da mancha urbana, com acesso precário por transporte público. Os equipamentos 
de saúde e de educação estão situados, respectivamente a 1,4 e 1,2 quilômetros do centro 
da cidade de Suzano. O centro comercial Dona Benta está distante 1,2 quilômetros do 
conjunto. Não há equipamentos de lazer e/ou cultura nas proximidades. 
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Os residenciais analisados apresentam problemas similares ao conjunto da produção do 
PMCMV em relação ao uso comercial, com as dificuldades colocadas pela Caixa Econômica 
Federal para a viabilização desses equipamentos. A exceção, mais uma vez, é o Cambridge, 
com previsão de comércio no pavimento térreo, ainda em fase de negociação. Esse conjunto 
se caracteriza também pela ausência, por sua configuração pré-existente, de áreas livres de 
lazer, embora haja previsão de ambientes comunitários. 

No caso do Edifício Cambridge, nota-se um esforço pelo atendimento a uma demanda 
histórica dos movimentos sociais. Neste caso, uma exceção ao padrão de periferização da 
construção de habitação para a população de baixa renda, com uma edificação na área 
central da cidade de São Paulo. Trata-se de um caso emblemático, que pode levar a 
mudanças de paradigma também em relação à sua forma de ocupação, por ser uma reforma 
de edifício existente. Neste sentido, a Prefeitura de São Paulo apresenta algumas iniciativas 
interessantes, buscando no PMCMV-Entidades uma saída para parcerias que viabilizem 
moradias subsidiadas na região central da cidade, em parceria com as Entidades 
Organizadas. Esse conjunto se localiza a 16 minutos de caminhada Praça da Sé, menos de 
um quilometro, e a menos de um quilometro de equipamentos de saúde e de educação. O 
edifício está localizado em um endereço amplamente servido por comércio e serviços, e por 
estar inserido em uma região de alta densidade e servida por todos os equipamentos 
urbanos básicos, o conjunto prescinde da necessidade, geralmente atrelada a conjuntos 
residenciais, da implantação de infraestrutura urbana e de equipamentos públicos. 

• IMPLANTAÇÃO  

Em Santo André no Conjunto Novo Pinheirinho destaca-se a densidade (1.312 hab/ha), o 
número de vagas para estacionamento (137) e a existência de elevadores (8). A instalação 
de elevadores no contexto do PMCMV tem sido ampliada recentemente, apesar do ônus 
que representa para os condôminos. A necessidade de se ampliar a densidade dos 
conjuntos, e aumentar assim o atendimento, tem levado à adoção da solução, que pode se 
tornar problemática na gestão futura desses empreendimentos. O número de vagas, embora 
alto, corresponde a cerca de 1/3 do número de unidades. 

No conjunto Parque Estela observa-se uma atenção especial do projeto com as áreas 
condominiais. Pela existência de pátios, o projeto do conjunto configura áreas de uso 
comum que propiciam um bom aproveitamento da área verde contígua. Com densidade 
bem menor do que os casos de Osasco e Santo André, esse conjunto apresenta uma relação 
harmoniosa entre cheios e vazios e um melhor aproveitamento do terreno. As condições de 
iluminação e aeração também são favorecidas. O conjunto também apresenta atenção 
especial à ocupação de terreno em declive: a implantação paralela às curvas de nível 
demonstra preocupação com redução de movimentação de terra e adequação às condições 
existentes, além de proporcionarem as melhores condições para as aberturas dos quartos 
(orientação da insolação no sentido norte e leste). O número, de vagas para 
estacionamento, foi definido na relação de uma vaga a cada duas unidades habitacionais. 

Em Osasco, o destaque em relação à implantação é a solução para o desnível acentuado 
existente em parte do terreno. O acesso em meio nível elimina a necessidade de elevadores 
nos blocos com mais que 5 pavimentos (térreo+8 pavimentos), sendo uma solução 
econômica e incomum em empreendimentos do PMCMV.  
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As justas dimensões do terreno e a alta densidade (1.263 hab/ha) reduzem relativamente as 
áreas livres condominiais. A solução em declive, apesar de otimizar a circulação, reduz a 
disponibilidade de áreas livres comuns que possam ser apropriadas pelos moradores para as 
atividades ao ar livre, uma vez que a solução acarreta a necessidade da criação de taludes 
íngremes que no caso deste projeto foram recobertos com uma capa de concreto projetada 
para a sua estabilização. 

O único dos conjuntos que tem o projeto para unidades unifamiliares, o Condomínio Zorilda 
Maria dos Santos apresenta os problemas e qualidades desse tipo de organização. Apesar 
dos ganhos para as famílias, com áreas livres individualizadas, o conjunto apresenta grande 
área destinada a sistema viário. Não há área de lazer condominial, apenas um pequeno salão 
comunitário7. O isolamento do conjunto, com cercamento e a presença de guarita, é 
também uma marca dessa tipologia de implantação, com resultados urbanos bastante 
negativos. A baixíssima densidade do conjunto garante a presença de áreas verdes (cerca de 
20% da gleba), parte individualizada (quintais), parte condominial. Apesar de ter suas áreas 
condominiais em boas condições, no longo prazo a tipologia de implantação deste conjunto 
tem se mostrado prejudicial ao pleno desenvolvimento da mancha urbana, como atestado 
notadamente em trabalhos recentes (AMORE et al., 2015 e FERREIRA, 2012) sobre 
condomínios horizontais isolados. 

• NÚMERO DE UNIDADES 

Em relação às unidades, percebe-se um ganho em relação à produção tradicional do 
PMCMV. As unidades projetadas na modalidade Entidades têm geralmente maior área 
construída em relação àquelas projetadas por construtoras, conforme descrito 
anteriormente. Embora esse ganho seja de alguns poucos metros quadrados, em um cenário 
de revisão crítica do modelo de habitação mínima, e do próprio modelo de financiamento 
com valor fixo por unidade, considera-se este quesito um avanço.  

Em Santo André, no Novo Pinheirinho, a área da unidade é de 54,4m², com quase 52m² de 
“área varrida”8, excedendo em mais de 10 m² às exigências mínimas do programa. Esse é um 
caso típico de ganho da modalidade Entidades em relação à modalidade Construtoras: no 
caso da última, a busca pela minimização de gasto por unidade se reflete na majoração do 
lucro da empresa construtora, uma vez que o financiamento é fixo por unidade. Essa busca 
por maior lucratividade leva as construtoras a padrões que se aproximam muito da área 
mínima exigida pelo programa (41m² de “área varrida” para apartamentos e 36m² para 
casas). 

Em Guarulhos, no Parque Estela, as unidades têm 42 m², mantendo-se na média da 
produção corrente do PMCMV. Os ganhos nesse conjunto estão mais claros na escala da 
implantação.  

Um dos casos mais extremos entre os estudados é o de Suzano, com unidades de 53,55m². 
Não por acaso, esse é um caso em que a possibilidade de atuação dos moradores na obra é 
maior; por se tratar de um conjunto horizontal, minimizam-se os problemas de segurança na 

                                                             
7 No caso do PMCMV o salão comunitário é uma premissa de projeto devendo ser considerado e implantado em 
conjuntos com um número maior que 60 unidades habitacionais. 
8 Área correspondente à subtração entre “área construída” e “área de contato piso-parede”. 



16 
 

obra, bem como a operação de maquinário mais complexo, que caracteriza os conjuntos 
verticais. O uso mais intensivo de mão de obra da própria associação foi um fator que 
permitiu esse ganho de área construída. 

Em Osasco, no Residencial José Camaroto, as unidades têm área total de 49,67 (A) e 50,43 
m² (B) (respectivamente 43,30 e 44,18m² de “área varrida”), em duas tipologias distintas. 
Nesse conjunto, como nos demais, observa-se uma área excessiva na somatória das áreas 
molhadas, notadamente as mais caras em uma construção habitacional. A tipologia B 
(50,43m²), por exemplo, conta com 24,8% de sua área ocupada por esses ambientes. Esse 
percentual resulta de parâmetros mínimos obrigatórios, estabelecidos pela CEF, em 
atendimento à possibilidade de adaptação das unidades à NBR 9.050.  

O Edifício Cambridge é mais uma vez exceção entre os casos estudados. Com áreas muito 
distintas entre suas tipologias, devido à necessidade de adaptação do edifício existente, 
experimenta-se ali o atendimento a demandas diferenciadas (de famílias numerosas a 
moradores sozinhos). Dessa forma, análise se deu em seis tipologias diferentes, variando 
entre 55,39m² e 35,17m². As menores unidades desse conjunto têm maiores dificuldades de 
adaptação e, nesses casos, a área molhada chega a 40% da área construída.  

Diferente dos outros conjuntos, o Cambridge teve sua análise feita sobre os projetos apenas, 
e por entrevistas realizadas, uma vez que as obras ainda não se iniciaram. Nos demais 
conjuntos, as visitas permitiram acesso aos canteiros de obras (Santo André e Osasco) e às 
unidades prontas e ocupadas (Guarulhos e Suzano). Nas unidades visitadas, foram 
verificadas boas condições de ocupação das unidades. 

5. Conclusões finais 
Ao final do desenvolvimento da pesquisa verifica-se que a amostra utilizada apesar de 
pequena é qualificada, uma vez que a produção do Programa Minha Vida – Entidades na 
RMSP é ainda bastante reduzida, mesmo após aproximadamente nove anos de atuação. 

Algumas das justificativas para a baixa produção podem ser identificadas no alto valor da 
terra, uma vez que o valor dos terrenos é parte o custo da unidade; no alto nível da 
burocracia para o credenciamento das entidades no programa; no alto nível da burocracia 
para o credenciamento dos beneficiários para o financiamento das unidades; no número 
reduzido de empresas construtoras credenciadas e habilitadas para a execução dos 
empreendimentos, bem como no volume reduzido de recursos disponibilizados pelo 
MCidades para o programa. 

De qualquer modo, os resultados desta pequena amostra evidenciam a diversidade dos 
projetos, a qualidade das unidades, no que diz respeito a área construída, quanto à 
implantação e a inserção urbana dos conjuntos. 

Cabe ressaltar, que a metodologia adotada para a realização da pesquisa composta pelo 
levantamento dos dados dos projetos, as visitas aos conjuntos e entrevistas, baseada nas 
publicações de Montaner (2006), Ferreira (2012) e Amore, Shimbo e Rufino (2015) 
apresenta-se como uma ferramenta que poderá ser utilizada para a ampliação da pesquisa 
em demais municípios do Brasil, onde houve a produção de unidades habitacionais do 
Programa Minha casa, Minha Vida, entidades. 
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Ainda é importante lembrar que a pesquisa se destaca pelo engajamento dos alunos 
bolsistas e voluntários na pesquisa, tanto na revisão bibliográfica, no levantamento de 
dados, bem como nas visitas a campo, entrevistas e preparo dos relatórios da cada um dos 
empreendimentos pesquisados. 

Os conjuntos analisados, embora configurem uma pequena amostra perante o quadro 
estadual, dão um quadro significativo do potencial da produção do PMCMV-ENTIDADES em 
um contexto metropolitano tão complexo. Com as condições de preço da terra mais 
desfavoráveis no cenário brasileiro, a Região Metropolitana de São Paulo dá, nos cinco 
conjuntos estudados, uma prova de que, mesmo com as amarras colocadas pelo programa 
federal, é possível avançar em relação à qualidade arquitetônica e urbanística de sua 
produção. 

A parceria entre as Entidades Organizadas e Assessorias Técnicas – que podem se formar 
tanto por ONG´s, como por escritórios projetistas com equipes multidisciplinares – é 
fundamental para o bom andamento dos projetos nessa modalidade, devendo ser 
fortalecida, com respaldo tanto das prefeituras municipais como do Agente Promotor (CEF). 
A modalidade Entidades permite, ao eliminar a necessidade de lucros sobre projeto e obra 
(excetuando-se aqueles necessários com as subcontratações mínimas de bens e serviços), 
um ganho de qualidade considerável, sobretudo nas escalas da unidade e de implantação.  

Como pode ser verificado nos casos analisados, o ganho em área (por unidade) chega, em 
alguns casos, a mais de 20% em relação às áreas mínimas exigidas pela CEF. O caso do 
Edifício Cambridge, por outro lado, apresenta-nos uma saída para a necessária qualificação 
da demanda. A exceção ali, por se tratar de um Retrofit, permitiu uma variada gama de 
tipologias para unidades, garantindo o atendimento a distintas formações familiares. A 
padronização tipológica (sala, 2 quartos, cozinha e área de serviço), baseada na família 
brasileira “típica”, é um dos aspectos mais questionáveis do PMCMV, que ignora a 
diversidade da sociedade brasileira. Pesquisas recentes vêm questionando essa 
padronização exigida pela CEF, sobretudo a partir dos dados levantados pelo Censo 2010. 

Outro detalhe que se destaca no caso do Hotel Cambridge é o fato de constituir-se como 
uma alternativa para diminuir o déficit habitacional naquela cidade, uma vez que existem 
inúmeros edifícios vazios na região central de São Paulo, que sob esta perspectiva estariam 
conjugadas localização em área urbana consolidada, infraestrutura e disponibilidade de 
unidades. 

Nos conjuntos realizados pelas grandes construtoras que dominam o setor, a opção pela 
padronização dos produtos (unidades e blocos de apartamentos) visa à otimização do 
canteiro e redução de custos em escala, como comprovado por FERREIRA (2012). Nesses 
casos, é também notável a rejeição de terrenos que não se adequem às necessidades 
topográficas colocadas pelos projetos padrão. Nos casos analisados, dois dos conjuntos se 
implantam em condições topográficas bastante adversas (Osasco e Guarulhos). E em ambos 
os casos, o projeto arquitetônico busca trabalhar com essas especificidades. No primeiro 
caso, com o acesso em meio nível, elimina-se o uso de elevador para um edifício de nove 
pavimentos.  
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No segundo caso, a implantação em blocos paralelos às curvas de nível garante melhores 
condições de ventilação e iluminação naturais; a solução também prioriza a ventilação 
cruzada, otimizada pelo uso de pilotis, que garantem a circulação de ar sob as primeiras 
lajes. Trata-se de um repertório de soluções banais, que abundam na história da arquitetura 
residencial moderna, e que se perderam ao longo dos anos, com a proliferação de conjuntos 
em blocos repetidos e monotonamente assentados sobre terrenos planificados. 

A ausência de regulação sobre a qualidade projetual em programas como o PMCMV decorre 
de sua ancoragem na necessidade de realização de lucro por parte dos agentes executores. 
Rolnik (2015) descreve processos semelhantes em outros continentes, identificando na 
financeirização das grandes construtoras e incorporadoras, e em relações promíscuas destas 
com agentes públicos, a explicação para o sucesso de programas habitacionais focados nos 
resultados quantitativos. A perda de qualidade projetual, a ausência de participação 
popular, a padronização de soluções e a inadequação a realidades regionais são comuns em 
programas similares, sobretudo em países em desenvolvimento. 

Assim, os resultados alcançados pela produção realizada em regime de autogestão, ainda 
que amarrados pelos parâmetros mínimos questionáveis do PMCMV são significativos. 
Considera-se que os resultados dessa pesquisa possam ser cotejados por centros de 
pesquisa que têm se debruçado sobre o tema, e que colaborem com o esforço pela revisão e 
leitura crítica do programa, visando seu aprimoramento. As experiências exitosas de 
movimentos sociais e escritórios técnicos engajados no tema da autogestão, que inspiraram 
a criação da modalidade ENTIDADES do PMCMV, não devem ser ignoradas. As conquistas 
dos mutirões autogeridos nos anos 1990 são ainda referências, e não devem ser observadas 
apenas pelo protagonismo popular que ensejou, mas também pelos excelentes resultados 
projetuais alcançados, graças à atuação de profissionais engajados na problemática 
habitacional e ao respeito aos usuários finais, com seu efetivo envolvimento na gestão da 
produção e do projeto.  
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7. Apêndices 

Relatório de pesquisa dos conjuntos estudados: 

CONJUNTO NOVO PINHEIRINHO 

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE ESTELA 

CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ CAMAROTTO 

CONDOMÍNIO ZORILDA MARIA DOS SANTOS 

EDIFÍCIO CAMBRIDGE 

A estrutura do relatório é composta pelos os itens abaixo: 

1. BREVE DESCRIÇÃO 

2. RELATÓRIO DE ANÁLISE 

2. IMPLANTAÇÃO 

3. TIPOLOGIA E TECNOLOGIA 

4. JOGO DE DESENHOS 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

6. JOGO DE DESENNHOS 

7. ANEXOS 
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NOME DO CONJUNTO: NOVO PINHEIRINHO 
ENDEREÇO: Rua Professor Plínio Braga s/nº, Jardim Santa Cristina, Santo André – SP 
PERIODO:  
 
1. BREVE DESCRIÇÃO 

O imóvel localiza-se no final da R. Prof. Plínio Braga, Jardim Santa Cristina, Município de 
Santo André - SP e ainda não possui numeração 

Inicialmente o terreno foi ocupado por movimento por moradia ligado ao Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto – MTST. Posteriormente foi adquirido e concedido pela prefeitura.  

O terreno, de 26.000 metros quadrados foi dividido para a construção de dois diferentes 
empreendimentos: o Santos Dias e o Novo Pinheirinho, sendo o segundo o projeto estudado 
na pesquisa. 

Trata-se de um terreno de topografia bastante acentuada, de modo que os edifícios foram 
assentados em diferentes níveis.  

O principal acesso atual é feito pela rua Professor Plínio Braga, uma rua sem saída. 

Os empreendimentos foram projetados e estão sendo construídos pela GTA Engenharia Ltda 
em alvenaria estrutural (alvenaria armada).  

Como está estabelecido pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, o terreno tem de 
ser de propriedade do movimento que o utiliza como garantia do financiamento. 

Esse financiamento já é feito em nome dos futuros moradores designados pelo movimento 
que obrigatoriamente fazem parte desta entidade. 

O movimento recebe as parcelas do financiamento e contrata uma ou mais empresas para 
projetar e executar as obras. (Ver item 5 deste relatório para maiores informações). 

2. RELATÓRIO DE ANÁLISE 

FICHA DO EMPREENDIMENTO 
NOME: CONJUNTO NOVO PINHEIRINHO 
ENDEREÇO: R. PROF. PLÍNIO BRAGA, S/Nº - JD. SANTA CRISTINA, STO. ANDRÉ, SP 
COORDENADAS: 23º41’50.58’’S  46º45’30.65’’O 
ÁREA DO TERRENO: 11.355,29 m² 
NÚMERO DE UNIDADES: 410 
ÁREA DAS UNIDADES: 54,5 m² 
ÁREA CONSTRUÍDA - HABITAÇÕES: 11.355,29 m² 
ÁREA CONSTRUÍDA - OUTROS USOS: 1.994,83m² 
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 28.068,90 m² 
NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DE 
UM NOVO MILÊNIO 
CONTATO (ENTIDADE):  
ALVARO AUGUSTO ANDRADE VASCONCELLOS (CAIXA) 
JOSÉ MTST 94626-2669 
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FOTO 1: ACESSO AO CONJUNTO PINHEIRINHO PELA RUA PROFESSOR PLÍNIO BRAGA 
FONTE: ALUNA CRISTIANE DAVID DE OLIVEIRA 
 

2.1. INSERÇÃO URBANA 
2.1.1 DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (km): 5,4 km 
2.1.2 TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (min)9 

2.1.2.1 CARRO: de 12 a 22 min 
2.1.2.2 TRANSPORTE PÚBLICO: 28 min 
2.1.2.3 A PÉ: 71 min 

2.1.3 DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA: 23,8 km 
2.1.4. TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DA R.M. (min)10 

2.1.4.1 CARRO: de 40 a 80 min 
2.1.4.2 TRANSPORTE PÚBLICO: 109 min 
2.1.4.3 A PÉ: 286 min 

2.2 EQUIPAMENTOS URBANOS (LISTAR TODOS E DISTÂNCIA EM KM E MIN) 
2.2.1 EDUCAÇÃO 

NO CONJUNTO: NÃO 
NO ENTORNO (NUM RAIO DE ATÉ 1 KM):  

• EE. ANTONIO ADIB CHAMMAS (150m– 2 min); 
• EMEIEF PROFESSOR JÚLIO NUNES NOGUEIRA (850m – 12 min); 
• SILVIA ORTHOF EMEIEF (1 KM – 12 min); 
• CENTRO RECREATIVO FAZER CRESCER (650m – 9 min) 
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2.2.2 SAÚDE 

NO CONJUNTO: NÃO 
NO ENTORNO (NUM RAIO DE ATÉ 1KM):  
• AME SANTO ANDRÉ (1,2km – 4 min) 

2.2.3 LAZER 
NO CONJUNTO: NÃO 
NO ENTORNO (NUM RAIO DE ATÉ 1 KM):  

2.2.4 COMÉRCIO  
(CENTRALIDADE COMERCIAL – NÃO USAR CRITÉRIO DE RAIO=1KM PARA ESSE ITEM, 
APENAS DISTAR O MAIS PRÓXIMO) 

NO CONJUNTO: NÃO 
NO ENTORNO:  

• SACOLÃO COOP (1,4km – 16 min) 
 

2.3 LOCALIZAÇÃO  

(  ) DENTRO DA MANCHA URBANA 

(X) NO LIMITE DA MANCHA URBANA 

(  ) FORA DA MANCHA URBANA 

 

FOTO 2: INSERÇÃO URBANA 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2018 
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2.4 ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE 

173 – INTERMUNICIPAL – SÃO PAULO (JARDIM PLANALTO) 

238 – INTERMUNICIPAL – SANTO ANDRÉ (TERMINAL METROPOLITANO SANTO 

ANDRÉ) 

194 – SÃO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIÁRIO NICOLAU DELIC) 

409 – SÃO BERNARDO DO CAMPO (JARDIM DE LAS PALMAS) 

409 BL1 – SÃO BERNARDO DO CAMPO (PARQUE ALVARENGA) 

 

FOTO 3: PONTOS DE ÔNIBUS/TERMINAIS 
FONTE: GOOGLE MAPS 

 

2.5 FLUIDEZ URBANA 

(  ) ADEQUAÇÃO À MALHA 

(X) MUROS 

(X) GRADES 

2.6 TIPO DE USO DO TÉRREO 

(  ) PÚBLICO 

(  ) CONDOMINIAL 

(X) INDIVIDUAL 

(X) OCUPADO 

(  ) DESOCUPADO 

(X) USO RESIDENCIAL 

(  ) USO SERVIÇOS 

(  ) ESTACIONAMENTO 
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3. IMPLANTAÇÃO 
3.1 ADEQUAÇÃO À TOPOGRAFIA  

TERRENO COM DESNÍVEL DE 6,2M DA ENTRADA DO CONDOMÍNIO ATÉ O PRIMEIRO 
BLOCO DE EDIFÍCIOS E DE 19,9M DA ENTRADA ATÉ O FUNDO LOTE. CONSTRUÇÃO 
EM TALUDES. 

3.2 PAISAGISMO 

(X) PAISAGISMO:  

ÁREAS VERDES COLOCADAS NOS TALUDES PRÓXIMOS AS VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO. 
(  ) ÁREA SOMBREADA CONSTRUÍDA (PILOTIS) 

(X) ESTACIONAMENTO DESCOBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 137 

(  ) ESTACIONAMENTO COBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 

3.3 OCUPAÇÃO DO TERRENO 

(  ) INSOLAÇÃO ADEQUADA: não, edifico com fachadas voltadas para o sul 

(  ) ESPAÇOS PÚBLICOS (DESCREVER): 

3.3.1 ÁREA DE TERRENO OCUPADO POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO %:  

3.3.2 ÁREA DE TERRENO OCUPADO POR ARRUAMENTO %:  

3.3.3 DENSIDADE (HAB/HA): 1312 hab/ha 

3.4 INFRAESTRUTURA CONDOMINIAL 

3.4.1 EQUIPAMENTOS CONDOMINIAIS (DESCREVER E ÁREAS): 

centro comunitário, playground, quadra descoberta, churrasqueira 

3.4.2 POSSUI OUTROS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES À MORADIA - DE USO 

PÚBLICO - NO INTERIOR DO TERRENO? (DESCREVER): 

3.4.3 MEDIÇÃO DE ÁGUA/LUZ/GÁS INDIVIDUALIZADA (DESCREVER): 

condomínio em construção, ainda não definido 

3.4.4 (X) COLETA SELETIVA 

3.4.5 (X) ELEVADORES (QUANTOS): 8 

3.4.6 TARIFA DE CONDOMÍNIO (EM REAIS, E DATA DA COLETA DO DADO; 

DESCREVER SERVIÇOS INCLUSOS NA TAXA)  

condomínio em construção, ainda não definido 

3.4.7 ÁREA DE CIRCULAÇÃO CONDOMINIAL (EM M2 E %, EM RELAÇÃO AO TOTAL 

DE ÁREA CONSTRUÍDA): 
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3.5. CUSTOS 

3.5.1. DO TERRENO (INDICAR FONTE DO DADO, E DATA DA AQUISIÇÃO, QUANDO 

HOUVER): 

terreno concedido pela Prefeitura Municipal de Santo André, comprado 

por R$ 6.739.613,34 

3.5.2. GLOBAL DO EMPREENDIMENTO: R$50.629.127,63 

3.5.3. CUSTO FINAL POR UNIDADE: R$106.000,00 

4. TIPOLOGIA E TECNOLOGIA 
4.1 FLEXIBILIDADE E VARIAÇÃO TIPOLÓGICA 

(  ) FLEXIBILIDADE INTERNA ÀS UNIDADES: 
não, construção em alvenaria de bloco estrutural 

(  ) FLEXIBILIDADE EXTERNA ÀS UNIDADES: 
não, construção em alvenaria de bloco estrutural 

(  ) VARIAÇÃO TIPOLÓGICA NO CONJUNTO (DESCREVER TIPOS): 
tipologia de 54,49m² no centro da torre e de 54,43m² nas extremidades da 
torre 

4.2 CONFORTO / SUSTENTABILIDADE (ANEXAR TAMBÉM PLANTAS DAS 
TIPOLOGIAS COM NORTE E ABERTURAS) 

(  ) VENTILAÇÃO CRUZADA 

(  ) INSOLAÇÃO ADEQUADA 

(  ) PROTEÇÃO SOLAR 

4.3 DIMENSIONAMENTO E AGENCIAMENTO ESPACIAL 

(  ) COMPATIBILIDADE COM MOBILIÁRIO MÍNIMO 

(  ) OTIMIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO 

(X) COMPARTILHAMENTO DE USOS NOS CÔMODOS 

(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NA UNIDADE 

(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NO PAVIMENTO 

4.4 MODULAÇÃO / SISTEMA CONSTRUTIVO 

4.5 DESCREVER MÓDULO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS: 

As torres residenciais possuem paredes internas e externas de alvenaria 
estrutural com blocos de concreto b14 (14x19x19) e lajes de concreto. 

4.5.1 USO DE MATERIAIS LOCAIS DE BAIXO IMPACTO (DESCREVER SE 
HOUVER) 

4.5.2. USO DE COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS OU PRÉFABRICADOS 
(DESCREVER SE HOUVER): Projeto de alvenaria estrutural moldada in loco
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4.6. QUADRO DE ÁREAS (M2) 
AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR 17,48 32,07 

QUARTOS 18,38 33,72 

COZINHA  7,92 14,53 

BANHEIRO 4,68 8,53 

ÁREA DE SERVIÇO 2,21 4,05 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 1,08 1,98 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 14,81 21,17 

ÁREA “VARRIDA” 51,75 94,95 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 2,75 5,05 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 54,5 100% 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

FOTO 4: RUA PROFESSOR PLÍNIO BRAGA AUTORIA, ACESSO PROVISÓRIO AO 
EMPREENDIMENTO (RUA SEM SAÍDA) 
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
 

 

FOTO 5: ACESSO AO CONJUNTO PELA RUA PROFESSOR PLÍNIO BRAGA. NA FRENTE, 
ALOJAMENTO DE TRABALHADORES. AO FUNDO, TORRE 1 DO EMPREENDIMENTO.  
AUTORIA: ALUNA CRISTIANE DAVID DE OLIVEIRA  
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FOTO 6: ACESSO AO CONJUNTO. 
AUTORIA: ALUNA CRISTIANE DAVID DE OLIVEIRA  
 

 

FOTO 7: CORREDOR DE ACESSO AOS APARTAMENTOS.  
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
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FOTO 8: HALL DE CIRCULAÇÃO VERTICAL. CADA TORRE POSSUI DUAS CAIXAS DE 
ELEVADORES.  
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
 

 

FOTO 9: SALA DE ESTAR – APARTAMENTO DE TIPOLOGIA DE MEIO.  
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
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FOTO 10: COZINHA – APARTAMENTO DE TIPOLOGIA DE MEIO. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
 

 

FOTO 11: LAVANDERIA – APARTAMENTO DE TIPOLOGIA DE MEIO. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
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FOTO 12: QUARTO - APARTAMENTO DE TIPOLOGIA DE MEIO.  
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
 

 

FOTO 13: BANHEIRO – TIPOLOGIA DE MEIO 
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
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FOTO 14: SALA DE ESTAR – TIPOLOGIA DE CANTO 
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
 

 

FOTO 15: COZINHA - TIPOLOGIA DE CANTO 
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
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FOTO 16: QUARTOS – TIPOLOGIA DE CANTO  
AUTORIA: ALUNA MARIANA EMI HIRATA 
 

 

FOTO 17: BANHEIRO – TIPOLOGIA DE MEIO 
AUTORIAALUNA MARIANA EMI HIRATA 
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6. JOGO DE DESENHOS 

 

 

DESENHO 1: PLANTA TÉRREO – TIPOLOGIA 1  

 

 

DESENHO 2: PAVIMENTO TIPO – TIPOLOGIA 1 
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DESENHO 3: PLANTA TÉRREO – TIPOLOGIA 2  

 

 

DESENHO 4: PAVIMENTO TIPO – TIPOLOGIA 2 



40 
 

 

4.  

DESENHO 5: PLANTA - TIPOLOGIA 3 

 

 

DESENHO 6: PLANTA CENTRO COMUNITÁRIO   
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DESENHO 7: PLANTA TÉRREO – SEÇÃO TRANSVERSAL 

 

 

DESENHO 8: ELEVAÇÃO 1 
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DESENHO 9: CORTES 

7. ANEXOS 
Relato de visita e entrevista com a moradora e líder do Movimento Maria, realizada em maio 
de 2017, pela equipe de pesquisa responsável pelo conjunto Condomínio Novo Pinheirinho. 
Visita ao Conjunto Habitacional Novo Pinheirinho: Relatos de entrevistas e percepções do 
grupo: Cristiane David de Oliveira, Mariana Emi Hirata e Gustavo Miguel Oliveira. 
Em visita realizada ao empreendimento Novo Pinheirinho, em Santo André, Maria (líder da 
entidade Associação de Moradores do Acampamento Esperança), enfatizou sobre a 
importância da luta do movimento para a conquista de novas moradias, destinadas à 
famílias com poucos recursos. Relatou também, que geralmente os empreendimentos 
possuem o nome de pessoas que tiveram participação na conquista de novas moradias.  
Após a ocupação pelo movimento por moradia, o terreno foi comprado e concedido pela 
prefeitura. O terreno, de 26000 metros quadrados foi dividido para a construção de dois 
diferentes empreendimentos: o Santos Dias e o Novo Pinheirinho, sendo o segundo o 
projeto estudado na pesquisa. 
Trata-se de um terreno de topografia bastante acentuada, de modo que os edifícios foram 
assentados em diferentes níveis. O principal acesso atual é feito pela Rua Professor Plínio 
Braga, uma rua sem saída. Contudo, o projeto apresentado para a caixa prevê que a entrada 
será feita pela Rua Adriático, que dá acesso à parte aclive do terreno.  
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Os empreendimentos foram projetados e estão sendo construídos pela GTA Engenharia 
Ltda. No local são feitos ensaios de corpo de prova dos blocos de alvenaria estrutural. A 
estrutura de alvenaria impossibilita a flexibilidade interna das habitações, visto que 
nenhuma parede pode ser modificada.  
Durante a visita ao local que ainda está em período de construção, visitamos dois 
apartamentos já finalizados. Ambos já tinham acabamento de parede, pisos e azulejos na 
cozinha e banheiro. O projeto possui apartamentos térreos e todos os apartamentos com 
espaço para passagem de cadeira para deficientes. Demonstra ter acessibilidade assegurada 
também pelas duas caixas de elevadores em cada torre habitacional. As duas tipologias de 
apartamentos do projeto possuem cozinhas sem janelas, uma sala com uma pequena 
sacada, dois quartos e uma pequena lavanderia. As janelas dos quartos de todos os 
apartamentos são voltadas para Norte e Sul. 
Maria relatou sobre a intenção de construírem posteriormente, uma creche no local para 
atender aos moradores. Também mencionou a intenção de plantar árvores frutíferas, não 
previstas no projeto.  
Segundo a líder do movimento, a maneira como são administrados os recursos para o 
empreendimento, passa pela abertura de duas contas correntes em nome dos líderes do 
movimento, sendo que eles são autorizados a assinar para autorizar a transição para gastos 
relacionados à execução do projeto. 
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NOME DO CONJUNTO: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE ESTELA 
ENDEREÇO: Rua Mucugeo, 509-547, Jardim Guilhermino, Guarulhos, São Paulo - SP, 
07273-033 
PERIODO: início em 2006 e término em 2013 
 
1. BREVE DESCRIÇÃO 

O Conjunto Residencial Parque Estela, localizado na cidade de Guarulhos, São Paulo, teve o 
início de sua construção no ano de 2006 e término em 2013. 
O Empreendimento foi viabilizado pelo MNLM que organizou, em 2004, um grupo inicial de 
famílias a partir da possibilidade de produção habitacional por autogestão, aberta pelo 
Programa Crédito Solidário (PCS) do Governo Federal. Até que o projeto fosse licenciado, o 
Residencial migrou do Crédito Solidário para o PMCMV-Entidades, e teve o aporte de 
recursos do Programa Casa Paulista. 
Entre 2004 e 2009, o movimento popular em conjunto com a assessoria técnica 
desenvolveram estudos para viabilizar a compra do terreno e aprovações dos projetos na 
Prefeitura e nos órgãos ambientais para a contratação do empreendimento na Caixa 
Econômica Federal. 
Teve como representante jurídica e Entidade Organizadora a Sociedade de Apoio à Luta pela 
Moradia (SAM). A Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais, foi responsável pela 
assessoria técnica. 
Dentre os serviços de assessoria técnica prestados por Peabiru na modalidade autogestão 
(coletiva), destacam-se o estudo de viabilidade, o projeto de arquitetura, os projetos 
complementares, o gerenciamento, o acompanhamento de obra, o trabalho social e as 
aprovações necessárias  
De acordo com Peabiru11, "A obra foi executada com a administração do MNLM e a gestão 
dos recursos tinha como responsável a Entidade Organizadora. Foi uma opção do 
movimento contratar uma única construtora, que assumiu todas as etapas de obra e a 
compra dos materiais. A liberação dos recursos era feita mediante fiscalização da qualidade 
dos serviços, realizada por Peabiru e pela Comissão de Acompanhamento de Obra (CAO), 
formada por representantes das famílias beneficiárias 
Com realidades de moradia diversificadas, há casos de famílias que pagavam aluguel, 
moravam em casas cedidas, em ocupações, etc. e são oriundas de diferentes localidades. As 
218 famílias beneficiadas são formadas, em média, por 3 a 4 pessoas e possuíam até R$ 
1.600,00 como renda familiar média. 
Foram adotados processos construtivos racionalizados, como alvenaria estrutural, 
elementos pré-moldados, que deram bastante agilidade para a obra.  
Num terreno de aproximadamente 9.200m², o residencial é formado por 6 blocos que 
variam entre 30 e 40 apartamentos com área útil de 41,35m² cada. As unidades possuem 
dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. 

                                                             
11 Disponível em: <http://www.athis.org.br/conjunto-residencial-parque-estela-2/>.  
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Como principais resultados pode-se mencionar: 
-Elaboração de um projeto específico, adequado às condições físicas do terreno e 
contando com a participação das famílias principalmente no desenho das áreas 
comuns. 
-O trabalho social promoveu discussões sobre projeto, organização social, regimento 
interno, resolução de conflitos; e facilitou a apropriação dos espaços, inclusive 
aqueles com fragilidade ambiental (APP de córrego, presente no terreno e hoje 
bastante zelada pelas famílias). 
-Foram organizadas 4 Comissões, além das 2 obrigatórias (CAO - Comissão de 
Acompanhamento de Obra e CRE – Comissão de Representantes), durante as obras. 
Esta forma de organização foi depois incorporada pelas famílias para a gestão do 
condomínio. 
 

Algumas dificuldades enfrentadas: 
-Compra do terreno - etapa anterior à contratação do empreendimento pelo 
MCMV-E: Nessa época, ainda não existia a modalidade de compra antecipada pela 
CEF, ou seja, era necessário que todos os projetos fossem licenciados e aprovados 
para que se liberasse recurso para a compra do terreno e pagamento da AT. No caso 
do Parque Estela, foram desenvolvidos 3 projetos, em terrenos diferentes que, 
apesar de acordos iniciais e opções de compra assinadas com os proprietários, 
foram vendidos. 
-Dificuldade de aprofundamento das relações com as famílias e apropriação das 
questões coletivas, devido à pouca quantidade e tempo de encontro entre os 
representantes. 
 

Uma referência importante levantada pela equipe está em um trabalho acadêmico 
consultado, abaixo citado, por complementar o levantamento com considerações 
relevantes: 

Outra particularidade do Parque Estela é que a compra do terreno não foi viabilizada 
por meio do instrumento da Compra Antecipada, o projeto estava moldado 
inicialmente ao Programa Crédito Solidário e o instrumento da Compra Antecipada, 
portanto, não existia. 
O terreno já estava sendo comprado pela Entidade Organizadora, as famílias 
arcaram com uma contrapartida financeira de R$ 270.000,00 e a Caixa Econômica 
com R$ 730.000,00, totalizando R$ 1.000.000,00. Compra esta realizada ao mesmo 
tempo da assinatura do Contrato em 09 de abril 2010. Todas as aprovações exigidas 
pela CEF relativas à documentação e regularidade jurídica da propriedade foram 
viabilizadas durante cinco anos (de 2005294 até a assinatura do contrato). 
O restante do montante de recursos do FDS foram R$ 10.332.192,02 para a obra e a 
contrapartida do Governo do Estado de São Paulo totalizou R$ 3.080.971,84 
(aproximadamente R$ 14.130,00 por unidade). Não houve contrapartida financeira 
do município de Guarulhos. 
De acordo com nosso interlocutor, o único benefício anunciado pela Prefeitura 
Municipal à época da inauguração do empreendimento será a isenção do IPTU por 
cinco anos após a individualização das matrículas dos contratos. Aliás, em sua 
opinião, a prefeitura sob administração do Partido dos Trabalhadores nos últimos 15 
anos pouco contribuiu para a viabilidade de todo o processo. Para ele, os projetos 
do Programa Minha Casa Minha Vida FAR, por sua visibilidade e alcance eleitoreiro 
muito maiores, são mais bem acolhidos pela Prefeitura. (JESUS, 2015) 
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2. RELATÓRIO DE ANÁLISE 
 
FICHA DO EMPREENDIMENTO 
NOME: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE ESTELA 
ENDEREÇO: R. Mucugeo, 509-547 - Jardim Guilhermino, Guarulhos - SP, 07273-033 
COORDENADAS: 23°27’03.04’’S 46°25’07.37”O 
ÁREA DO TERRENO: 9.200,40 m² 
NÚMERO DE UNIDADES: 218 
ÁREA DAS UNIDADES: 41,35 m² 
ÁREA CONSTRUÍDA - HABITAÇÕES: 9004,72 m² 
ÁREA CONSTRUÍDA - OUTROS USOS: 3149,16 (CENTRO COM., LAZER, ESTACIONAMENTO) 
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 12.153,88 m² 
DENSIDADE HABITACIONAL BRUTA: 3,2X 218= 697,6 Hab/ha 
NÚMERO DE VAGAS: 109 
NOME ENTIDADE: Movimento Nacional de Luta por Moradia - MNLM 
CONTATO (ENTIDADE): (11) 2996-6620 

FOTO: IMAGEM: FOTO DOS BLOCOS 2,3 E 4 DO CONJUNTO PARQUE ESTELA.  
FONTE: PEABIRU, 2017.  
DISPONÍVEL EM: <http://www.peabirutca.org.br/?painel_projetos=parque-estela> 
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2.1. INSERÇÃO URBANA 
2.1.1. DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (km): 14,9 km 

2.1.2. TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (min) 12 

2.1.2.1 CARRO: 35 min 

2.1.2.2 TRANSPORTE PÚBLICO: 52 min 

2.1.2.3 A PÉ: 188 minutos (3h e 08min) 

2.1.3. DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA: 28,4 Km 

2.1.4. TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DA R.M. (min) 13 

2.1.4.1. CARRO: 58 min 

2.1.4.2. TRANSPORTE PÚBLICO: 72 min (1h e 12min) 

2.1.4.3. A PÉ: 355 min (5h e 55min) 

2.2 EQUIPAMENTOS URBANOS (LISTAR TODOS E DISTÂNCIA EM KM E MIN) 

2.2.1 EDUCAÇÃO 

NO CONJUNTO: NÃO HÁ 

NO ENTORNO: (NUM RAIO DE ATÉ 1KM):  

ESCOLAS MUNICIPAIS: 

-EPG Tarsila do Amaral - Rua Santa Cecília, 160 - 1,2 km; 14 min 
-EPG Anísio Teixeira - Rua Dom Silvério, 22 - 0,9 km; 11 mim 
-EPG Manuel Bandeira - Rua Jutaí, 459 - 1,1 km; 13 min 
-EPG Martins Pena - Rua Sta Maria do Salto, 70 - 1,3 km; 15 min 
-EPG Sophia Fantazzini Cecchinato-R. Antonio Elias Rodrigues, 323- 0,9km; 
10 min 
-EPG Dorcelina de Oliveira Folador - Rua Umuarama, 290 - 0,8 km; 9 min 
-EPG Mauro Roldão Neto - Rua Jacutinga, 536 - 0,26 km; 3 min 
-EPG Helena Antipoff - Rua Telha, 50 - 1,4 km; 17 min 
-EPG Chico Mendes - Rua Iati, 55 - 1,4 km; 17 min 

ESCOLAS ESTADUAIS: 
-EE Parque Jurema III - R. Jaguarema, 23 - 1,3 km; 16 min 
-EE Parque Jurema IV - R. Turim, 150 - 1,4 km; 17 min 
-EE Prof Antonio Viana de Souza - R. Turim, 192 -  1,3 km; 16 min 
-EE Louis Braile (Jardim Angélica III) - R. João Alvelino Fauthz, 150 - 1,0 km;12 
min 
-EE Pedro Morceli - R. João Alvelino Fauthz, 190 - 1,1 km; 13 min 
-EE Prof Pascoal Maimoni Filho - Rua Telha, 100 - 1,3 km; 16 min 
-EE Pastor João Nunes - Av. Centenário, s/n - 1,2 km; 15 min 

                                                             
12 Para todas as “distâncias” em minutos, usar “rotas” do google maps (às 12h). 
13 Usar como referência o marco zero (praça da sé). 
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2.2.2 SAÚDE:  

NO CONJUNTO: NÃO HÁ 

NO ENTORNO (NUM RAIO DE ATÉ 1KM): 

-Dona Luiza (Policlínica) - Avenida Centenário, 446 - 1,3 km; 16 min 

UBS: 

-Jurema - Rua Primeira Cruz, 26 - 1,3 km; 16 min 

-Nova Cidade - Rua Angelo Roberto Orsomarsso, 1 - 1,5 km; 20 min 

-Jd Normandia - Estrada Água Chata, 46 - 1,7 km; 22 min 

-Pq Jandaia - Rua Porto Alegre, s/n  - 2,2 km; 28 min 

-Marcos Freire - Rua do Poente, 55 - 2,2 km; 28 min 

-Pimentas Praça - Prefeito Felício Antônio Alves, s/n - 2,4 km; 31 min 

-Jd Cumbica I - Avenida Venturosa, 240 - 2,4 km; 31 min  

-Jd Cumbica II - Rua Sena Madureira, 360 - 1o andar - 2,4 km; 31 min 

-Pq Alvorada - Rua Santa Helena, 145 - 1,8 km; 23 min 

OUTROS: 

-SAE Carlos Cruz - Rua Miraçanga, 32 - 0,8 km; 10 min 

-Central Odontológica Angelica III J. S. Filho- R. Guarapiranga, 111 - 0,4 km; 

3min 

-Unidade de Atendimento Odontológico Marcos Freire - Rua Poente,55 - 

2,2 km; 28 min 

2.2.3 LAZER 

NO CONJUNTO: Salão de festas, churrasqueira e parquinho 

NO ENTORNO (NUM RAIO DE ATÉ 1KM):  

EQUIPAMENTOS DE ESPORTE: 

-Santa Helena (Campo de Futebol) - Rua Ouricuri, 16 - 1,7 km; 23 min  

-Quadra Poliesportiva Coberta - Rua Dom Silvério, s/n - 1,0 km; 13 min 

-Pq das Nações - Rua Campo Maior, 100 - 1,1 km; 14 min 

-Jd Angélica - Rua Ubatuba, 90 - 0,7 km; 8 min 

EQUIPAMENTOS DE CULTURA: 

-Teatro Adamastor Pimentas Rua Estrada do Caminho Velho, 333- 2,2 km; 

28 min 

-Ponto de Cultura Mais -Rua Rosa Ângela Borato Magalhães, 245 - 0,9 km; 

11 min 

-Parque Chico Mendes - Av José Miguel Ackel, 1.100 - 0,75 km; 10 min 
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-CEU Pimentas - Estrada do Caminho Velho, 351 - 2,1 km; 27 min 

2.2.4 COMÉRCIO  

NO CONJUNTO: NÃO HÁ 

NO ENTORNO: 

-Centralidade comercial mais próxima: Região próxima ao aeroporto: 

2,84 km 

2.3 LOCALIZAÇÃO  

(  ) DENTRO DA MANCHA URBANA 

(X) NO LIMITE DA MANCHA URBANA 

(  ) FORA DA MANCHA URBANA 

 

 
FOTO: IMAGEM AÉREA DO CONJUNTO PARQUE ESTELA 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2018. 

 

2.4. ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE 

DESCREVER AQUI OS EQUIPAMENTOS E LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ENTORNO 
(DISTÂNCIAS E TEMPO DESLOCAMENTO) – ANEXAR IMAGEM: 

Segundo moradores, há apenas uma linha de ônibus que atende o conjunto 
Parque Estela, provindo de concessão, que vem do terminal Pimentas. Os 
moradores reclamam que apesar do crescimento populacional da região, o 
número de linhas e de ônibus não aumentou desde que foi implantada a 
linha, e dessa forma a mobilidade é muito difícil devido à demora dos 
ônibus, lotação, etc. 
-Linha: 732 CO 
-Ponto mais próximo: Rua Jucantinga, 445 
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FOTO: IMAGEM AÉREA DO CONJUNTO PARQUE ESTELA 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2018. 

 
IMAGEM: MAPA DOS TRANSPORTES DISPONÍVEIS 
FONTE: MANUAL DO PROPRIETÁRIO - CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE ESTELA 

 

2.5. FLUIDEZ URBANA 

(  ) ADEQUAÇÃO À MALHA 

(X) MUROS 

(X) GRADES 
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2.6. TIPO DE USO DO TÉRREO 

(  ) PÚBLICO 

(X) CONDOMINIAL 

(  ) INDIVIDUAL 

(X) OCUPADO (TÉRREO DE 2 DAS 5 TORRES É OCUPADO) 

(  ) DESOCUPADO 

(  )USO RESIDENCIAL 

(X) USO SERVIÇOS 

(X) ESTACIONAMENTO 

 

3. IMPLANTAÇÃO 

3.1 ADEQUAÇÃO À TOPOGRAFIA (DESCREVER ABAIXO A FORMA DE IMPLANTAÇÃO EM 

RELAÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) 

A implantação está paralela às curvas de nível do terreno. 

3.2 PAISAGISMO 

(X) ÁREAS VERDES (PORCENTAGEM DE ÁREA VERDE, DESCREVER PAISAGISMO):  
3.200 m² e 34,8% do terreno. 

(X) ÁREA SOMBREADA CONSTRUÍDA (PILOTIS): 1.613 M² 

(X) ESTACIONAMENTO DESCOBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 53 VAGAS 

(X) ESTACIONAMENTO COBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 56 VAGAS 

AUTOMÓVEIS COMUNS: 88 VAGAS 
AUTOMÓVEIS GRANDES: 8 VAGAS 
DEFICIENTES FÍSICOS: 2 VAGAS 
CARGA/DESCARGA: 1 VAGAS 
VISITANTES: 6 VAGAS 
MOTOS: 4 VAGAS 
TOTAL: 109 VAGAS 
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IMAGEM: PAISAGISMO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ESTELA.  
FONTE: MANUAL DO PROPRIETÁRIO. 
 

3.3 OCUPAÇÃO DO TERRENO 

(X) INSOLAÇÃO ADEQUADA: SIM, QUARTOS PARA NORTE E LESTE 

(  ) ESPAÇOS PÚBLICOS (DESCREVER): NÃO POSSUI ESPAÇOS PÚBLICOS DENTRO DO 

CONDOMÍNIO 

3.3.1 ÁREA E % DE TERRENO OCUPADO POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO:  
1.390 M² e 15% de área ocupada por estacionamento. 
3.3.2 AREA E % DE TERRENO OCUPADO POR ARRUAMENTO:  
1.415 M² e 15,3% de área ocupada por arruamento. 
3.3.3 DENSIDADE (HAB/HA): (3,2 X 218= 697,6) / 0,92 (9.200 M²) = 758,2 

3.4 INFRAESTRUTURA CONDOMINIAL 

3.4.1 EQUIPAMENTOS CONDOMINIAIS (DESCREVER E ÁREAS):  

Centro comunitário (160m²), churrasqueira (40m²) e parquinho (120m²). 
O centro comunitário é formado por um salão para festas, reuniões e outras 
atividades do condomínio, varanda, cozinha, lavanderia, banheiros 
independentes (comuns e adaptados para deficientes físicos) e uma sala 
administrativa. A área da churrasqueira é coberta, está localizada entre os 
blocos 4 e 6 e conta com uma pia com duas cubas para preparo de alimentos e 
um banheiro. 
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3.4.2 POSSUI OUTROS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES À MORADIA - 

DE USO PÚBLICO - NO INTERIOR DO TERRENO? (DESCREVER): NÃO 
3.4.3 MEDIÇÃO DE ÁGUA/LUZ/GÁS INDIVIDUALIZADA (DESCREVER): 
TODAS AS MEDIÇÕES SÃO INDIVIDUALIZADAS. 
3.4.4 COLETA SELETIVA 
Não há coleta seletiva de lixo. O lixo é recolhido de maneira regular pela 
companhia de coleta local sem a separação. 
3.4.5 ELEVADORES (QUANTOS): 
Não há elevadores no conjunto. 
3.4.6 TARIFA DE CONDOMÍNIO (EM REAIS, E DATA DA COLETA DO DADO; 
DESCREVER SERVIÇOS INCLUSOS NA TAXA) 
Tarifa de R$ 128,60 para cada unidade (dado coletado em 11/11/2017). Estão 
inclusos a portaria 24horas e serviço de limpeza por empresa contratada. 
3.4.7 ÁREA DE CIRCULAÇÃO CONDOMINIAL (EM M2 E %, EM RELAÇÃO AO 

TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA):  
COBERTA: 2.138 M² (16% em relação ao total) 
DESCOBERTA: 585 M² (6% em relação ao total) 

3.5 CUSTOS 

3.5.1 DO TERRENO (INDICAR FONTE DO DADO, E DATA DA AQUISIÇÃO, 
QUANDO HOUVER):  R$ 1.100.000,00  
3.5.2 GLOBAL DO EMPREENDIMENTO: R$ 66.000,00 (MULTIPLICADO POR 
218 UNIDADES) 
3.5.3 CUSTO FINAL POR UNIDADE: R$ 120.000,00 

 
 

4 TIPOLOGIA E TECNOLOGIA 

4.1. FLEXIBILIDADE E VARIAÇÃO TIPOLÓGICA 

(X) FLEXIBILIDADE INTERNA ÀS UNIDADES (DESCREVER PAREDES QUE PODEM SER 
ALTERADAS E AMBIENTES Q PODEM SER FUNDIDOS):  
O sistema construtivo dos apartamentos é alvenaria estrutural, o que significa que as 
paredes não podem ser modificadas, sob o risco de fragilizar estruturalmente todo o 
edifício. As únicas exceções são as paredes assinaladas em cinza claro nos desenhos a 
seguir: 
 
(  ) FLEXIBILIDADE EXTERNA ÀS UNIDADES: NÃO HÁ /SEM POSSIBILIDADE DE 
AMPLIAÇÕES 
(X) VARIAÇÃO TIPOLÓGICA NO CONJUNTO (DESCREVER TIPOS):  
Existem no condomínio 3 tipologias de apartamento com a mesma área útil: as que 
ficam nas pontas, fechando os corredores; as que se abrem para o meio dos 
corredores; e as adaptadas para pessoas com deficiência (8 unidades). As unidades 
adaptadas estão localizadas nos blocos 1, 5 e 6. 
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55 
 

4.2. CONFORTO / SUSTENTABILIDADE (ANEXAR TAMBÉM PLANTAS DAS TIPOLOGIAS 

COM NORTE E ABERTURAS 

(X) VENTILAÇÃO CRUZADA 

(X) INSOLAÇÃO ADEQUADA 

(  ) PROTEÇÃO SOLAR 

4.3 DIMENSIONAMENTO E AGENCIAMENTO ESPACIAL 

(X) COMPATIBILIDADE COM MOBILIÁRIO MÍNIMO 

(X) OTIMIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO 

(  ) COMPARTILHAMENTO DE USOS NOS CÔMODOS 

(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NA UNIDADE 

(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NO PAVIMENTO 

 

4.4  MODULAÇÃO / SISTEMA CONSTRUTIVO 

4.5 DESCREVER MÓDULO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS: 

4.5.1 (X)  USO DE MATERIAIS LOCAIS DE BAIXO IMPACTO (DESCREVER SE HOUVER) 
O sistema construtivo adotado para a construção deste edifício consiste alvenaria 
estrutural em todos os pavimentos. Todos os materiais utilizados são adquiridos 
de fornecedores tradicionais no mercado. 
4.5.2  (X) USO DE COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS OU PRÉFABRICADOS 
(DESCREVER SE HOUVER) 
Lajes e circulações verticais são pré-moldadas em concreto armado. Há também 
perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio 

 
4.6 QUADRO DE ÁREAS (M2) 

TIPOLOGIA DE CORREDOR 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR 11,96 M² 28,48 

QUARTOS 1 E 2 9,00 M² 21,43 (X2) 

COZINHA  5,24 M² 12,48 

BANHEIRO 2,40 M² 5,72 

ÁREA DE SERVIÇO 2,39 M² 5,69 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 1,43 M² 3,40 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 10,03 M² 23,88 

ÁREA “VARRIDA” 41,42 M² 98,62 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 0,58 M² 1,38 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 42,00 M² 100 
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TIPOLOGIA DE PONTA  

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR E JANTAR 11,23 26,74 

QUARTOS (1 e 2) 9,00 21,43 (x2) 

COZINHA  5,57 13,26 

BANHEIRO 2,40 5,72 

ÁREA DE SERVIÇO 2,30 5,48 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 1,43 3,40 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 10,27 24,45 

ÁREA “VARRIDA” 40,93 98,45 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 1,07 2,55 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 42 100 

 

TIPOLOGIA ADAPTADA  

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR e jantar 11,70 27,86 

QUARTOS (1 e 2) 9,00 21,43 (x2) 

COZINHA  4,65 11,07 

BANHEIRO 3,41 8,12 

ÁREA DE SERVIÇO 2,02 4,81 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 1,08 2,57 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 10,08 24 

ÁREA “VARRIDA” 40,86 97,29 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 1,14 2,71 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 42 100 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
FOTO 1: ESPAÇO DE CONVÍVIO. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
 

 
FOTO 2: PLAYGROUND. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
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FOTO 3: GUARDA-CORPOS ALTERNADOS (ORA FECHADOS ORA GRADEADOS). 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
 

 
FOTO 4: SOLUÇÃO PARA DESNÍVEL TOPOGRÁFICO ATRAVÉS DE UM PEQUENO CANTEIRO - 
VISTA PARA A GARAGEM. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
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FOTO 5: ACESSO AOS BLOCOS COM ESCADAS E RAMPAS AO FUNDO (ACESSIBILIDADE), 
SOLUCIONADOS EM MEIO NÍVEL. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
 

 
FOTO 6: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA LOCALIZADAS NO CENTRO DOS BLOCOS. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
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FOTO 7: JANELA ESTREITA E ALTA, LEVANDO ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA O INTERIOR 
MESMO EM AMBIENTES PEQUENOS. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
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FOTO 8: INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA. REQUER REPAROS EM ALGUNS PONTOS. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
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FOTO 9: GARAGEM COBERTA PARA A MAIORIA DOS CARROS COM PASSARELAS DE 
CONEXÃO ENTRE OS BLOCOS GARANTEM PASSAGEM SEGURA AOS MORADORES. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 

 
FOTO 10: ARMAZENAMENTO DO LIXO DO CONJUNTO 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 
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FOTO 11: CHURRASQUEIRA A ESQUERDA COM A TORRE DE CAIXA D'ÁGUA AO FUNDO 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA 

 
FOTO 12: BLOCO 4 A ESQUERDA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL A DIREITA 
PERTENCENTE AO CONJUNTO, DO QUAL CONTA COM UMA PERSPECTIVA DE ELABORAÇÃO 
DE PROJETO PAISAGÍSTICO. 
AUTORIA: ALUNA MARIANA RABELLO DE ALMEIDA



64 
 

6. JOGO DE DESENHOS 

 
IMPLANTAÇÃO COBERTURA (SEM ESCALA).  
FONTE: PEABIRÚ. 

 
 

 
CORTES (SEM ESCALA).  
FONTE: PEABIRÚ. 
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7. ANEXOS 
ENTREVISTA 1 
Entrevista com Cleia Araújo, Membro do Conselho Administrativo do Movimento Nacional 
de Luta por Moradia e fiscal financeira do conjunto. 
Realizada em novembro/2017, pela equipe de pesquisa responsável pelo Conjunto 
Residencial Parque Estela.  
 
PERCEPÇÕES DO GRUPO 
Em visita ao conjunto Parque Estela e conversando com a entrevistada Cleia Araújo 
pudemos perceber que, apesar do conjunto ser bem organizado e funcionar relativamente 
bem, os moradores ainda enfrentam muitas dificuldades após conseguirem as moradias 
pelas quais lutaram durante anos. 
A primeira questão apontada pelo membro do conselho foi a falta de participação efetiva 
dos moradores na administração no conjunto, o que era esperado para que uma autogestão 
fosse possível (intenção inicial do projeto). Cleia Araújo deixa clara a sua frustração com a 
postura negligente dos moradores em relação à tomada de decisões nas assembleias, não 
participando das reuniões. Mesmo com o cuidado de comunicar as datas, pautas e decisões 
aos moradores, estes não se preocupam com o funcionamento do conjunto. 
Além da negligência em relação à administração dos edifícios, há também descaso em 
relação à manutenção do conjunto, sendo relatados furtos de materiais e objetos como 
lâmpadas e parafusos das escadas de emergência, torneiras e canos das cozinhas e 
sanitários das áreas comuns pelos próprios moradores e depredação de equipamentos 
coletivos como salão de festas e churrasqueira. 
Outra questão muito apontada como dificuldade que os moradores enfrentam é a distância 
em relação aos centros comerciais em que o conjunto se encontra. Os arredores do conjunto 
estão apenas começando a receber infraestrutura (que era muito escassa e foi estabelecida 
através da reivindicação dos próprios moradores), com pouquíssimos comércios, agências e 
caixas automáticos de bancos e equipamentos públicos. 
Os moradores que não possuem automóveis enfrentam muita dificuldade de mobilidade 
pelo fato da região ser servida por apenas uma linha de Ônibus que, segundo Cleia, não 
aumentou o número de ônibus desde que foi implantada (desde então a população vem 
crescendo muito). Os ônibus demoram para chegar e estão sempre lotados. Ainda segundo a 
entrevistada, os moradores estão conformados com a situação e não procuram reivindicar 
melhorias junto à prefeitura, aceitando que é melhor desenvolver comércios e buscar 
empregos nas proximidades em vez de enfrentar as grandes distâncias e o transporte 
precário para ter acesso aos centros comerciais. 
Para Cleia, a opinião geral dos moradores em relação ao projeto do conjunto é satisfatória, 
com apartamentos que atendem bem às demandas dos habitantes visto que o projeto 
considerou as exigências destes na fase inicial do empreendimento. Há, porém uma grande 
insatisfação em relação à qualidade da execução do projeto pela construtora. Afirma-se que 
os materiais são de péssima qualidade e o que serviço de execução foi mau feito. 
A questão da evasão de alguns moradores dos apartamentos se dá principalmente pela 
localização do conjunto, que é distante dos locais de emprego dos moradores. 
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ENTREVISTA 2 
 
Visita e Entrevista ao escritório da PEABIRU.  
Conversa com Juliana Iramaia Vaz e Rafael Borges Pereira, arquitetos, realizada em 
junho/2017, pela equipe de pesquisa responsável pelo Conjunto Residencial Parque Estela.  
Perguntas: Como foi o processo (de organização, projeto, execução), como se iniciou? Você 
tinha relação com os moradores? 
Respostas: É um projeto de conjunto habitacional, de moradia. Na verdade é um projeto 
que começou com o crédito solidário e depois migrou pro Minha Casa Minha Vida porque foi 
justo no lançamento do programa. Se eu não me engano o projeto começou em 2008, 2006. 
Na verdade foi o terceiro projeto que a gente desenvolveu nesse grupo. Tiveram outros 2 
terrenos que teve projeto nosso e que não vingou.  
(...) Então veio uma imobiliária, uma consultora e comprou. Naquela época ainda não tinha 
esse processo que hoje do MCMV, você consegue entrar com um processo, um projeto, um 
estudo de viabilidade mais simples, não precisa ainda ter todas as aprovações, precisa ter 
uma prova de que aquilo é viável e a caixa (...) que seja um pouco burocrática também, mas 
é um tempo um pouco menor, não é um processo que se estende tanto, e ai a Caixa 
avaliando que é viável ela compra o terreno pra garantir que aquele terreno vai ser do 
movimento. Porque acontecia muito dos movimentos perderem o terreno, porque eles não 
tinham como pagar, dar uma entrada. (...) Então nessa época não tinha e perdeu 2 terrenos 
e foi num acordo que o movimento nacional de crédito solidário aqui em São Paulo, com a 
construtora, e fez acordo com essa construtora, dela comprar o terreno pra garantir que não 
ia perder, pra depois pegar a obra mais pra frente. Então só conseguiu o terreno dessa 
forma. 
Aí viabilizou a compra e o processo de projeto foi super longo porque teve que ter 
aprovações (…) porque tem uma área de proteções ambientais. Então demorou 2 anos pra 
provar na CETESP, então foi um processo, projeto longo até contratar em 2010. Então é isso, 
quase 4 anos desde os primeiros estudos para poder viabilizar a contratação com a Caixa. O 
processo de projeto vocês podem imaginar que ao longo de 4 anos, o grupo não se mantêm 
exatamente o mesmo. 
(...) Então o processo de projeto foi junto com a coordenação do movimento, não foi junto 
com as famílias que iam ser os beneficiários. Da habitação, dos apartamentos. A gente 
conseguiu depois discutir com as famílias, mas aí (…) o processo de obra já contratado 
conseguiu discutir as comuns, as unidades já estavam definidas, porque tinham sido 
contratada daquela forma, a implantação estava definida, mas você tinha todos os espaços 
comuns sem desenho. Proposital isso, porque a gente não desenhou o centro comunitário, 
não desenhou as áreas livres, com o intuito de fazer isso junto com as famílias. 
Então assim que foi tratado, a gente começou o projeto de processo executivo e 
desenvolveu oficinas de projeto junto com as famílias pra discutir as áreas comuns. E vale 
colocar que essa questão da participação no projeto, muitas vezes ela é idealizada. Quando 
a gente ouve falar em projeto (é preciso) entender o que que a gente tá falando e quais as 
condições pra essa participação acontecer, e quais são as limitações também. Porque o 
programa tem um “calcanhar de Aquiles”, que é uma coisa bem grande, que é a questão do 
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próprio desenho dele, a terra entra junto, é tudo um “pacotão”. Terra, obra, trabalho social, 
projeto, tudo num “pacotão” mesmo.  
(...) O que significa que dentro do financiamento ainda tem um valor por unidade que é 
pago, o que significa que esse valor tem uma porcentagem. Isso significa que a gente fica 
refém do preço da terra, porque o programa não previu. Ele funciona num critério de 
mercado, o preço do terreno quem define é o mercado, ou o município que quiser. Se o 
município tiver algum instrumento de controle de preço. E a maior parte das vezes não tem, 
o que significa que o movimento vai pro mercado, vai procurar terreno no mercado, e 
evidentemente vai procurar o que cabe no financiamento. E o proprietário, por sua vez, ele 
vai cobrar o máximo que o programa pagar. Isso significa que o programa inflacionou aquilo 
que não custava (…) 15% do financiamento que é o limite. Se passar disso as famílias teriam 
que entrar com uma contrapartida, que acontece também. To falando tudo isso por quê? 
Isso coloca uma “faca no pescoço”, e os terrenos vão ficando caros e pra você viabilizar, 
você não coloca quantas unidades você quiser, você coloca o quanto puder. 
(...) Pra definir implantação, por exemplo, é difícil, ainda mais nessa condição, porque ai 
pensando um pouco na questão da assistência técnica, do ponto de vista da assessoria, a 
gente trabalha de graça até viabilizar. Nesse caso a gente trabalhou de graça por 4 anos. 
Pergunta: Isso que eu ia perguntar, se vocês até lá não receberam nada? 
Resposta: Nada, nesse caso não. Essas perspectivas foram mudando com o tempo, mas 
normalmente a gente faz, para até viabilizar, ai quando viabiliza o investimento a gente 
recebe. 
Pergunta: E recebem desse “pacotão” também? 
Resposta: Que é 1,5% pra projeto. Nessa época trabalho social é num valor por família, o 
que era ridículo, 250 reais por família, pra fazer todo o processo de pré obra, obra e pós 
obra. Depois mudou, virou uma porcentagem também Hoje já melhorou, mas isso tudo a 
gente tá falando do MCMV 1. 
Teve uma grande diferença, porque agora a compra antecipada também paga projeto 
antecipado. Esse processo que é não pago, que antes era de 4 anos, agora é um pouco 
menor, porque você tem que apresentar menos coisa pra eles fazerem essa fase um, na 
contratação. 
Não precisa apresentar projeto complementar, antes você tinha um projeto básico de 
arquitetura complementar, tudo completinho, aprovado. Projetos muito mais extensos. 
Hoje tem mecanismos que facilitaram o nosso processo. Mas ainda assim são processos 
difíceis. Porque mesmo com a compra antecipada ainda tem esse processo anterior, que pra 
alguns movimentos, também duram alguns anos. Porque essa coisa da compra da terra é um 
negócio que não é fácil de viabilizar. A gente tem um movimento que a gente trabalha, que 
já fez 40 estudos de viabilidade, também não recebeu por isso, porque nenhum viabilizou, 
porque a terra era muito cara. Faziam um estudinho, ai negociava com o proprietário, ele 
aumentava, não conseguia fechar a conta. 
(...) Aí contratou em 2010 e começou a obra, pela Caixa. O movimento nacional tinha feito a 
opção de não ser mutirão, de ser via construtora. Então a assessoria e o movimento faziam o 
papel de fiscalização, tinha um papel de gestão de obra, a gestão era feita pela construtora. 
Isso tem os seus prós e seus contras. Então na verdade o processo de obra começou meio 
truncado, porque também a construtora que tinha comprado o terreno, quando foi começar 
a obra não queria fazer a obra, não sei dizer exatamente por que, mas achou que não valia 
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mais a pena. Só recebeu a grana do terreno e foi embora, então teve que achar outra 
construtora.  
E esses processos de achar construtora também é “um negócio bem pesado”, porque os 
movimentos não conhecem construtora, a gente também não. Quem conhece construtora? 
A Caixa. Então começa um lance meio obscuro de indicação da Caixa pelas construtoras. 
Então entrou uma “pequenininha” que nunca tinha feito prédio, só sabia fazer “casinha”, 
bem de interior, mas entrou tal, porque aceitou o preço que tinha. Começou a fazer 
terraplanagem, começou a mexer no terreno e foi embora, eles viram que não tinham o 
porte pra fazer uma obra de 280 unidades, são prédios baixos e tal, mas tinha um porte que 
pra eles não viabilizou. Uma obra de 14 milhões tinha uma responsabilidade ali que eles não 
deram conta.  
Aí ficou mais um tempinho parado até achar a Peabiru que é a construtora que fez e tocou 
até o final. O processo de obra, com a construtora, processo muito difícil e desgastante, tem 
uma vantagem que é a rapidez da obra, a obra de fato, demorou 2 anos, e ficou mais um 
ano porque teve processos pra ligar a água, o gás, teve umas complicações. Tava tudo 
pronto em 2 anos , eles optaram por fazer um canteiro pré fabricado, eles alugaram um 
terreno vizinho, então fazia laje e escada. (...) E o projeto original era laje maciça e escada. 
(...) Aí eles mudaram o projeto pra adaptar pra pré fabricado e isso deu uma velocidade 
incrível pra obra, foi realmente muito impressionante, porque você cura a laje, pega num 
guindaste, bota, e já bota os blocos em cima e começa. Você não precisa esperar a laje curar 
pra começar em cima. Isso deu uma agilidade muito grande pra obra, as escadas também foi 
muito legal, porque você já podia usar a própria estrutura do prédio pra subir as coisas, subir 
material e tal. Tinha guindaste, tinha guincho, tinha maquinário. São coisas que num 
canteiro de mutirão, quando a associação faz a gestão da obra e contrata pequenos 
empreiteiros, pra desenvolver cada serviço, não tem a possibilidade de ter esse maquinário, 
isso exige um capital que a associação não tem, só a construtora tem. Essa foi uma 
vantagem.  
Mas o processo em si, de fiscalização, foi muito difícil, porque a construtora, por outro lado, 
quer fazer rápido também, porque é do interesse dela, e quer fazer da pior qualidade, 
porque pra ela é vantagem, vai tirar lucro no material ruim, lucro na execução ruim, em 
contratar profissionais de baixa qualidade, com baixa qualificação. Então a gente teve muito 
problema de execução da obra, a gente tava lá quase que diariamente, e ainda assim era 
muito difícil, a planilha fechada, porque aí eles que controlam o gasto do recurso e 
controlam a compra do material, então a gente fica um pouco amarrado porque a gente não 
tem todas as informações. 
Eles têm um compromisso perante a Caixa, eles têm um compromisso de entregar um 
serviço feito. Não importa como foi, com que tipo de material. Teve um problema de 
mentalidade de que se é para pobre, não precisa ser bem feito. Então tiveram vários 
conflitos para conseguirem pequenas coisas, isso foi bem desgastante. Faziam concretagem 
a noite, sem iluminação e deu um problema na concretagem dos pilares, e ficaram uns 
buracos. Então para conseguir fazer o reparo e refazer, foi muito difícil, mas conseguimos. 
Havia um preconceito por eles (os coordenadores da Peabirú) serem jovens e mulher. E só 
conseguiram respeito, quando mostraram que eles controlavam os pagamentos, e ai 
conseguiram equilibrar um pouco, porém sempre com dificuldades.  
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E a construtora tem sempre o discurso de que o projeto está no osso e que estão quase 
pagando para trabalhar, colocando o movimento em uma situação de aceitação. 
(Questão de estacionamento) 
Estacionamento é lei municipal de Guarulhos, 1 vaga a cada 2 apartamentos (mcmv não 
exige). 109 vagas são muitas vagas, perda de espaço, subsolo caro e lá tinha muito matacão 
(pedras grandes). (Então o) tipo de fundação teve que mudar de estaca pré-moldada para 
hélice contínua, que é muito mais cara. Subsolo nem era cogitado. 
(Questão das áreas comuns) 
Foi discutido com eles (moradores), perguntaram o que achavam que era legal, já existem os 
dois CEUS nas proximidades, consideraram os equipamentos do entorno (questão da 
piscina), campo de futebol na frente o que era inviável, tem a cidade pra usar o que não 
supre. Churrasqueira e parquinho eram o mais importante, junto com centro comunitário e 
administração. 
Eles achavam que era interessante a churrasqueira ser separada do centro comunitário (dois 
espaços serem usados simultaneamente) e a churrasqueira ser perto da APP, pra usar a área 
verde. O parquinho ser no patamar sem carro para não oferecer perigo para as crianças. 
Essas pontuações foram importantes para o projeto. 
(Questão da Pesquisa de pós-ocupação - 1 ano) 
(...) Contrato caixa é de 3 meses com as famílias. Fizeram combinado de ser 3 vezes em um 
ano para dar tempo de usar e ocupar. Observaram que alguns pontos que tinham sido 
colocados no projeto não se realizaram. 
Os moradores, a maioria nunca tinha morado em prédio, condomínio, e com o tempo foram 
se criando vínculos. Fizeram um trabalho com um grupo de teatro, usam metodologia do 
“teatro do oprimido” para discutir conflitos, usar essa ferramentas paras discutir conflitos 
antes das pessoas morarem. As pessoas amaram, atuaram, encenavam conflitos que 
poderiam acontecer, situações hipotéticas (ex.: barulho do vizinho, como resolver isso) 
através do teatro. 
(Questão do período anterior a obra) 
Processo de obra: plano de trabalho social, conjunto de atividades diretamente com as 
famílias, em grupos maiores e menores, em diversos formatos para discutir diversas 
questões relativas ao empreendimento e a vida no empreendimento, tentaram estruturar o 
trabalho com uma conexão com a cidade e o entorno, (considerando) equipamentos, 
ambiental, córrego (tampar o esgoto a céu aberto). 
(...) Compreensão dos apartamentos (físico), limitações e possibilidades como qual parede 
poderia quebrar, no caso, só uma por ser alvenaria estrutural. Entendimento do quadro de 
luz, e algumas coisas mesmo explicando, teve alguns problemas. Parede estrutural limita o 
projeto e não pode mudar depois e as pessoas não gostam. (O projeto) tem uma 
racionalidade que é interessante, é um módulo que consegue racionalizar a obra, mas pra a 
vida depois, cria empecilhos era importante deixar muito claro. 
(...) foram feitas duas portarias, mas é o dobro dos funcionários, (então) não usam as duas. 
(...) organizaram-se algumas comissões para: Demandas do poder publico (vaga em creche, 
escolar…); Registros; Compras coletivas (acabamento não era exigência da caixa, e os 
moradores resolveram fazer, piso, etc); Acompanhamento de obra (fiscalização).  
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(Questão da escolha dos aptos) 
(...) O Processo e escolha dos aptos na CDHU é sorteio, nos “Movimentos” é por pontuação. 
Eles propuseram, pensando nas construções de vínculos, envolveram escolhas, afinidades, 
as pessoas escreveram na porta onde queriam, se fosse só 1 pessoas, ok, se 2, aí negociação, 
se não “rolasse”, aí por critérios de desempate 
(Coisas de projeto que não deram certo) 
Um espaço que ‘sobrou’: colocaram bancos para não entrar carro, mas não “rolou” 
permanência. O Centro comunitário é pequeno e com muitos pilares, não funciona muito 
bem. Os pilares ficaram bem maiores que no projeto (shafts). Há dentes na fachada, para 
abraçar o corredor e criar recuo de entrada. Fachada com janelas assimétricas.  
(Encerramento) 
(...) A Lei federal diz que existe o direito de famílias de baixa renda o acesso a arquitetos e 
engenheiros, e pra ela ser implementada precisa de programa público que viabilizem um 
serviço gratuito pra essas famílias. Em São Paulo não existe, então hoje o único lugar que 
seria essa assistência, seria no MCMV entidades. 
Ajudar na resistência! 
 
MANUAL DO PROPRIETÁRIO 
 
Para cada morador foi entregue um Manual do Proprietário realizado pelo escritório de 
arquitetura Peabiru, contendo pontos importantes com relação ao projeto: 

 - o que tem disponível no entorno; 
 -  como se estabelece os diferentes ambientes do condomínio; 
 -  detalhes construtivos de cada unidade habitacional (dando atenção para as instalações 
hidráulicas e para as paredes que podem ser removidas ou não, visto que o conjunto é 
feito de alvenaria estrutural); 
 -  os termos de garantia de cada produto oferecido pela construtora; 
 -  as responsabilidades e os cuidados que cada morador deve ter tanto no conjunto 
quanto dentro do próprio apartamento. 

Para mais detalhes, o Manual completo encontra-se no final deste relatório em anexo. 
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NOME DO CONJUNTO: RESIDENCIAL JOSÉ CAMAROTTO 
Construção de 208 Unidades de Interesse Social –PMCMV – faixa 1 - 0 a 3 salários mínimos 
ANO: projeto 2016 
ENDEREÇO: Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1096. Osasco, SP. 
COORDENADAS: Latitude: -23.5324479; Longitude: -46.8152435 
 

1. BREVE DESCRIÇÃO 

O Residencial José Camarotto é um conjunto habitacional, cuja obra civil para a construção 
de 208 unidades habitacionais está em andamento, sob a responsabilidade da Novolar 
Construções e Incorporações LTDA, tendo como engenheiro responsável Luiz Carlos 
Chiozzotto. 
Este conjunto é uma iniciativa da Associação de Moradores Viva Quitauna com o apoio 
da Prefeitura do Munícipio de Osasco - PMO. 
O Apoio da PMO se deu na doação do terreno para a construção das unidades 
habitacionais e com o acompanhamento na organização dos documentos para a 
consulta previa do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades – PMCMV/E do Governo 
Federal. 
A PMO, por meio da equipe técnica da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano – SEHDU, elaborou um projeto preliminar para a verificação da viabilidade e do 
número de unidades que o terreno comportava. Além disso, auxiliou a Associação na 
busca pela construtora abrindo a chamada para interessados. 
O terreno, a época da doação, foi avaliado em torno de R$ 10 Milhões pela PMO e 
posteriormente foi doado a Associação Viva Quitauna. 
À medida que a chamada avançou duas construtoras se apresentaram interessadas, 
mas somente a Novolar fechou o acordo, desde que o numero de unidades fosse 
alterado e ampliado, uma vez que o projeto da SEHDU/PMO havia contemplado 100 
unidades. 
A Novolar apresentou o projeto para 208 unidades que foi aprovado pela Associação 
e pela PMO. O valor total da Obra foi orçado em R$ 19.968.000,00, tendo a obra 
sido iniciada em 26/09/2016 com termino previsto para 26/09/2018.  
No início de 2017 o Governo Federal modificou as condições e faixas de atendimento 
do PMCMV, inclusive do PMCMV/E dificultando o repasse de recursos. A PMO 
providenciou o repasse da primeira parcela assim a obra pode ser contratada e 
inciada. 
A Novolar se comprometeu com a entrega no prazo previamente definido e segundo 
o presidente da Associação Viva Quitauna o andamento da obra mostra que o prazo 
será cumprido. 
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2. RELATÓRIO DE ANÁLISE 

FICHA DO EMPREENDIMENTO 
NOME: Residencial José Camarotto 
ENDEREÇO: Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1096  
COORDENADAS: Latitude: -23.5324479; Longitude: -46.8152435 
ÁREA DO TERRENO: Área geo: 5642.87m² 
                                     Área ltrib: 5555.7 m² 
NÚMERO DE UNIDADES:  Total 208 

Torre 01: 72 Unidades (Térreo+8 pav. - 8 aptos. por andar) 
Torre 02: 72 Unidades (Térreo+8 pav. - 8 aptos. por andar) 
Torre 03: 64 Unidades (Térreo+7 pav. - 8 aptos. por andar) 

ÁREA DAS UNIDADES: Tipologia A: 49,67m² 
                                          Tipologia B: 50,43m² 
ÁREA CONSTRUÍDA - HABITAÇÕES: 10.454,52m² 
ÁREA CONSTRUÍDA - OUTROS USOS: 1.648,08m² 
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 12.102,60m² 
DENSIDADE HABITACIONAL BRUTA: 1263 HAB/HA 
NÚMERO DE VAGAS:  Total 69 

2,20 x 4,50 - 22 Vagas 
   2,20 x 4,20 – 43 Vagas 
   2,50 x 5,00 – 04 Vagas 
NOME ENTIDADE: Associação Viva Quitaúna 
CONTATO (ENTIDADE):  
Endereço: Rua Mal. Edgar de oliveira, 1144 - Quitaúna, Osasco - SP, 06186-012 
Telefone: (11) 3608-2091 
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2. INSERÇÃO URBANA 

2.1. DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (km): 3,0km 

2.1.1 TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (min) 14 

2.1.1.1 CARRO: 11m 

2.1.1.2 TRANSPORTE PÚBLICO: 53m 

2.1.1.3 A PÉ: 37m 

2.1.2 DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA: 26,5km 

2.1.3 TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DA R.M. (min) 15 

2.1.3.1 CARRO: 1h 

2.1.3.2 TRANSPORTE PÚBLICO: 1h12 

2.1.3.3 A PÉ: 4h42m 

2.2 EQUIPAMENTOS URBANOS (LISTAR TODOS E DISTÂNCIA EM KM E MIN) 

2.2.1 EDUCAÇÃO 
NO CONJUNTO: NÃO HÁ 
NO ENTORNO (NUM RAIO DE ATÉ 1KM):  

E.E. Coronel Antônio Paiva de Sampaio – 0,5 KM 
2.2.2 SAÚDE 
NO CONJUNTO: NÃO HÁ 
NO ENTORNO (NUM RAIO DE ATÉ 1KM):  

UBS Francisco Dias da Silva – 0,8 KM 
2.2.3 LAZER 
NO CONJUNTO: 

1 Salão De Festas – 106,42m² 
NO ENTORNO (NUM RAIO DE ATÉ 1KM):  

Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva –0,85 KM 
2.2.4 COMÉRCIO (CENTRALIDADE COMERCIAL – NÃO USAR CRITÉRIO DE 

RAIO=1KM PARA ESSE ITEM, APENAS DISTAR O MAIS PRÓXIMO) 
NO CONJUNTO: NÃO HÁ 
NO ENTORNO: 0,5 KM 

                                                             
14 PARA TODAS AS “DISTÂNCIAS” EM MINUTOS, USAR “ROTAS” DO GMAPS (às 12H). 
15USAR COMO REFERÊNCIA O MARCO ZERO (PRAÇA DA SÉ). 
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2.3 LOCALIZAÇÃO (INSERIR FOTO AÉREA) 

(X) DENTRO DA MANCHA URBANA 

(  ) NO LIMITE DA MANCHA URBANA 

(  ) FORA DA MANCHA URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE 

DESCREVER AQUI OS EQUIPAMENTOS E LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO NO 

ENTORNO (DISTÂNCIAS E TEMPO DESLOCAMENTO) 

MAPA DO TRANSPORTE PÚBLICO 
FONTE: GOOGLE MAPS 
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2.5. FLUIDEZ URBANA 
(X) ADEQUAÇÃO À MALHA 
(  ) MUROS 
(  ) GRADES 

2.6. TIPO DE USO DO TÉRREO 
(  ) PÚBLICO 
(X) CONDOMINIAL 
(  ) INDIVIDUAL 
(X) OCUPADO 
(  ) DESOCUPADO 
(  ) USO RESIDENCIAL 
(  ) USO SERVIÇOS 
(X) ESTACIONAMENTO 

 
3 IMPLANTAÇÃO 

3.1 ADEQUAÇÃO À TOPOGRAFIA (DESCREVER ABAIXO A FORMA DE IMPLANTAÇÃO 
EM RELAÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) 

3.2 PAISAGISMO 
(  ) ÁREAS VERDES (PORCENTAGEM DE ÁREA VERDE, DESCREVER PAISAGISMO): 
1.723,99m² 
(  ) ÁREA SOMBREADA CONSTRUÍDA (PILOTIS) 
(X) ESTACIONAMENTO DESCOBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 69 
(  ) ESTACIONAMENTO COBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 0 

3.3 OCUPAÇÃO DO TERRENO 
(  ) INSOLAÇÃO ADEQUADA 
(  ) ESPAÇOS PÚBLICOS (DESCREVER) 

3.3.1 . ÁREA EM % DE TERRENO OCUPADO POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO:  
665,12m² - 11,97% 

3.3.1.1 ÁREA EM % DE TERRENO OCUPADO POR ARRUAMENTO:  
1.811,88m² - 32,61% 
3.3.1.2 DENSIDADE (HAB/HA):1.263 HAB/HA 

3.4 INFRAESTRUTURA CONDOMINIAL 
3.4.1 EQUIPAMENTOS CONDOMINIAIS: 

3 Medidores – 38,07m² 
3 Caixas de Escada – 44,07m² 
2 Lixeiras – 11,20m² 
Portaria/DG – 14,24m² 
Salão De Festas – 106,42m² 

3.4.2 POSSUI OUTROS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES À MORADIA - DE USO 
PÚBLICO - NO INTERIOR DO TERRENO: 

01 Salão De Festas e 01 Quadra De Esportes 
3.4.3 MEDIÇÃO DE ÁGUA/LUZ/GÁS INDIVIDUALIZADA (DESCREVER): 
3.4.4 COLETA SELETIVA 
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3.4.5 ELEVADORES (QUANTOS): PREVISTOS 01 POR BLOCO, OS QUAIS NÃO 
SERÃO INSTALADOS A PRINCIPIO 
3.4.6 TARIFA DE CONDOMÍNIO (EM REAIS, E DATA DA COLETA DO DADO; 
DESCREVER SERVIÇOS INCLUSOS NA TAXA): 
Ainda não foram definidas uma vez que o condomínio ainda não foi concluído. 
3.4.7 ÁREA DE CIRCULAÇÃO CONDOMINIAL (EM M2 E %, EM RELAÇÃO AO TOTAL 
DE ÁREA CONSTRUÍDA): 
1.434,08m² - 11,85% 

3.5 CUSTOS 
3.5.1  DO TERRENO (INDICAR FONTE DO DADO, E DATA DA AQUISIÇÃO, QUANDO 

HOUVER): Doado pela prefeitura 
3.5.2 GLOBAL DO EMPREENDIMENTO: R$ 19.968.000,00 
3.5.3 CUSTO FINAL POR UNIDADE: R$ 96.000,00 

4 TIPOLOGIA E TECNOLOGIA 
4.1 FLEXIBILIDADE E VARIAÇÃO TIPOLÓGICA 

(  ) FLEXIBILIDADE INTERNA ÀS UNIDADES (DESCREVER PAREDES QUE PODEM 
SER ALTERADAS E AMBIENTES Q PODEM SER FUNDIDOS): 
(  ) FLEXIBILIDADE EXTERNA ÀS UNIDADES (DESCREVER AMPLIAÇÕES 
PREVISTAS): 
(X) VARIAÇÃO TIPOLÓGICA NO CONJUNTO (DESCREVER TIPOS): 
2 tipologias: tipologia a: 49,67m²; tipologia b: 50,43m² 

4.2 CONFORTO / SUSTENTABILIDADE (ANEXAR TAMBÉM PLANTAS DAS TIPOLOGIAZ 
COM NORTE E ABERTURAS) 

(  ) VENTILAÇÃO CRUZADA 
(  ) INSOLAÇÃO ADEQUADA 
(  ) PROTEÇÃO SOLAR 

4.3 DIMENSIONAMENTO E AGENCIAMENTO ESPACIAL 
(  ) COMPATIBILIDADE COM MOBILIÁRIO MÍNIMO 
(X) OTIMIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO: Dentro das unidades sim, mas longos 
corredores nas áreas comuns 
(  ) COMPARTILHAMENTO DE USOS NOS CÔMODOS 
(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NA UNIDADE 
(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NO PAVIMENTO 

4.4 MODULAÇÃO / SISTEMA CONSTRUTIVO 
DESCREVER MÓDULO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS: 

4.5. USO DE MATERIAIS LOCAIS DE BAIXO IMPACTO (DESCREVER SE HOUVER) 
4.5.1 USO DE COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS OU PRÉFABRICADOS 
(DESCREVER SE HOUVER) 
Alvenaria de blocos de concreto estruturais 
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4.6. QUADRO DE ÁREAS (M2) 
TIPOLOGIA A: 49,67M² 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR/JANTAR 11,54* 23,23 

QUARTOS 18,84* 37,93 

COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO 6,74* 13,56 

BANHEIRO 4,02* 8,09 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 2,16* 4,34 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 10,76* 21,66 

ÁREA “VARRIDA”* 43,30 87,17 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 6,37 12,82 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 49,67 100 

 

TIPOLOGIA B: 50,43M² 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR/JANTAR 11,17 22,14 

QUARTOS 16,34 32,40 

COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO 8,09 16,04 

BANHEIRO 4,42 8,76 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 4,16 8,24 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 12,51 24.80 

ÁREA “VARRIDA” 44,18 87,60 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 6,25 12,39 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 50,43 100 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Fotos referentes ao dia 11 de junho de 2017, em visita à associação Viva Quitaúna e ao 
empreendimento José Camarotto., realizada pela professora Viviane M. Rubio e as 
Alunas Vanessa Muniz e Rebecca Crespo. 

 

Vista externa do empreendimento a partir da rua 

Vista externa do empreendimento a partir da rua 
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Vista externa do empreendimento a partir da rua 

 

Vista externa do empreendimento a partir da rua 
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Vista frontal do empreendimento e sua descrição 

 

Vista externa da obra 
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Vista externa do empreendimento a partir da rua 

 

 

Vista Interna das instalações hidráulicas 
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Vista Interna das instalações hidráulicas 

 

Vista externa da obra e do talude tratado com concreto projetado para conter o terreno 
adequado a implantação 
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Vista externa da obra e do talude tratado com concreto projetado para conter o terreno 
adequado a implantação 

Vista externa da obra e do talude tratado com concreto projetado para conter o terreno 
adequado a implantação 
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Vista interna ao canteiro de obras 

 

Vista interna ao canteiro de obras 
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Vista superior a partir da cota mais alta do empreendimento 

 

Vista superior a partir da cota mais alta do empreendimento 
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Vista interna da cota mais alta do empreendimento 

 

Vista interna da cota mais alta do empreendimento 



87 
 

 

 

Vista interna da cota mais alta do empreendimento 

 

Vista interna da cota mais alta do empreendimento 
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Vista interna da obra antes da fase de acabamento 

 

Vista interna da obra antes da fase de acabamento 
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Vista externa do empreendimento evidenciando a diferença de cotas 

 

Vista externa do empreendimento evidenciando a diferença de cotas 
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Vista superior a partir da cota mais alta do empreendimento 

 

Vista superior a partir da cota mais alta do empreendimento 
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Vista interna ao canteiro de obras 
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Vista externa do empreendimento a partir da rua 

 

 

Vista interna da unidade em fase de acabamento 
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Vista interna da unidade em fase de acabamento 

 

 

Imagem de divulgação do empreendimento 
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Imagem de divulgação do empreendimento 

 

 

 

 

Imagem de divulgação do empreendimento 
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Imagem de divulgação do empreendimento 

 

Imagem de divulgação do empreendimento 
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Imagem de divulgação do empreendimento 
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Vista externa do empreendimento a partir da rua 
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Vista interna ao canteiro de obras 
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Vista interna da unidade em fase de acabamento 
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Vistas internas da unidade em fase de acabamento 
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Vista interna – corredor comum, antes da fase de 
acabamento 

 
 

Vista interna da obra antes da fase de acabamento 
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Vista interna ao conjunto que serve de canteiro de obras 
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6. JOGO DE DESENHOS 

 

IMPLANTAÇÃO 



104 
 

 

ESQUEMA DAS RAMPAS DE ACESSO 
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7. 
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7. ANEXOS 
Transcrição do áudio referente à entrevista realizada no dia 11 de junho de 2017, em visita à 
Associação Viva Quitauna, com a entrevista ao Presidente da associação Vagner Camaroto e 
a obra do empreendimento Residencial José Camarotto, em Quitauna em Osasco. 
 
Visita realizada por: 
Rebeca Crespo – aluna 
Vanessa Muniz – aluna 
Viviane Manzione Rubio – professora orientadora 
 
Viviane: “Então eu vou pedir autorização para o Vagner Camarotto, meu nome é Viviane, 
professora do Mackenzie, do grupo de pesquisa Habitação Social, a gente está aqui para 
conhecer a história do projeto Minha Casa Minha Vida Entidades do Viva Quitauna. O que a 
gente precisa saber é como foi a história da doação do terreno, se enfim, a doação, eu já 
estou falando né, porque eu sei a história, é se a doação, se o terreno foi doado pela 
prefeitura, se foi comprado, como é que aconteceu a história do Quitauna. 
Vagner: “Bom, esse terreno ele estava sendo destinado para uma área de lazer na verdade 
né, e como a gente tinha habilitado a entidade no ministério das cidades, a gente pediu, a 
gente fez um ofício para o prefeito pedindo essa terra para fazer esse projeto. E aí, foi numa 
virada de mandato, o prefeito saiu, que era o Emídio, entrou o Lapas, aí o Lapas para nossa 
surpresa já mandou o projeto de lei pra Câmara para aprovar a doação da terra pra nós, pra 
nós pra fazer o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é uma parceria com a prefeitura. Aí 
fomos pra Câmara, os vereadores não sabiam o que era aquilo, porque estava se dando 
aquela doação, porque ninguém conhecia o Minha Casa Minha Vida Entidades aqui em 
Osasco, esse é um primeiro projeto aqui de Osasco. E aí a gente teve que dialogar com os 
vereadores lá, é, o Valdir, que é um parceiro nosso, Valdir Roque, nos ajudou bastante nessa 
articulação em conjunto com o prefeito, e aí gente conseguiu a doação depois de 4 sessões 
lá na Câmara. Teve a doação né, da, da terra para gente fazer esse projeto.” 
Viviane: “Ta e aí, aí me conta, como é que foi a história do projeto em si, tá, isso é a doação 
do terreno. Como é que foi, como é que aconteceu o projeto, né, quem fez o projeto?” 
Vagner: “Então, a gente tinha uma parceria com a Secretaria de Habitação, né, e com os 
movimentos sociais, que é a união dos movimentos de moradia. Então a gente começou a se 
organizar e articular a entidade, a gente visou ferramentas que dariam pra fazer o projeto. E 
aí a gente começou a articular com a União, com a central de movimento popular, aí a gente 
começou a viabilizar. Fomos, fomos visitar outras obras, de outras entidades, e aí a gente 
começou a se organizar e hoje a gente tem uma assistente social que é a Elaine Rosa aqui, 
que ajuda a gente aqui com a questão social, ela é técnica social, ela que passa todo o 
trabalho dela aqui, junto com a gente aqui, da entidade, organizando a entidade.” 
Viviane: “Aí me conta uma coisa do projeto em si, do desenho da, do conjunto, né, é, a 
prefeitura tinha um projeto, né, pra ele, fez o estudo, a princípio para 80 unidades, né, que a 
gente sabe a história. Depois, essas 80 unidades passaram para 100 unidades, e, no fim, é ... 
Tá, é, retomando aqui, interrupção inesperada, rs, a história é, do projeto, a gente, eu, como 
coordenadora de projeto acompanhei o início da conversa sobre o projeto. Então a 
Prefeitura fez né, a Secretaria de Habitação, a equipe de projeto fez o estudo para 80 
unidades, que era a princípio um número que a gente viu que cabia no terreno, depois a 
Cristiane Dutra pediu pra gente aumentar esse número de unidades, a gente aumentou para 
100. E aí com a entrada da consulta prévia para as construtoras, quem fez a consulta? Você 
lembra quem fez a consulta, foram vocês ou foi a prefeitura que fez a consulta?” 
Vagner: “Essa indicação foi da prefeitura.” 
Viviane: “Foi da prefeitura né? Porque o que acontece no Minha Casa Minha Vida, a 
Prefeitura abre chamamento né, então com esse projeto, de 100 unidades, ela abriu o 
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chamamento. Só era, só para eu ter essa confirmação. Abriu o chamamento, e aí, aí ela veio 
me pedir pra pedir as diretrizes da Sabesp pra 208 unidades, que provavelmente era uma 
reivindicação da construtora, para ‘virar’ né, que eles chamam, como eles falam, para ‘virar’ 
o projeto tinha que ser mais unidades. E aí, a ATEK fez um estudo pro terreno, porque que a 
ATEK não virou com vocês?” 
Vagner: “Ela desistiu. Porque ela falou que não viabilizava a questão do terreno porquê a, a 
construtora visa lucro né, então ela tem um mínimo de unidades para entregar. No começo 
era 100 unidades, porque a nossa habilitação era pra 100 unidades, depois a gente 
conseguiu habilitar para 200, depois foi para 500 e hoje nós estamos habilitados para 1000 
unidades.” 
Viviane: “Quer dizer, a Entidade está habilitada, né, quer dizer, com todos os projetos 
somam 500, vocês podem vir a produzir 500 unidades habitacionais, é isso?” 
Vagner: “Hoje até 1000 unidades.” 
Viviane: “Uh, que legal!” 
Vagner: “Só que a gente tem 208 do José Camarotto e mais 266 do Carolina Maria e Jesus, aí 
a gente pode fazer uma parceria com a Prefeitura e pegar mais o restante né, mais quase 
400 e poucas unidades aí.” 
Viviane: “Legal. Quer dizer, então, o Viva Quitaúna, que a gente pôs o nome de Viva 
Quitaúna por causa de vocês, então ele chama, o conjunto chama José Camarotto?” 
Vagner: “É, residencial José Camarotto.” 
Viviane: “Residencial José Camarotto, tá. É, e aí essa unidade, o desenho da unidade já vem, 
já vem, junto com a construtora, é o pacote fechado, rs?” 
Vagner: “A gente não pode opinar em nada.” 
Viviane: “Nem na implantação?” 
Vagner: “Em nada. A única coisa que eu pedi, que eu exigi deles é que a gente escolhesse a 
cor do piso e do azulejo e a cor da fachada da obra. E a gente fez já essa, essa, final de 
semana passado a gente fez a visita lá na obra e aí os moradores, em assembleia geral, já 
tinham definido. Ele me mostrou 3 amostras de piso e 3 amostras de azulejo, né, de 
revestimento. E aí os próprios moradores decidiram a cor que vai ser o piso e azulejo. É 
super bacana isso, super participativo.” 
Viviane: “Que bom, o que é legal, quer dizer, é mínimo né, a participação ainda. Mas que é 
legal, é que por exemplo, é que na hora que você entrar no seu apartamento você não 
precisa destruir tudo e colocar do jeito que você quer, porque é o que acontece em todos os 
conjuntos. Você acompanhou lá, o ‘Flamenguinho’, toda vez que, mesmo nas favelas, 
entrava na casa azulejada e o cara destruía tudo, porque não era o que o cara estava afim. É, 
e que que os moradores, que que os beneficiários na verdade, que vão morar no José 
Camarotto, falam dessa, desse desenho, do tamanho da unidade? Estou vendo que tem uma 
unidade de 49 e uma de 50, quer dizer, é muito, a diferença é muito pequena, 49,67 e 50,43. 
É, o que que eles falam? Porque uma tem um desenho mais linear e a outra mais 
quadradinha, que que eles falam da unidade? Eles estão satisfeitos, eles acharam 
pequeno?” 
Vagner: “Não eles estão satisfeitos porque eles sabem que o mercado, teve gente que falou 
pra gente que tá, o filho comprou um apartamento desse na construtora com 43m², com 
42m².” 
Viviane: “É uma diferença grande, esses 6m é um ambiente né.” 
Rapaz Entidade: “Um também comentou de 39m².” 
Viviane: “É não é, porque assim, o Minha Casa Minha Vida começou com 39 e depois passou 
pra 43, porque, o que que aconteceu, o CDHU passou pra 46, então eles viram que não, que 
não ia, não ia casar essa medida. 39 é para uma pessoa, para um casal, um dormitório né. 
Então a gente tem 2 dormitórios, sala, cozinha e uma área de serviço pequenininha. É, pelo 
menos tem um espaço para a área de serviço.” 
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Rapaz Entidade: “Assim, é muitas famílias estão optando as vezes pelo tamanho dos 
quartos, porque numa tipologia o quarto é menor e na outra o quarto é maior. Então as 
vezes a pessoa que tem 2 filhos ela prefere optar pela tipologia de canto que ela tem os 
quartos maiores. É a tipologia de corredor.” 
Vagner: “A única diferença é o corredor ali Vivi, o corredor que está ali ó, aqui não tem 
corredor, aqui não tem, aqui tem corredor ali.” 
Viviane: “Mas esse perde menos área de circulação que aquele né? Aquele tem mais área de 
circulação.” 
Vagner: “Mas é um apartamento ...” 
Viviane: “Não, eu estou vendo a tipologia e é legalzinha, bacana.” 
Vagner: “Para a construtora hoje, um apartamento desse aí, 280 a 300mil reais.” 
Viviane: “É, é. Quanto está saindo, aqui quanto, 96 é o subsídio?” 
Vagner: “96 mil.” 
Viviane: “Redondo? Não tem nenhum acréscimo?” 
Vagner: “Teve o aporte da Prefeitura. É a Prefeitura doou o terreno e fez mais um aporte de 
2 milhões e 700, que era do Casa Paulista. Só que o Casa Paulista não transferiu essa grana 
pra gente, e aí a gente conversou com o prefeito e o prefeito fez essa doação, senão não 
tinha saído essa obra.” 
Viviane: “Eu me lembro disso.” 
Vagner: “Agora a gente está indo atrás do Casa Paulista, atrás desse recurso que saiu, esse 
recurso saiu do fundo de Habitação aqui de Osasco. E aí por isso foi importante essa parceria 
né, com o governo municipal. O governo do Estado é aquilo, eles não viabilizam, e nós 
pegamos 83 mil reais do governo federal, duma transição, que era de 73, de 76, a gente 
pegou uma transição, de 83 mil, foi na época que estava aquela...” 
Viviane: “Quer dizer, era 76 no começo, passou para 83...” 
Vagner: “Eles fizeram isso porque o Casa Paulista não estava liberando o recurso, então para 
diminuir o aporte da Prefeitura, eles mandaram 83 e aí a Prefeitura, porque senão era 4 
milhões de aporte da Prefeitura, caiu para 2 milhões.” 
Viviane: “Entendi. Quer dizer essa diferença de 76 para 83 já melhorou a vida da Prefeitura.” 
Vagner: “Já conseguimos viabilizar, né, porque você sabe que a Prefeitura...” 
Viviane: “E aí tem o, é financiamento isso? Quanto tem de financiamento?” 
Vagner: “As famílias, quando entregar isso daí vai ter um financiamento direto com a Caixa, 
10 anos.” 
Viviane: “Isso, mas que valor que vai ser financiado?” 
Vagner: “É 10% da renda da família. A família ganha 800 reais, ...” 
Viviane: “Não, eu sei, mas qual é o valor final da unidade, do que, do valor total da unidade, 
por exemplo, a unidade custou 96, vamos dizer assim, né, não custou né, se a gente fizer 
essa conta ela vai ficar mais cara, né. Vamos dizer que a unidade custou 100. Tá, é, o 96 é 
subsídio, não tem retorno, certo? Então a família financia o que, os outros 4mil só?” 
Rapaz Entidade: “Vai dar 9 mil e poucos reais só.” 
Viviane: “Ah, só vai ter que pagar 9mil? Tá, entendi.” 
Rapaz Entidade: “São, no caso, são 10 anos?” 
Viviane: “Quanto ficou a unidade?” 
Rapaz Entidade: “120.” 
Viviane: “Qual o valor final da unidade?” 
Vagner: “Então, é porque assim, é que a gente. Desculpa gente.” 
Rapaz Entidade: “10 mil e 800 reais.” 
Viviane: “10 mil e 800 reais? É o que a família vai ter que pagar?” 
Rapaz Entidade: “É o que a família vai ter que pagar, baseado no salário mínimo.” 
Viviane: “Então teoricamente se você pensar a unidade vai sair mais ou menos 106, é isso?” 
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Vagner: “É porque assim é Viviane, a gente não, as moradias nossas não é, não tem é, não 
tem valor de mercado, porque a gente, a gente vai pôr um empecilho aí para as famílias não 
venderem o produto.” 
Viviane: “Não, não, eu sei, eu só quero saber por que assim, é, a gente sabe que não fica, 
não custa 96 né, ela custa sempre um pouquinho mais.” 
Vagner: “É porque, e outra, aí, nesse valor, não está embutido o preço do terreno, foi 
doado.” 
Viviane: “Então, isso a gente sabe, no Minha Casa Minha Vida o custo do 96 tem que, tem 
que absorver também o preço do terreno. Por isso que é esse número louco de unidades, 
porque senão não vale a pena, para a construtora vamos dizer assim. Quer dizer, é, não é só 
pra gente ter uma ideia quanto custa uma unidade desse padrão, né, preço de custo vamos 
dizer assim, que é o 106 mil, que é mais ou menos o que a gente tinha...” 
Vagner: “Só o terreno aí seria 10 milhões de reais, só o terreno já inviabilizaria.” 
Viviane: “Já inviabilizaria, porque você, quer dizer, 10 milhões de reais.” 
Vagner: “O aporte é bem menor, entendeu? Não ia ter aporte para tudo, para comprar esse 
terreno. Se não fosse pela ação da Prefeitura a gente não poderia, a gente não conseguiria 
fazer esse projeto aí.” 
Viviane: “Quer dizer, só o preço do terreno dividido pelas famílias custaria 48 mil, só o 
terreno para cada família. E aí você vê, seria a metade da unidade né, 48 mil, 96 mil, seria a 
metade da unidade, e aí não vira.” 
Vagner: “O valor do terreno hoje é 10%, né, de 96 mil. Você faz aí 96 mil vezes 10% é o valor 
do terreno. 2 milhões e pouco.” 
Viviane: “Entendi, tá. Não, só pra gente ter uma ideia de quanto está girando o valor. É 
lógico que não é esse valor que a, a construtora vai receber um valor inteiro, cheio, e ela 
está fazendo a metade do preço.” 
Vagner: “A conta mais fácil de você fazer, um imóvel desse aqui, a construtora pega 96 mil 
do Minha Casa Minha Vida e faz o financiamento disso aí, ela vai vender esse imóvel por 
280, 300mil. Qual lucro que ela vai ter?” 
Viviane: “Se ela fizer, se ela fizer por conta dela né, se ela oferecer pra Caixa fazer o 
empreendimento.” 
Vagner: “É o lucro é muito grande, entendeu? Agora a gente é ...” 
Viviane: “Mas ela está lucrando, porque você faz a conta, 208 vezes 96 está dando 199.” 
Vagner: “19 milhões.” 
Viviane: “19 milhões, é, isso.” 
Vagner: “A obra é isso ó, 208 vezes 96 mil, é o valor da obra é esse daqui.” 
Viviane: “Quase 2 milhões.” 
Vagner: “Quase 20 milhões. Fora o, ó, 20 milhões mais 10 milhões do terreno. O valor total 
da obra é isso aqui ó, 30 milhões. Mais ou menos. Agora se não, se não fosse a doação da 
Prefeitura ...” 
Viviane: “150 mil, 144 mil a unidade, seria, a preço de custo, vamos dizer assim. Terreno 
mais construção, 144 mil, né? Se ela, se ela, se ela botar o preço dela em cima, é 250 mil, é o 
que você falou, 245 mil é o que ela venderia.” 
Vagner: “Na planta, hoje, estaria ...” 
Viviane: “Para ela 150 mil seria o preço de custo, né, o terreno mais a obra. Se ela for pôr o 
lucro dela, que é mais ou menos 70%, é 245 mil, 250 mil um apartamento desse.” 
Vagner: “É, mas aqui no bairro, você não encontra imóvel nesse preço.” 
Viviane: “Sim porque aqui, o bairro, não, em Osasco a terra é cara.” 
Vagner: “É bem localizado, em Osasco a terra é muito cara, é, é complicado. Esse outro 
projeto que a gente está viabilizando, a gente conseguiu viabilizar porque o terreno está 
grafado como ZEIS, Zona Especial de Interesse Social.” 
Viviane: “Então aí ela fica, aí o preço dele é menor.” 
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Vagner: “Eu estou pagando lá 550 reais o metro quadrado.” 
Viviane: “Nossa!” 
Vagner: “Ainda vai ter, vai ter que ter o subsídio do Casa Paulista.” 
Viviane: “550 reais o metro quadrado!” 
Vagner: “Aqui o preço é mil.” 
Viviane: “É, eu sei, eu sei por que lá no Rio Velho o cara queria 750 naquele terreno 
encravado.” 
Vagner: “Então, só, só está assim porque está grafado com ZEIS.” 
Viviane: “Mas mesmo assim baixou muito pouco né.” 
Vagner: “Por isso que foi o Plano Diretor da cidade que nos ajudou nesse projeto aí.” 
Viviane: “Caramba.” 
Vagner: “São 13 mil metros quadrados lá. Aqui é 50. Nós estávamos vendo o aporte lá vai 
ser 2 milhões e pouco para cada, para cada Entidade. Aí a Prefeitura não consegue. Aí a 
gente vai ter que lutar no Casa Paulista lá no governo do Estado, esse aporte aí.” 
Viviane: “Entendi.” 
Vagner: “Esse é outro projeto, né, eu estou falando desse, do Carolina Maria José.” 
Viviane: “Não, mas esse está viabilizado.” 
Vagner: “Esse aqui está viabilizado, está bonitinho.” 
Viviane: “Então me fala, me fala um pouco do, quer dizer, quem que acompanha a obra, 
quem faz a gestão da obra?” 
Vagner: “A gente, nós da Associação. Existe a comissão de acompanhamento de obra.” 
Viviane: “Dos moradores junto com a Associação?” 
Vagner: “É, então, o morador mais a Associação. E existe a CRE também, que é a Comissão 
de Representantes da Entidade. São duas comissões, fora as outras comissões que tem né.” 
Viviane: “Tá. E aí, quem administra a obra? É a construtora?” 
Wagner: “A construtora.” 
Viviane: “Vocês não, vocês não, vocês não olham nada, eles só, eles só ficam passando para 
vocês a informação do prazo, do andamento da obra? Vocês não veem medição, vocês não 
veem ...” 
Vagner: “Não, a gente acompanha a medição, vem um engenheiro da Caixa todo dia 24, é 
medição. Ele vem, a gente acompanha a medição, aí tem uma planilha que o construtor 
apresenta para o engenheiro, para nós. Ele fala olha, foi feito isso isso e isso durante esse 
mês, aí ele mostra, a gente anda na obra, aí ele fala aqui não está, aqui está, aqui pode, aqui 
não pode.” 
Viviane: “É, mas a empreitada global, na verdade vocês não mexem com dinheiro, o 
dinheiro não passa na mão de vocês?” 
Vagner: “O dinheiro passa pela entidade e já vai direto para ...” 
Viviane: “Eu sei.” 
Vagner: “Mas a gente que assina.”  
Viviane: “Ah, vocês assinam a medição juntos?” 
Vagner: “A gente assina a medição.” 
Viviane: “Ah, entendi, entendi.” 
Vagner: “O pessoal da Comissão que assina a medição.” 
Viviane: “Entendi. É porque você sabe como funciona né, o dinheiro, o dinheiro do Minha 
Casa Minha Vida vem antes né. Como nunca antes neste país, você recebe antes de fazer, e 
isso, e isso assim, que a gente acha que é uma confiança muito grande, né?” 
Vagner: “O dinheiro fica bloqueado na conta.” 
Viviane: “Eu sei, mas de qualquer maneira, o dinheiro vem antes. O cara já sabe, se ele 
quiser vender esse dinheiro, porque construtora faz isso amigo, ele vende, como que é, o 
‘factory’, que eles falam, eu vendo um crédito que eu tenho, então o cara trabalha assim.  
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Então, imagina, o cara já sabe quanto ele vai receber, ele não fica esperando, ele sabe, está 
lá, seu eu cumprir meu, meu ‘coiso’ eu recebo.” 
Vagner: “E tem meta né, ele faz a meta do mês e vai receber tanto.” 
Viviane: “Mas isso é, isso é um avanço em relação ao, isso também é importante a gente 
destacar. Porque é um avanço em relação a, a, ao, ao padrão né, ao modo operante de 
padrão de pagamento, de pagamento de todo mundo né, você sempre paga serviço feito, 
executado, né.” 
Vagner: “Financiamento normal, você não financia a obra, você financia o dinheiro. Você 
financia o dinheiro, você não está financiando a obra. A obra já está pronta. Você vai lá e 
financia o dinheiro. O governo, o, o, recurso é liberado através do dinheiro, o dinheiro que o 
financiamento vai liberar.” 
Viviane: “Legal.” 
Vagner: “E aí, a obra já está com 80% concluída já, já está vendida 100%, antes de começar 
né?” 
Viviane: “É, normalmente é assim né. Mas isso é legal, porque, por exemplo, é, que nem 
crédito solidário, nunca, não tinha dinheiro, o crédito solidário também era assim né, vinha 
o dinheiro antes, né, e aí a associação confirmava a medição e a empresa recebia, mas isso 
que é, você pensar que você tem uma medição que está lá datada, dividida em parcela, com 
valor fechado, certo, ele pode glosar lá dizendo, isso daqui você não fez, isso daqui você não 
fez. O cara pode vender aquele valor que ele tem congelado na conta né. Isso é, isso é, pro 
giro do dinheiro, que a gente sabe que funciona mas ... Eu acho que é isso. Lembra de mais 
alguma coisa Vanessa? Eu acho que é isso, está mais do que bom né. Agora temos que ir lá 
visitar a obra.” 
Vagner: “Vamos lá.” 
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NOME DO CONJUNTO: CONDOMÍNIO ZORILDA MARIA DOS SANTOS 
ENDEREÇO: RUA GUILHERME GARIJÓ, 371 - SUZANO 
COORDENADAS:  23°29'36.22"S; 46°17'28.44"O 
 

1. BREVE DESCRIÇÃO 

Ano de início: 2010 (compra do terreno), 2012 (início das obras) 
Ano de término: 2013 (as unidades foram entregues conforme finalizadas) 
Cidade e Estado: Suzano, SP 
Contratante: Central Pró-Moradia Suzanense  
Fonte de recursos: Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades  
Assessoria técnica: Brasil Habitat, Ambiente Arquitetura 
Número de famílias beneficiadas: 80  
Renda média das famílias: R$ 1600,00 
 

O conjunto Condomínio Zorilda Maria dos Santos teve um processo de projeto conturbado, 
com duas projetistas envolvidas. A assessoria técnica Brasil Habitat foi responsável pela 
elaboração de um Estudo de viabilidade, do Projeto de arquitetura, de Projetos 
complementares e do Trabalho social. Posteriormente, na viabilização do empreendimento, 
a Ambiente Arquitetura, ONG com larga experiência em mutirões autogestionários, foi 
responsável pelas etapas de Gerenciamento e acompanhamento de obra, além das 
aprovações necessárias. 
A entidade beneficiária Central Pró Moradia Suzanense (CEMOS) é uma entidade afiliada à 
UMM, e foi fundada nos anos 80. Para desenvolvimento do projeto, a entidade teve apoio 
da Prefeitura Municipal de Suzano, que incorporou no Plano Municipal de Habitação 
dispositivos que possibilitavam que parte do apoio habitacional fosse feito a partir de 
Entidades sem fins lucrativos. O Plano Diretor Municipal destinou a área do projeto como 
ZEIS. A ONG Brasil Habitat, que já havia atuado junto a UMM, foi então acionada pela 
entidade para realizar o projeto. 
A execução da obra não ficou sob responsabilidade da Brasil-Habitat, mas sim da Ambiente 
Arquitetura, sendo que durante a execução foi modificada a cobertura de telhas cerâmicas 
para telha de fibrocimento e o sistema de estrutura convencional que permitia a reforma e 
ampliação para um sistema de alvenaria estrutural. 
Atualmente, quando perguntada, a Entidade se arrepende de ter feito poucas unidades, em 
relação ao potencial que o terreno permitia, porém na época se apegaram ao fato de estar 
próximo à uma área de proteção ambiental.  
As unidades foram sendo entregues conforme concluídas, não tendo havido possibilidade de 
entrega oficial devido risco de invasões. 
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2. RELATÓRIO DE ANÁLISE 

NOME DO CONJUNTO: Condomínio Zorilda Maria dos Santos 
ENDEREÇO: RUA GUILHERME GARIJÓ, 371 - SUZANO 
COORDENADAS: 23°29'36.22"S; 46°17'28.44"O 
ÁREA DO TERRENO: 23.479,05 M² 
NÚMERO DE UNIDADES: 80 UNIDADES TÉRREAS  
ÁREA DAS UNIDADES: 87,3 M²  
ÁREA CONSTRUÍDA - HABITAÇÕES: 3360 M²  
ÁREA CONSTRUÍDA - OUTROS USOS: 60,8 M² 
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 3420,8 M²  
DENSIDADE HABITACIONAL BRUTA: 180,8 HAB/HA 
NÚMERO DE VAGAS: 63 VAGAS 
NOME ENTIDADE: CENTRAL PRÓ MORADIA SUZANENSE  
CONTATO: (11) 4731-7851 EMAIL 
cemos.moradia@gmail.com 
 

 

  Imagem: Google Eart 
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2.1. INSERÇÃO URBANA 

2.1.1 DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (km):  6,1 KM 

2.1.1.1 TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (min) 16 

2.1.1.2 CARRO: 18 min 

2.1.1.3 TRANSPORTE PÚBLICO: 28 min 

2.1.1.4 A PÉ: 83 min 

2.1.2 DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA: 41,5 KM 

2.1.2.1 TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DA R.M. (min) 17 

2.1.2.2 CARRO: 72 min 

2.1.2.3 TRANSPORTE PÚBLICO: 110 min 

2.1.2.4 A PÉ: 524 min 

2.2 EQUIPAMENTOS URBANOS (LISTAR TODOS E DISTÂNCIA EM KM E MIN) 

2.2.1 EDUCAÇÃO 

NO CONJUNTO: 
NO ENTORNO: 

EMEIF Professor Antônio Maschietto – 0,7 KM – 9min 
EE Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra – 1,2 KM – 16min 

2.2.2 SAUDE: 
NO CONJUNTO: 
NO ENTORNO 

UBS Boa Vista – Dr. André Antônio Cano Garcia – 1,4 KM – 17min  
2.2.3 LAZER 

NO CONJUNTO 
NO ENTORNO 

2.2.4 COMÉRCIO  
NO CONJUNTO: 
NO ENTORNO: 
 

Bairro comercial Dona Benta, conta com supermercado, padaria, açougue, hortifruti, 
doceria, restaurante, bares, farmácia, floricultura, escola de idiomas, papelaria, loja de 
material de construção, loja de móveis, loja de roupas e calçados, bicicletaria, lotérica, 
caixas eletrônicos, petshop, autoescola, mecânica. - 1,2 Km – 15 min 

                                                             
16 PARA TODAS AS “DISTÂNCIAS” EM MINUTOS, USAR “ROTAS” DO GMAPS (às 12H). 
17USAR COMO REFERÊNCIA O MARCO ZERO (PRAÇA DA SÉ). 
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2.3. LOCALIZAÇÃO (INSERIR FOTO AÉREA) 

(  ) DENTRO DA MANCHA URBANA 

(X) NO LIMITE DA MANCHA URBANA 

(  ) FORA DA MANCHA URBANA 

2.4 ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE 

DESCREVER AQUI OS EQUIPAMENTOS E LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO NO 
ENTORNO (DISTÂNCIAS E TEMPO DESLOCAMENTO) – ANEXAR IMAGEM: 
Em frente a portaria do empreendimento há um ponto de ônibus onde passam 
ônibus municipais, ônibus metropolitano e transporte complementar local por meio 
de vans. A linha de ônibus municipal São José-Cidade Edson, tem como parte do 
itinerário o terminal central com integração gratuita as outras linhas de transporte 
municipal da cidade, e passa pelo centro da cidade, sua tarifa é de R$ 4,10. A linha 
de transporte complementar da linha São José-Santa Casa, passando pelo centro da 
cidade, porém sem acesso ao terminal com a tarifa de R$ 4,10. A linha da EMTU 
Suzano (Vila Amorim) – Mogi das Cruzes (Jardim Piatã) com itinerário passando via 
Jardim Novo Horizonte em Mogi das Cruzes, sua tarifa é de R$ 4,25. 
 

2.5 FLUIDEZ URBANA 

(  ) ADEQUAÇÃO À MALHA 
(X) MUROS 
(  ) GRADES 

2.6 TIPO DE USO DO TÉRREO 

(  ) PÚBLICO 
(X) CONDOMINIAL 
(  ) INDIVIDUAL 
(X) OCUPADO 
(  ) DESOCUPADO 
(X) USO RESIDENCIAL 
(  ) USO SERVIÇOS 
(X) ESTACIONAMENTO 

 

3 IMPLANTAÇÃO 

3.1 ADEQUAÇÃO À TOPOGRAFIA (DESCREVER ABAIXO A FORMA DE IMPLANTAÇÃO EM 

RELAÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) 

3.2 PAISAGISMO 

(X) ÁREAS VERDES (PORCENTAGEM DE ÁREA VERDE, DESCREVER PAISAGISMO): 

No fundo de cada unidade habitacional fica destinada uma área de 34,8 m² de 

jardim totalizando 2785 m² (19,65%) de área verde. 

(  ) ÁREA SOMBREADA CONSTRUÍDA (PILOTIS) 
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(X) ESTACIONAMENTO DESCOBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 63 VAGAS 

(  ) ESTACIONAMENTO COBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 

 

3.3 OCUPAÇÃO DO TERRENO 

(  ) INSOLAÇÃO ADEQUADA 

(  ) ESPAÇOS PÚBLICOS (DESCREVER) 

3.3.2 ÁREA E % DE TERRENO OCUPADO POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO:  

661,5 m² (4,66%) de área ocupada por estacionamento. 

3.3.3 ÁREA E % DE TERRENO OCUPADO POR ARRUAMENTO:  

1578,5 m² (11,15%) de área ocupada por arruamento. 

3.3.4 DENSIDADE (HAB/HA): 180,8 Hab/Ha 

 

3.4 INFRAESTRUTURA CONDOMINIAL 

3.4.2 EQUIPAMENTOS CONDOMINIAIS (DESCREVER E ÁREAS): 

Há uma guarita na portaria do conjunto, porém não há porteiro, tendo cada 
morador a chave do portão, sendo cada morador responsável pelo acesso ao 
condomínio. Conta também com um salão de festa onde é usado como sede da 
entidade e são realizadas as assembleias referentes ao conjunto onde está inserido e 
aos futuros empreendimentos onde a entidade está envolvida. 
3.4.3 POSSUI OUTROS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES À MORADIA - DE USO 
PÚBLICO - NO INTERIOR DO TERRENO? (DESCREVER): 

3.4.4 MEDIÇÃO DE ÁGUA/LUZ/GÁS INDIVIDUALIZADA (DESCREVER): 
3.4.5 COLETA SELETIVA 

Não há coleta seletiva de lixo, sendo o lixo recolhido de maneira regular pela 
companhia de coleta local sem a separação. 

3.4.6 ELEVADORES (QUANTOS): 
Não há elevadores no conjunto pois se trata de casas térreas. 

3.4.7 TARIFA DE CONDOMÍNIO (EM REAIS, E DATA DA COLETA DO DADO; 
DESCREVER SERVIÇOS INCLUSOS NA TAXA) 
Há uma taxa cobrada de R$ 100,00 de cada unidade acertada em assembleia, 
destinada a manutenção do condomínio além de auxiliar na continuidade da 
entidade. 
3.4.8 ÁREA DE CIRCULAÇÃO CONDOMINIAL (EM M2 E %, EM RELAÇÃO AO TOTAL 

DE ÁREA CONSTRUÍDA):  

1968,5 M² (13,9% do total da área do lote) área ocupada por arruamento e 
calçada 
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3.5. CUSTOS 

DO TERRENO (INDICAR FONTE DO DADO, E DATA DA AQUISIÇÃO, QUANDO 

HOUVER):  

GLOBAL DO EMPREENDIMENTO:  

FASE 1: R$ 691.932,00 

FASE 2: R$ 5.864.617,00 

TOTAL: R$ 6.556.549,00  

CUSTO FINAL POR UNIDADE: R$ 81.956,86 

 

4 TIPOLOGIA E TECNOLOGIA 

4.1 FLEXIBILIDADE E VARIAÇÃO TIPOLÓGICA 

(  ) FLEXIBILIDADE INTERNA ÀS UNIDADES (DESCREVER PAREDES QUE PODEM 

SER ALTERADAS E AMBIENTES Q PODEM SER FUNDIDOS): 

(X) FLEXIBILIDADE EXTERNA ÀS UNIDADES: 

Estrutura possibilita ampliação de um pavimento. 

(  ) VARIAÇÃO TIPOLÓGICA NO CONJUNTO (DESCREVER TIPOS): 

4.2 CONFORTO / SUSTENTABILIDADE (ANEXAR TAMBÉM PLANTAS DAS TIPOLOGIAZ 

COM NORTE E ABERTURAS 

(X) VENTILAÇÃO CRUZADA 
(  ) INSOLAÇÃO ADEQUADA 
(  ) PROTEÇÃO SOLAR 

4.3 DIMENSIONAMENTO E AGENCIAMENTO ESPACIAL 

(  ) COMPATIBILIDADE COM MOBILIÁRIO MÍNIMO 

(  ) OTIMIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO 

(  ) COMPARTILHAMENTO DE USOS NOS CÔMODOS 

(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NA UNIDADE 

(  ) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NO PAVIMENTO 

4.4 MODULAÇÃO / SISTEMA CONSTRUTIVO 

4.5 DESCREVER MÓDULO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS: 

4.5.1. USO DE MATERIAIS LOCAIS DE BAIXO IMPACTO (DESCREVER SE HOUVER) 

USO DE COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS OU PRÉFABRICADOS 

(DESCREVER SE HOUVER) 
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4.6 QUADRO DE ÁREAS (M2) 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR 11,0 M² 31,25% 

QUARTO 1 8,18 M² 23,24% 

QUARTO 2 7,52 M² 21,36% 

COZINHA  4,58 M² 13,05% 

BANHEIRO 2,57 M² 7,3% 

ÁREA DE SERVIÇO 5,89 M²  

QUINTAL 31 M²  

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 1,35 M² 3,8% 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 13,04 M²  

ÁREA “VARRIDA” 47,18 M²  

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 6,37 M²  

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 53,55 M² 100% 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: RUA INTERNA DE CHEGADA AO CONDOMÍNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: VISTA DA RUA INTERNA PARA O PORTÃO DE CHEGADA E PORTARIA 
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FOTO: TIPOLOGIAS DO CONJUNTO, MOSTRANDO QUINTAL, TELHADO E LOCAL DA CAIXA 
D’ÁGUA. 

FOTO: TIPOLOGIAS QUE POSSUEM VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA FRENTE 
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FOTO: SISTEMA DE CONTROLE DE ÁGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: QUINTAL DE FRENTE COM ÁREA DE SERVIÇO E LIGAÇÃO PARA QUINTAL DE FUNDOS. 
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FOTO: DIMENSÃO DE CORREDOR COM ÁREA DE SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: ÁREA DE APP PRESENTE NO TERRENO DO COMPLEXO 
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FOTO: RUA INTERNA COM CASAS DOS DOIS LADOS, SOMENTE COM PASSAGEM PARA 
PEDESTRES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
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FOTO: RUA INTERNA DO CONDOMÍNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: VISTA DO CENTRO COMUNITÁRIO 
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FOTO: DIVISÃO ENTRE ÁREA DAS HABITAÇÕES COM A APP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: ÁREA DE APP A ESQUERDA E HABITAÇÃO A DIREITA. 
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FOTO: DIVISÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM TIPOLOGIA 
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NOME DO CONJUNTO: Edifício Cambridge 
ENDEREÇO: Avenida Nove de Julho, 208 a 216 – Centro São Paulo-SP 

1. BREVE DESCRIÇÃO 

O edifício conhecido como Hotel Cambridge é um caso emblemático da disputa por solo 
urbano na cidade de São Paulo. “Projetado pelo arquiteto Francisco Back e financiado pelo 
empresário Alexandre Issa Maluf, o Cambridge virou sinônimo de sofisticação assim que seus 
119 apartamentos foram inaugurados, em 1951”. O empreendimento funcionou até 2002, e, 
em 2010, a Prefeitura de São Paulo declarou o imóvel como sendo de interesse social, por 
meio do decreto nº 51.23718. Após uma batalha jurídica com os herdeiros do imóvel, a 
desapropriação foi efetivada em 2011, prevendo uma reconversão do conjunto de 
apartamentos, “remodelados em 121 unidades habitacionais de cerca de 38 m²”. 
Em 24 de Novembro de 2012, o edifício foi invadido e ocupado por integrantes da Frente de 
Luta por Moradia – FLM19, e, posteriormente, foi incorporado à modalidade Entidades do 
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV-FDS. Atualmente, o projeto arquitetônico, 
adequado para 121 unidades, é desenvolvido pela Peabiru Trabalhos Comunitários e 
Ambientais, ONG de assessoria técnica e que foi entrevistada pela equipe (ver anexos). 
Em 2017, foi lançado o filme Era o Hotel Cambridge, que teve como destaque a figura de 
Carmen Silva, uma das lideranças da FLM. O filme, ainda que de enredo fictício, apresenta 
aspectos documentais relevantes tanto sobre as dinâmicas internas à ocupação quanto das 
possíveis interações entre edifício e cidade (por exemplo, a cena em que os ocupantes 
realizam o “gato”, ligação elétrica clandestina). 
A ocupação do Cambridge apresenta uma composição de etapas peculiar, pois, se e quando 
for realizada a obra de adequação, haverá mudança de moradores, devido a um rodízio 
interno da FLM, uma vez que existe uma ordem de prioridade entre membros do 
movimento, cujos critérios são, entre outros, assiduidade e tempo de atividade. De todo 
modo, o edifício Cambridge segue ocupado, e talvez o principal déficit atual seja a ausência 
de elevador, dado que essa situação ainda pode perdurar por anos. 
O edifício Cambridge possui uma localização privilegiada no centro de São Paulo, ao lado do 
Anhangabaú, bem como uma dupla abertura ao rés-do-chão para dois logradouros, Avenida 
Nove de Julho e Rua Álvaro de Carvalho, fruto da sua implantação alongada e quase de 
esquina. E enquanto a obra de adequação não sai, segue ocupado como uma “máquina de 
guerra”: uma localização central conquistada pela reivindicação de um movimento 
organizado; e uma infraestrutura de porte tanto no potencial contato com a vida pública – 
ao rés do chão – quanto na capacidade de provisão habitacional em um único lote. 

                                                             
18 http://www.saopauloantiga.com.br/hotel-cambridge/ 
19 http://www.portalflm.com.br/policia-impede-entrada-de-agua-e-comida-para-familias-sem-teto/ 
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2. RELATÓRIO DE ANÁLISE 
FICHA DO EMPREENDIMENTO 
NOME: Edifício Cambridge 
ENDEREÇO: Avenida Nove de Julho, 208 a 216 – Centro São Paulo-SP COORDENADAS:  
23°32’55.69” S   46°38’26.57”O  
ÁREA DO TERRENO: 582,00 m² 
NÚMERO DE UNIDADES: 121 
ÁREA DAS UNIDADES: Vide tabela anexa 
ÁREA CONSTRUÍDA - HABITAÇÕES: 5171,44 m² 
ÁREA CONSTRUÍDA - OUTROS USOS:  
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 7356,39 m² 
DENSIDADE HABITACIONAL BRUTA: 3118 hab/ha 
NÚMERO DE VAGAS: 0 
NOME ENTIDADE: FRENTE DE LUTA PELA MORADIA (FLM) 
CONTATO: DONA CARMEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: HOTEL CAMBRIDGE 
AUTORIA: DOUGLAS NASCIMENTO, 2011. 
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2.1 INSERÇÃO URBANA 
2.1.1. DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (km): menos de um quilômetro 

2.1.2. TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO (min) 20 
2.1.2.1 CARRO: Entre 4 e 9 min 
2.1.2.2 TRANSPORTE PÚBLICO: 12 min 
2.1.2.3 A PÉ: 16 min 

2.1.1. DISTÂNCIA ATÉ O CENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA: menos de 
um quilômetro 

2.1.3. TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DA R.M. (min) 21 
2.1.2.4 CARRO: Entre 4 e 9 min 
2.1.2.5 TRANSPORTE PÚBLICO: 12 min 
2.1.2.6 A PÉ: 16 min 

2.2. EQUIPAMENTOS URBANOS (LISTAR TODOS E DISTÂNCIA EM KM E MIN) 
2.2.1 EDUCAÇÃO 

NO CONJUNTO: NÃO HÁ 
NO ENTORNO: 

Escola Municipal de Música – 0,7km – 10min 
Escola de Dança de São Paulo – 0,8km – 11min  
Escola Estadual Caetano de Campos – 0,75km – 10min 
Creche Municipal leda Maria B. de Carvalho – 1,3km – 13min 
EMEI Patrícia Galvão – 0,8km – 11m 
Escola Estadual Maria Augusta Saraiva – 0,8km – 11min 
Biblioteca Monteiro Lobato – 1,3km – 18min 
Biblioteca Mário de Andrade - 0,45km – 7min 

2.2.2. SAUDE: 
NO CONJUNTO: NÃO HÁ 
NO ENTORNO 

Ambulatório da Mulher – Hospital Pérola Byingtong – 0,7km – 10min 
Hospital da Mulher - Pérola Byingtong – 1,2km – 16min 
UBS Conjunto do Ipesp – 1,1km – 15min 
UBS Fernanda Sante Limeira – 0,7km – 10min 
UBS Humaitá – 1,1km – 15min 

2.2.3 LAZER 
NO CONJUNTO: NO PROJETO ESTÃO PREVISTAS ÁREAS DE LAZER COBERTA 
E DESCOBERTA 
NO ENTORNO 

2.2.4 COMÉRCIO  
NO CONJUNTO: AINDA NÃO DEFINIDO 
NO ENTORNO: 

O edifício se encontra na região central de São Paulo, servida de todo o tipo de 
comércio.  

                                                             
 
21Para todas as “distâncias” em minutos, usar “rotas” do Google Maps (às 12h).21usar como referência o marco 
zero (praça da sé). 
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2.3. LOCALIZAÇÃO 
(X) DENTRO DA MANCHA URBANA 
(  ) NO LIMITE DA MANCHA URBANA 
(  ) FORA DA MANCHA URBANA 
 

2.4. ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE 
DESCREVER AQUI OS EQUIPAMENTOS E LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO NO 
ENTORNO (DISTÂNCIAS E TEMPO DESLOCAMENTO) – ANEXAR IMAGEM: 
O Edifício se encontra há 200m do terminal bandeira e dista 190m da estação 
Anhangabaú de metrô (linha vermelha). 

2.3 FLUIDEZ URBANA 
(X) ADEQUAÇÃO À MALHA 
(X) MUROS 
(  ) GRADES 

2.4 TIPO DE USO DO TÉRREO 
(  ) PÚBLICO 
(X) CONDOMINIAL 
(  ) INDIVIDUAL 
(X) OCUPADO 
(  ) DESOCUPADO 
(X) USO RESIDENCIAL 
(  ) USO SERVIÇOS 
(  ) ESTACIONAMENTO 

 
3. IMPLANTAÇÃO 

3.1. ADEQUAÇÃO À TOPOGRAFIA (DESCREVER ABAIXO A FORMA DE 
IMPLANTAÇÃO EM RELAÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) 
3.2. PAISAGISMO 

AREAS VERDES (PORCENTAGEM DE ÁREA VERDE, DESCREVER PAISAGISMO): 
NÃO HÁ 
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(  ) ÁREA SOMBREADA CONSTRUÍDA (PILOTIS) NÃO HÁ 
(  ) ESTACIONAMENTO DESCOBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 0 
(  ) ESTACIONAMENTO COBERTO (NÚMERO DE VAGAS): 0 
 

3.3. OCUPAÇÃO DO TERRENO 
(  ) INSOLAÇÃO ADEQUADA PARCIAL 
(  ) ESPAÇOS PÚBLICOS (DESCREVER) 

3.3.1. ÁREA E % DE TERRENO OCUPADO POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO:  
NÃO HÁ 

3.3.2. ÁREA E % DE TERRENO OCUPADO POR ARRUAMENTO: NÃO HÁ 
3.3.3. DENSIDADE (HAB/HA): 3118 HAB/HA 

 
3.4. INFRAESTRUTURA CONDOMINIAL 

3.4.1. EQUIPAMENTOS CONDOMINIAIS (DESCREVER E ÁREAS): NÃO DEFINIDO 
3.4.2. POSSUI OUTROS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES À MORADIA - DE USO 

PÚBLICO - NO INTERIOR DO TERRENO? (DESCREVER): NÃO DEFINIDO 
3.4.3. MEDIÇÃO DE ÁGUA/LUZ/GÁS INDIVIDUALIZADA (DESCREVER): 
Sim, em cada andar há relógios de medição, que é feita de maneira remota. 
3.4.4. COLETA SELETIVA 
Não definido. 
3.4.5. ELEVADORES (QUANTOS): 2 
Atualmente, há fosse de três elevadores, desativados. No projeto de retrofit, está 
previsto apenas dois. 
3.4.6. TARIFA DE CONDOMÍNIO (EM REAIS, E DATA DA COLETA DO DADO; 
DESCREVER SERVIÇOS INCLUSOS NA TAXA) 
Não definido. 
3.4.7. ÁREA DE CIRCULAÇÃO CONDOMINIAL (EM M2 E %, EM RELAÇÃO AO TOTAL 
DE ÁREA CONSTRUÍDA):  
 

3.5. CUSTOS 
3.5.1. DO TERRENO (INDICAR FONTE DO DADO, E DATA DA AQUISIÇÃO, QUANDO 
HOUVER): R$ 6.500.000,00 na aquisição em 2012, Atualizado para R$9.000.000,00 
em 2015 
3.5.2. GLOBAL DO EMPREENDIMENTO: R$20.616.000,00 
3.5.3. CUSTO FINAL POR UNIDADE: R$ 170.380,16 (Fonte: Profº Celso Sampaio)  
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4. Tipologia e Tecnologia 
4.1. FLEXIBILIDADE E VARIAÇÃO TIPOLÓGICA – NÃO SE APLICA 

(  ) FLEXIBILIDADE INTERNA ÀS UNIDADES (DESCREVER PAREDES QUE PODEM 
SER ALTERADAS E AMBIENTES Q PODEM SER FUNDIDOS): 
(  ) FLEXIBILIDADE EXTERNA ÀS UNIDADES: 
(  ) VARIAÇÃO TIPOLÓGICA NO CONJUNTO (DESCREVER TIPOS): 

4.2. CONFORTO / SUSTENTABILIDADE (ANEXAR TAMBÉM PLANTAS DAS TIPOLOGIAS 
COM NORTE E ABERTURAS) 

(  ) VENTILAÇÃO CRUZADA – NÃO HÁ 
(X) INSOLAÇÃO ADEQUADA - PARCIAL 
(  ) PROTEÇÃO SOLAR – NÃO SE APLICA 
 

4.3. DIMENSIONAMENTO E AGENCIAMENTO ESPACIAL 
(X) COMPATIBILIDADE COM MOBILIÁRIO MÍNIMO 
(X) OTIMIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO 
(X) COMPARTILHAMENTO DE USOS NOS CÔMODOS 
(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NA UNIDADE 
(X) OTIMIZAÇÃO DE PRUMADAS HIDRÁULICAS NO PAVIMENTO 
 

4.4. MODULAÇÃO / SISTEMA CONSTRUTIVO - NÃO SE APLICA 
4.5. DESCREVER MÓDULO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS: 

4.5.1. USO DE MATERIAIS LOCAIS DE BAIXO IMPACTO (DESCREVER SE HOUVER) 
4.5.2. USO DE COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS OU PRÉFABRICADOS 

(DESCREVER SE HOUVER) 
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4.6. QUADRO DE ÁREAS (M2) 
 
TIPOLOGIA H1 (VARANDA) 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR 14,05 25,36 

QUARTOS 11,31 20,41 

COZINHA  9,92 17,90 

BANHEIRO 4,58 08,26 

ÁREA DE SERVIÇO 1,86 03,35 

VARANDA 30,01 --- 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 4,38 07,90 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 16,36 29,53 

ÁREA “VARRIDA” 46,10 83,22 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 9,29 16,77 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 55,39 100 

 

TIPOLOGIA G2 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR --- --- 

QUARTOS 14,00 39,80 

COZINHA  9,07 25,78 

BANHEIRO 4,22 11,99 

ÁREA DE SERVIÇO --- --- 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 4,03 11,45 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 13,29 37,78 

ÁREA “VARRIDA” 31,32 89,05 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 3,85 10,94 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 35,17 100 
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TIPOLOGIA G1 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR --- --- 

QUARTOS 14,69 41,24 

COZINHA  9,53 26,75 

BANHEIRO 4,32 12,12 

ÁREA DE SERVIÇO --- --- 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 3,33 09,34 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 13,85 38,88 

ÁREA “VARRIDA” 31,87 89,47 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 3,75 10,52 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 35,62 100 

 

TIPOLOGIA A 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR -- -- 

QUARTOS 17,91 40,8 

COZINHA  10,02 22,82 

BANHEIRO 5,01 11,41 

ÁREA DE SERVIÇO -- -- 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 4,00 09,11 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 15,03 34,24 

ÁREA “VARRIDA” 36,94 84,16 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 6,95 15,83 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 43,89 100 
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TIPOLOGIA B – PNE (VARANDA) 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR 13,90 27,90 

QUARTOS 13,74 27,58 

COZINHA  11,32 22,72 

BANHEIRO 5,48 11,00 

ÁREA DE SERVIÇO -- -- 

VARANDA 17,33 -- 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 7,31 14,82 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 16,80 33,72 

ÁREA “VARRIDA” 44,45 89,24 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 5,36 10,76 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 49,81 100 

 

TIPOLOGIA D2 (VARANDA) 

AMBIENTE ÁREA (M2) % 

SALA DE ESTAR 13,48 32,38 

QUARTOS 10,58 25,42 

COZINHA  8,67 20,83 

BANHEIRO 3,87 9,29 

ÁREA DE SERVIÇO -- -- 

VARANDA 19,05  

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 10,05 24,14 

SOMATÓRIA ÁREAS MOLHADAS 12,54 30,12 

ÁREA “VARRIDA” 36,60 87,94 

ÁREA DE CONTATO PISO-PAREDE 5,02 12,06 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 41,62 100 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

FOTO 1: ENTRADA DA RUA JOÃO ADOLFO 
AUTORIA: LORENA RABELO 

 

FOTO 2: ATUAL ÁREA DE CONVIVÊNCIA – TÉRREO RUA JOÃO ADOLFO 
AUTORIA: ALUNA LORENA RABELO 
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FOTO 3: BIBLIOTECA  
AUTORIA: LORENA RABELO 
 

 

FOTO 4: APARTAMENTO 
AUTORIA: ALUNA LORENA RABELO 
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FOTO 5: HALL DOS ELEVADORES  
AUTORIA: ALUNA LORENA RABELO 
 

 

FOTO 6: CARTAZ DO FILME 
AUTORIA: ALUNA LORENA RABELO 
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6. JOGO DE DESENHOS 
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7. ANEXOS 

Transcrição do áudio da entrevista realizada em 12 de maio de 2017, às 14 horas, no 
escritório Peabiru (Rua Vitorino Carmilo, 453, casa 07 – uma simpática vila de estilo à 
inglesa). 
Participantes:  
Denise Antonucci 
Alexandre Hodapp Oliveira Marques 
Marina Barrio Pereira 
Laíza Souza 
Lorena Rabelo 
Luciano Abbamonte da Silva 
 
Denise: mas aqui, por exemplo, é [um escritório] só [de] arquitetura? Porque parece que 
tem outras atividades, outras coisas, outros pontos... 
Alexandre: É, a gente, trabalha um pouco, é um campo que, não é um escritório de 
arquitetura, num modelo tradicional, apesar de que a gente faz basicamente as atividades 
de projeto, compatibilização de projeto, a gente faz tudo isso, que seria as atividades do 
escritório. Mas, além disso, a gente tem toda a interação, com os movimentos [sociais] e 
com as famílias. Então por exemplo, agora, a gente estava justamente numa reunião lá no 
Cambridge para discutir como seria, a gente está num processo que vai contratar, tem muita 
probabilidade de ser contratado, e eles têm um tempo ainda, então vai ter um tempo que as 
famílias vão ter para desocupar o prédio, então vai ter um trabalho social que a gente faz, 
sempre [somos] nós dois (Alexandre e Marina), e mais um sociólogo, tem um sociólogo que 
trabalha com a gente, e a gente estava discutindo como que seria esse trabalho, então 
estávamos nós arquitetos discutindo uma coisa que não nem diretamente do nosso campo, 
mas a gente faz isso direto, e as vezes a gente faz ou com o auxílio de um sociólogo, ele que 
vai fazer, desenvolver o trabalho depois, mas a gente faz, combina 
Denise: faz a mediação... 
E situações que a gente acaba fazendo oficinas, nós somos arquitetos mesmo, [oficinas] de 
escuta de projeto. Então uma coisa muito comum que a gente fez lá também é – que a gente 
está até programando lá agora uma atividade – uma oficina de espaço das áreas comuns do 
prédio, por exemplo, né, então pra gente fazer o projeto, a gente já tá com o projeto mas 
não está com os usos muito bem definidos, salão de festa, todas essas áreas comuns. Então 
tem uma questão que a gente quer levar de geração de renda... 
Marina: lá eles têm muitas áreas comuns... 
Alexandre: vocês conhecem lá né? Tem uma costureira, tem um brechó, tem um 
cabeleireiro, tem a bolaria 
Marina: tem o negócio de música né? 
Alexandre: é, tem o negócio de uma banda, quer dizer, tem várias áreas... 
Marina: e tem muitos depósitos... 
Alexandre: tem uma marcenaria, que não está funcionando muito bem... Ai a gente quer ver 
se vai, na hora que for ter o projeto se essas coisas vão continuar, mas isso a gente vai fazer 
um processo, a gente vai construir uma dinâmica de oficina, vai fazer com as famílias, e isso 
é uma coisa que às vezes a gente dava conta, com os arquitetos mesmo a gente consegue 
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montar isso, pra desenvolver isso. Em outros projetos a gente faz uma escuta, por exemplo, 
da unidade né, então, por exemplo, então quer saber se a família que ter varanda, se não 
quer ter varanda, se quer cozinha no teto, esse tipo de coisa. Então a gente sempre faz esse 
tipo de trabalho, é um pouco por ai. Fora isso, acho que tem a coisa dos eixos para explicar. 
Marina: é que a gente teve um momento de [re]estruturação interna aqui, que acho que foi 
em 2013, que definiu três eixos de organização do Peabiru pra gente se organizar 
internamente, que são o Produção do Espaço, que são esses trabalhos mais de arquitetura 
mesmo né, de projeto e acompanhamento de obra, elaboração de planos, projetos em 
diferentes escalas né, e obra; ai o segundo eixo é o Crítica, que são as pesquisas e estudos, 
então a gente costuma fazer sempre pesquisas científicas que tenham a ver com a nossa 
atuação profissional, que a gente fez, a última grande, foi sobre o Minha Casa Minha Vida 
Entidades, um que foi um edital do CNPq do Brasil todo, e a gente fez uma pesquisa sobre a 
produção do Entidades aqui no Estado de São Paulo. E ai depois disso a outra pesquisa que 
teve foi dos cortiços... 
Denise: e isso está divulgado, está disponível? 
Marina: a dos cortiços ache saiu agora porque a gente fez junto com a Entidade e a gente 
fez junto com a LabCidade da USP, e eles publicaram essa semana, mas ainda não está no 
site. [Mas a pesquisa é] o levantamento dos cortiços na área central, que estavam fazendo 
uma pesquisa sobre a Operação Urbana do Tamanduateí, e ai dentro dessa pesquisa 
queriam fazer um levantamento de como que era o... 
Denise: quem que [estava conduzindo]? 
Marina: era a Paula Santoro, então a Peabiru participou pontualmente com a coisa mais 
prática na pesquisa que era esse levantamento de cortiços. 
Denise: bom, nesse caso de todo modo você tem o financiamento do CNPq... 
Alexandre: é de pesquisa, normalmente em associação com algum Laboratório... 
A pesquisa do Minha Casa Entidades a gente fez junto com o Laboratório do IAU, da USP São 
Carlos, com ajuda do CNPq, então a professora responsável era [inaudível]... 
Alexandre: teve um outro que gerou esse livro [mostra o livro] que a gente acabou 
participando desse aqui também, então tem uma parte que foram algumas proposições de 
arranjos né, que a gente fez as casas sobrepostas 
Marina: é, a gente fez uma crítica mesmo à produção arquitetônica do Minha Casa Minha 
Vida... 
Denise: eles pediram pra diferentes escritórios... 
Marina: com diferentes densidades [esse aqui a densidade é mais baixa...] 
Alexandre: então essa é a linha de pesquisa que a gente faz também... 
Marina: e a terceira é Política, que são os trabalhos mais difíceis de definir, acho, eles são 
mais diferentes entre si. Mas tem, por exemplo, nossa atuação com o Movimento sem ser 
por uma via institucional (inaudível) um exemplo é o trabalho que a gente fez com a 
Comunidade da Paz, que eles estavam nessa área de remoção né, pela Prefeitura de São 
Paulo, por conta da confecção do Itaquerão, não do Itaquerão assim, mas de todas as obras 
ali do entorno, o Itaquerão na verdade é um polo né, não é só um estádio... 
Denise: de transformação da área né... 
Marina: isso, e a Comunidade da Paz estava sendo ameaçada por conta da construção de 
um parque linear, e a gente elaborou junto com eles, junto com outros parceiros também, 
um projeto alternativo, que eles usaram como instrumento de reivindicação, para fazerem 
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um atendimento; mesmo que eles tivessem que sair fazer um atendimento definitivo né que 
não fosse só o [inaudível] do despejo... 
Denise: e ai quer dizer, a maioria [inaudível] é constituído de arquitetos, e ai eventualmente 
vocês chamam outras pessoas ou já fazem parte da, como você falou, do sociólogo? 
Alexandre: é, varia. 
Marina: mas essa é uma parte da equipe. Tem um engenheiro também que trabalha pra 
gente, mas acho que depende muito dos trabalhos que estão acontecendo, os arquitetos 
são os que conseguem se manter mesmo com as mudanças de trabalho. O engenheiro e o 
cientista social têm altos e baixos; os arquitetos [a gente] conseguem manter sempre. 
Alexandre: a gente tem um engenheiro e estava com uma socióloga na equipe também até 
pouco tempo atrás, depois ela saiu ai ficou um tempo sem, que a gente estava com 
pouquinhos trabalhos assim, a gente meio que dava conta. Ai agora que a gente está com 
uma demanda de trabalho social maior a gente um [sociólogo], mas ele é um... quer dizer, a 
gente funciona assim só pra explicar também né: é uma ONG né, então a gente tem na 
verdade os membros, é aqui a gente tem dez né? Dez membros efetivos que estão 
trabalhando aqui. Ai a gente contrata, pode contratar outras pessoas, então agora por 
exemplo a gente tem esse técnico social contratado. Quando tem uma... a gente agora está 
numa época meio difícil de trabalho, a gente já teve momentos em que a gente estava com 
muitos trabalhos então além dos membros a gente tinha vários arquitetos contratados. 
Marina: e a gente hoje está numa situação que a gente tem muitos membros. Os membros 
têm um vínculo institucional com a Peabiru, então em assembleias entre os membros eles 
têm uma responsabilidade institucional aqui né, tanto de fazer as atividades do dia-a-dia, de 
rotina do escritório, quanto para buscar novos trabalhos, para representar a Peabiru. 
Denise: tem isso né? Você abrir novas frentes para (inaudível)... 
Marina: e ai tem isso, os contratados entrariam só no projeto específico. 
Alexandre: e ai a gente tem também sempre né, os estagiários. E ai a gente compõe esses 
membros, teve uma reunião bem bacana que a gente teve de planejamento estratégico, isso 
faz uns quatro anos, e depois desse planejamento estratégico a gente teve o planejamento 
financeiro; hoje a gente tá meio mal das pernas, mas a gente trabalha assim, de um jeito 
bacana, chegou num modelo interessante. Então as pessoas podem compor equipes: chega 
um trabalho né, então eu posso ir, por exemplo, chegou um email com uma solicitação ai 
posso ir eu lá numa reunião de trabalho, e é uma coisa que vai acontecer, não 
necessariamente eu vou fazer parte do trabalho, eu posso ir lá, normalmente que vai lá na 
reunião é quem tem mais afinidade, mas ai depois que o trabalho entra a gente constitui 
uma equipe, ai pode ser duas ou três pessoas constituem uma equipe. Então a gente tem 
várias pessoas com, é uma análise combinatória assim, não tem nenhuma pré-definição, 
então é isso, acaba um trabalho, então aquelas pessoas estão disponíveis para começar um 
novo né, então a gente vai compondo as equipes assim. E ai se precisa de mais gente, ai a 
gente vê se tem gente disponível das equipes, ou senão a gente contrata gente de fora. 
Então funciona mais ou menos assim. E a gente funciona financeiramente, como a gente 
teve aquela reunião hoje a Marina é a operadora financeira da Peabiru, ai tem uma 
diretoria, a gente tem uma diretoria só feminina... 
Marina: tenho críticas a i isso (risos) Mas são funções que rodam: ninguém é coordenador 
geral da Peabiru sempre, a cada dois anos a diretoria muda. Então é diretor geral, diretor 
financeiro e diretor administrativo. A idéia é que – como eu continuo fazendo as atividades 
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de arquiteta – eu não seja para sempre coordenadora financeira, que isso rode pra que a 
gente possa ir dividindo essas tarefas. 
Denise: e ai no caso específico do projeto que a gente veio conversar o primeiro contato... 
Alexandre: então, esse projeto, especificamente, surgiu da seguinte maneira: na época, a 
FLM [Frente de Luta pela Moradia], ela tinha como assessoria, na verdade não era uma 
assessoria técnica, mas quem prestava serviço para eles era o Celso Sampaio, que é um 
arquiteto de um escritório... Ele já trabalhou com assessoria técnica, ele tem uma 
experiência enorme, e é da mesma época da criação da Peabiru. E ele tinha sido chamado 
para entrar na COHAB, pra desenvolver no caso... 
Denise: no último ano né [de gestão Haddad]? 
Alexandre: no último ano junto com o João [Whitaker]. E ai ele precisou suspender as 
atividades do escritório dele, foi isso justamente no ano em que a SEHAB estava meio 
parada, e o João deu uma agitada lá. E ai os projetos estavam todos, tava, é aquela coisa né, 
tem projetos em andamento, mas está tudo meio vai não vai, aquela coisa em banho-maria, 
ai quando ele entrou lá deram justamente um gás nesses projetos, só que ai ele não pode 
participar, então ele chamou a gente e passou os projetos pra gente, indicou a gente para o 
Movimento, e foi assim que a gente passou a ser a assessoria do grupo, entrou para o 
projeto do Cambridge e em outros também. 
Então o Cambridge já tem uma história super antiga, porque era um projeto que teve a 
ocupação lá atrás né, e ai teve a pressão para ser desapropriado pela Prefeitura, a COHAB 
chegou a comprar o prédio, só que ai nessas mudanças de gestão, na vinda da gestão Kassab 
tinham definido que não ia ser para HIS, e que o prédio ia virar uma PPP, e iria para uma 
renda média. Isso foi aprovado num conselho e tal... 
Marina: tinha um argumento que o custo para viabilizar a obra de reforma do prédio não 
era possível de ser financiada pela faixa mais pobre, de HIS; que o custo da reforma teria que 
ser para uma renda média. Foi esse momento da PPP. 
Alexandre: ai teve uma briga, uma pressão enorme, ai conseguiram, no Conselho de 
Habitação, então isso é uma coisa inclusive da participação política que a gente faz, a gente 
também tem uma cadeira no conselho, então são coisas que a gente está sempre 
acompanhando. E ai teve uma articulação grande, e conseguiram entrar com uma proposta 
para reverter isso e pra passar a ser novamente para HIS. E ai o MST já estava ocupando o 
prédio, então foi uma grande vitória pra eles, em 2014. Só que ai parou nisso. Não tinha 
dinheiro, aquela coisa pra fazer estava meio enroscada. Ai o João, pronto, mas assim essa 
coisa do edital né, ai a COHAB lançou esse edital de passagem dos prédios e terrenos para 
Entidades. Só que a coisa já veio, essa discussão vinha lá desde a gestão anterior, só que a 
coisa tava muito devagar. Tem uma pessoa lá na COHAB que está levando isso à frente que é 
a Silvia Corato, que estava acompanhando isso lá, batalhando lá de dentro, só... 
Denise: que é funcionária... 
Alexandre: que é funcionária, é, porque essa coisa do poder público é muito importante... 
Denise: que conhece as coisas.... 
Alexandre: as coisas funcionam né, nessa espécie de operação assim sem a vontade né, tem 
que ter tanto a questão técnica, dos funcionários da COHAB, por exemplo, de articular essa 
coisa toda, quanto a questão política... então tava, tinha o andamento mas a coisa não 
estava saindo, ai na verdade, na conclusão, depois saíram os editais, de fato, e ai teve então 
um repasse do prédio para a Associação. Então se nesse último ano eles não conseguiram 
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fazer grande coisa em termos de produção [inaudível] tempo, o grande feito deles foi ter 
passado [inaudível] em segurança, porque tem essa coisa do fantasma da reintegração de 
posse. Então eles ficavam sempre nessa instabilidade da vida, não sabe o que vai fazer... 
Agora, essa semana, saiu assim faz quinze dias a escritura, registro no cartório, em nome da 
entidade, então é uma situação já, de segurança, que nunca tiveram. O que é bacana. O que 
mais? 
Denise: é, da história acho que é importante isso e depois... 
Alexandre: e ai teve essa coisa assim né, então se por um lado foi interessante essa coisa 
da... 
Marina: a gente sempre continuava essa história acho que falando: se por um lado foi 
interessante que teve a passagem dos terrenos dos prédios para esse Movimento, por outro 
lado teve o golpe e o Minha Casa Minha Vida parou. A Caixa ligou para a gente falando: não 
estamos mais recebendo propostas, porque não temos diretriz do Ministério para fazer isso, 
é, quando a gente voltar a gente manda email pra vocês. Então a gente estava nessa 
situação em que o grande enrosco anterior era que os movimentos não tinham acesso à 
terra, porque o Minha Casa Minha Vida prevê que se compre terra no mercado, numa 
disputa que acaba inviabilizando, e ai quando teve a destinação dos terrenos da COHAB para 
a gente, assim, era vencer uma etapa que era o maior enrosco. Por outro lado, não tinha o 
Programa que era pra contratar produção. Até que mês passado, é já faz um pouquinho 
mais, uns dois meses, o Ministério lançou uma Instrução Normativa falando que ia abrir 
seleção de novo. 
Alexandre: só que nesse meio tempo, ai eles já com o prédio, ai é um história meio 
enroscada assim; mas a CDHU queria, todo mundo quer, ai saiu o filme, tem a história do 
filme, então o negócio ganhou uma visibilidade, ai todo mundo quer levar os números, todos 
os entes federativos querem levar os números de produção pra si. Ai a CDHU, que nunca 
teve nada com a história, entrou: ah vamos fazer uma faixa um e meio, que tinha sido 
lançada e não estava sendo usada, mas a faixa um e meio na verdade ela pega o topo da 
renda um, que é quem a gente trabalha, que é a maioria que mora lá, e um pouquinho mais 
da faixa dois né que é até mil e oitocentos reais né, de mil e oitocentos até três mil e 
quatrocentos. 
Marina: ai nesse período que o Entidades estava paralisado a gente começou a investigar 
essas outras possibilidade de programa, que são mais de mercado [inaudível] Entidades; mas 
como o Movimento tinha o compromisso de viabilizar o, até porque se não viabilizarem em 
certo tempo perdem o prédio, então foi ai que a gente passou a investigar isso, que foram 
meses que a gente passou meio confuso... 
Alexandre: é, porque essa doação do prédio é um instrumento jurídico que chama Doação 
com Encargos: então eles recebem o prédio, mas eles têm o compromisso de, se não me 
engano, é dois anos, eles tem que começar a obra, para HIS, não pode mudar, então é super 
restrito assim, eles tão lá... 
Denise: fechado... 
Alexandre: é, mas a coisa tem que andar, então tá tudo suspenso os programas, então a 
Carmen, ela também é muito agilizada, está sempre buscando uma solução, então a gente 
tentou fazer essa coisa com a construtora. Mas a faixa um e meio, existe um problema 
grave, que, ela era, a porque a gente sempre estava trabalhando no âmbito do Entidades né, 
do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, onde a Entidade é a protagonista, ela que é 
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a tomadora do contrato, ela que administra o contrato para fazer a obra, tudo, ela é quem 
organiza tudo. E na faixa um e meio, na verdade quem é a proponente, é a construtora, o 
que significa que a Entidade entra só com a demanda, ela deixa de ser a protagonista e ela 
fica dependente da construtora. 
Denise: e o resultado... 
Alexandre: é, então se a construtora quiser dar um chapéu, qualquer problema que tiver, 
ela fica numa situação super delicada. Então a gente estava indo assim, só que com mil 
pedras atrás. Porque a gente sempre defendeu que as Entidades estivessem à frente e tal. E 
ainda bem que agora surgiu esse edital né, que são pouquíssimas unidades no país né, então 
são trinta e cinco mil unidades no Brasil; são quatorze mil no sudeste inteiro, quer dizer, São 
Paulo e Rio, é nada, assim, esse número é muito pequeno. E se não me engano São Paulo vai 
ser seis mil e pouco, tem uma conta lá. Enfim, é muito pouco. A fila que já tem, porque a 
gente está com anos de não contratação. 
Marina: você fez a conta de quantos por cento... 
Alexandre: a gente estava entregando cinco por cento de todas as possibilidades... 
Marina: a [inaudível] assessoria lá também, o dia que a gente foi encontrar eles, tá todo 
mundo com um monte de coisa represada 
Alexandre: e ai é uma coisa muito chata, porque ai colocaram os movimentos para 
disputarem entre eles; antes não tinha isso, você entrava e estava tudo, com a 
movimentação certa você conseguia. Mas o Cambridge, nesse sentido, ele está com uma 
posição bem privilegiada porque ele está com toda a, tem um tempo, ele estava com todos 
os projetos prontos, aprovados, nos Bombeiros, na Prefeitura, no CONDEPHAAT... 
Marina: e a COHAB desenvolveu os projetos até antes mesmo daquela história da PPP ai, 
depois ele mudaram... 
Alexandre: não, eles criaram o projeto para a PPP... 
Marina: então eles fizeram o projeto tanto de arquitetura como todos os complementares, 
fizeram orçamento, aprovação na Prefeitura, isso tudo já estava muito encaminhado. A 
gente pegou o projeto já feito. Mas alguns ajustes, porque esse projeto está feito para essa 
renda média, então ele tem, por exemplo, unidades com dois banheiros, que o 
financiamento da Caixa para faixa um não permite. 
Denise: quer dizer, você tem dois banheiros, mas em termos de metragem quadrada, tem 
muita diferença? Não tem. 
Alexandre: é, a situação da reabilitação de prédios, ai no geral, ela é sempre muito 
específica, então a gente está trabalhando com uma demanda conhecida lá, que era uma 
ocupação, mas, no geral, tem muita gente que mora sozinha, são tamanhos de família um 
pouco menores. E, como está numa situação central, tem metrô na porta, e muitos 
equipamentos de educação, prefeitura, a gente também não consegue, é, você tem que 
maximizar a quantidade de famílias que vai morar lá. E como era um hotel, a estrutura da 
reforma, a gente pega esse projeto pronto da COHAB e a gente pretende não mexer, talvez 
fazer alguns ajustes, mas ele é isso mesmo, assim, a gente concorda com o que está lá... Mas 
é isso, cada quarto de hotel vira um apartamento, e ai o apartamento o que que é? uma 
quitinete, na grande maioria das unidades. Têm algumas... 
Denise: que é a divisão que eles fizeram durante a ocupação... 
Alexandre: é, mas a gente tem lá, é, é exatamente isso. 
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Marina: é, eles tão ocupando, na ocupação tem os espacinhos menores, que são as copas 
dos andares, que era área de serviço do hotel, que é um cômodo só que é sem banheiro, 
mas que está ocupado. Então o número de famílias que vai morar na reforma é menor que o 
número de famílias que mora na ocupação. 
Denise: e, por exemplo, você falou do Corpo de Bombeiros, tinha escada de incêndio? 
Alexandre: Não, não tem... 
Denise: e ai não tem o que fazer... 
Alexandre: é, assim vocês chegaram a ver alguma coisa do projeto? Vocês já viram? Vamos 
dar uma olhadinha aqui, a gente pode... 
Lorena: a copa é onde vai ser a lavanderia agora? 
Alexandre: é, exatamente isso, hoje tem cento e setenta e poucas famílias, e vai virar cento 
e vinte e uma unidades, no projeto eles conseguiram fazer até algumas com dois 
dormitórios, umas unidades vão ser adaptadas, que ela incorpora, num andar tinha uma 
rouparia e uma copinha assim, então é isso aqui, isso aqui era a rouparia e aqui era a copa 
do hotel. 
Marina: ai hoje mora uma família aqui... 
Alexandre: e aqui mora outra, uma pessoa sozinha aqui... Mas tem um banheiro hoje aqui 
coletivo do andar, então eles usam esse banheiro. Ai no projeto eles incorporam essa área 
aqui para essa unidade. Então fica uma unidade que às vezes, por exemplo, nesse caso é um 
dormitório com essa cozinha, mas tem situação, nos andares mais altos, que eles fizeram... é 
que esse é o andar mais baixo, enfim, isso aqui vira um quarto, outro quarto, e a sala, 
cozinha... mas é que tem famílias com vários filhos, tem famílias maiores. E isso é uma coisa 
que a gente sempre acha, que quando a gente faz projeto novo aqui na Peabiru, a gente 
defende muito é que as unidades não sejam – até por causa da Caixa – que é o padrão do 
Minha Casa Minha Vida – que é uma casa com dois dormitórios. Porque as famílias assim, se 
a gente pega o perfil, saiu uma pesquisa superinteressante, que você pode verificar que cada 
demanda que você for fazer, menos da metade das famílias é de pai e mãe e um casal de 
filhos, esse modelinho tradicional que seria o padrão para um apartamento de dois 
dormitórios. As formações de famílias são as mais variadas: tem um monte de mãe solteira, 
um monte de caso que a avó mora né, tem um agregado, uma outra coisa assim, e ainda 
tem uma questão de privacidade que esse apartamento de dois dormitórios ele não resolve. 
Então a gente, num outro projeto que a gente está fazendo, a gente fez um segundo 
dormitório um pouco maior, que você consegue por duas portas de dividir, que pode morar 
uma avó com uma menina adolescente que precisa ter o espaço dela ali sozinha. Isso é 
sempre uma questão. Aqui, a gente tem uma dificuldade porque a gente está com a maioria 
de unidades de kitnete, isso a gente vai ainda... Então esse trabalho social de tentar 
enquadrar essa coisa do... Porque o projeto já está dado, então a gente precisa ver como 
que se encaixam as famílias aqui nesses espaços. Eles têm pouquíssimas unidades 
[inaudível]... 
Denise: e você estava falando que há lugares mais altos diferentes dos mais baixos... 
Alexandre: ah, muda tudo! (risos) [...] tem uma hora que o prédio recua do lado e ao invés 
de ter cinco [inaudível] ai ele fica com quatro. Então um andar tem o terraço aqui inclusive... 
mas aqui você já consegue, por exemplo, ter um dormitório né, que tem a janela pra cá, 
então, enquanto no outro apartamento não tinha a possibilidade de ter iluminação, esse 
aqui... se bem que ainda tem umas questões que a gente ainda quer melhorar aqui. Tem 
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alguns arranjos internos... E também, tem aquela história, como é uma obra, a gente fez 
uma vistoria, já tem uma construtora, ai é uma outra assessoria técnica também, que na 
verdade, só que eles fazem obra, só que eles foram chamados para fazer uma parceria com 
a gente então eles que vão fazer a reforma. 
Denise: eu tinha feito uma pergunta inicial a respeito de escada de incêndio... 
Alexandre: ah, eu já vou falar. Porque tem uma questão da reforma que a gente não sabe. 
Eles propuseram aqui no projeto algumas demolições, mas, quando você chega lá, pode ser 
que tenha um pilar,  e que a coisa não se realize, então a gente sabe que o projeto tem uma, 
a gente pretende fazer um andar tipo, demolir tudo, pra ver o que fica no osso, e ai vai ter 
uma revisão, que a gente sabe que necessariamente vai ter que alterar o projeto. Então a 
gente sabe que nem adianta, agora, nesse momento, a gente se preocupar com isso. 
E essa construtora que vai trabalhar para a gente, a Integra, que faz assessoria técnica, 
então eles tem já contato com o Movimento, e eles tem também bastante experiência com 
reformas de edifícios no centro, então é uma situação legal assim... 
Denise: tem muitos edifícios que passaram por esse processo? 
Alexandre: então, a gente teve dois momentos... 
Denise: eu fui uma vez numa palestra do Paulo Bruna... 
Alexandre: é isso né, eu participei desse projeto... 
Denise: E o outro aquele que [inaudível] Jorge, não sei de quem que é... 
Alexandre: ah, é da Helena Saia. Teve um momento dos prédios, eu participei na época da 
COHAB, eu era assessor de projeto de um Programa que chama Morar no Centro; então 
tinha os projetos que na verdade eram PAR [???], o PAR era uma coisa quase independente, 
tinha um financiamento direto, não passava necessariamente pela COHAB, a COHAB dava 
uma ajuda, e teve projetos que a COHAB que contratou os projetos de fato, e que foram 
feitos. Ai foi o Riachuello, que é do Paulo Bruna, eu era o fiscal lá dentro, vamos dizer assim, 
então eu acompanhei a obra inteira lá, foi super bacana. 
Denise: e tem o da Helena Saia... 
Alexandre: o da Helena Saia era um PAR, então ele não passou pela COHAB [inaudível], tem 
o na Maria Paula, que também foi feito com PAR. Ai depois foi feito o Hotel São Paulo, que 
fica ali na [inaudível], enfim, tem um lá... 
Denise: tem o da CDHU na São João... 
Alexandre: tem ali lá na Cintra, também que foi feito, e tem... Mas assim, você conta nos 
dedos, assim, dá pra saber de cabeça, tem uns dez. 
Laiza: e o mais novo é esse que a Integra está fazendo... 
Alexandre: é, mas assim, teve um primeiro momento lá atrás, que a gente teve no Brasil, 
que não se fez nada né. Ai agora teve uma retomada assim né, teve, mas nesse meio tempo 
tinha projetos e coisas em andamento só que não foram pra frente. Ou, por exemplo, o 
Prestes Maia, que é um que está desde aquela época, já tinha projeto, e a coisa não 
conseguiu andar assim. Agora também ele, tava saindo a posse lá... Mas ai agora no final do 
Minha Casa, a gente teve o primeiro Minha Casa que foi o Conselheiro Crispiniano, que está 
pronto, foi inaugurado, foi feito pela Integra, que é essa parceira nossa. E tem o Ipiranga, 
que está sendo feito agora, está sendo terminado pela Integra também [...] lá era um 
escritório, era uma planta livre que eles fizeram uma obra superbacana. Essa está no final e 
também é uma obra legal de visitar, do ponto de vista até técnico assim, superbacana. Até 
por conta de ter visitado lá e conhecido que a gente acabou também incentivando essa 



149 
 

 parceria com a Integra. Ai acabou (risos). E agora a gente vai ter essa leva, que a gente 
imagina que vai ser contratado agora que é esse e o Lorde, que é um outro hotel que 
também é aqui na Santa Cecília, vocês devem conhecer, e também está com tudo pronto, 
está na mesma situação deste. 
Denise: e é uma ocupação antiga... 
Alexandre: é uma ocupação antiga. Então esses dois vão ser os próximos. Não tem muita 
coisa. É tudo muito pouco... 
Denise: por exemplo, é isso que você falou: você tem X famílias, uma parte vai ficar fora, 
provavelmente isso ocorre em todos os outros... 
Alexandre: sim, são bem adensados. 
Denise: e como que se faz a escolha de quem vai morar? 
Alexandre: ai o Movimento tem autonomia de fazer, eles fazem pela participação. Então, 
são famílias que estão desde o começo, que participaram do início da ocupação tem 
prioridade, enfim, tem lá uma representação, quem participa das assembleias, das 
atividades, enfim, eles fazem uma triagem lá, uma escolha. E aqui, nesse caso, a gente tem 
uma situação que aparece no filme, que é a dos refugiados né, os refugiados não podem 
assumir esse financiamento do Minha Casa, então esses já estão de cara fora por uma 
questão de saída, não tem como. Agora, os que não ficam, assim, não só ocupações, a gente 
está fazendo um projeto com eles que é num terreno livre, que é um terreno que também 
ganhou lá desse edital mas é um projeto novo, e que ai precisava compor a demanda, então 
parte dessa demanda do novo sai daqui, então eles vão transitando entre os 
empreendimentos do Movimento. [...] Mas vamos voltar à escada. 
Marina: o hotel tinha aqui a escada, que é aberta, então essas portas aqui não existem, e 
são três elevadores que eles têm; hoje são três fossos de elevador. E ai esse projeto da 
COHAB, como eles resolveram: a escada tem que ser fechada por causa do Corpo de 
Bombeiros, então fecharam aqui com essas duas paredes corta-fogo, com os elevadores 
para dentro do hall da escada, então um dos fossos vira uma ventilação pro incêndio, e eles 
ficam com dois elevadores – não tinha a necessidade de três para a demanda que tem aqui. 
Então a circulação sempre vai ter que passar por essa área protegida. 
Laiza: eu tinha visto uma coisa do Corpo de Bombeiros, eu não sei se é pertinente, mas no 
caso eles tinham algumas limitações com relação à escada ser caracol né? 
Alexandre: isso, tem, então você não pode. Mas em caso de reforma, porque o caso de 
reforma ele entra numa exceção, então todos os prédios de reforma, a maioria da década de 
quarenta, cinquenta, tudo escadas circulares com esse problema no desenvolvimento que é 
isso: numa situação de pânico a pessoa pode tropeçar e cair. Mas eles aceitam. Porque tem 
a questão do uso: o uso residencial ele é menos perigoso, as pessoas conhecem; um prédio 
comercial tem muita gente de fora. Aqui todo mundo conhece, está acostumado a andar 
nessa escada, então é um perigo menor. E como o prédio é todo compartimentado, então 
quando pega fogo numa unidade, então ele não se alastra tão rapidamente. É diferente de 
um prédio comercial que é planta livre. Por conta disso, uma coisa compensa a outra, então 
eles permitem ter essa solução. Lá no Riachuello, por exemplo, foi exatamente a mesma 
configuração. A gente até no começo tinha proposto não ter o fosso lá, a gente tinha 
proposto uma escada metálica tal, mas a gente conseguiu – era caríssimo, inviabilizava o 
projeto – no Corpo de Bombeiros, em determinado momento, não dá pra fazer, ai 
aceitaram, e hoje é praxe fazer isso. 
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Denise: e acho que naquela época era o primeiro caso, então... 
Alexandre: é, [...] em projetos que eram comerciais e viraram residenciais, onde está tendo 
uma mudança de uso, por conta dessa compartimentação e do número de pessoas que 
conhecem o prédio, tem uma categorização lá, então você melhorou a segurança do prédio. 
E a escada está ótima (risos). Ai tem uma coisa interessante, pra falar um pouco do projeto, 
mas é tudo novo né, elevador novo, instalações todas novas. O que mantêm basicamente é 
a estrutura, essas paredes aqui que é a divisão dos quartos do hotel. Então esse aqui, por 
exemplo, é um quarto que se mantêm, então ele tinha esse banheiro, e esse shaft de 
ventilação, e era exatamente isso aqui, esse aqui vai ficar exatamente igual. E a gente está 
com uma discussão dessa coisa, que eles tinham proposto uma lavanderia coletiva, então 
tem essa questão de por a máquina, então isso é uma coisa que a gente ainda vai melhorar a 
discussão com as famílias, mas provavelmente a gente tire essa pia, esse lavatório,  coloque 
um tanque aqui, deixa a máquina dentro do banheiro, sabe? Porque cada um quer ter o seu, 
então, normalmente, a coisa aponta para isso. Ai isso vai implicar numa pequena 
modificação talvez no projeto de hidráulica, elétrica, tal, mas isso não tem problema 
nenhum. [...] Essas mudanças mais drásticas a gente tem dúvida de como vai ser, mas ai vai 
fazer a adequação na hora. [...] E aqui na circulação entram umas prumadas novas de gás, 
água, então eles vão ter a medição no andar, tem os relógios todos, é um negócio de elétrica 
super moderno, sobe um barramento, são três barras de cobre, e você engata nelas, em 
cada andar tem a ligação, ai tem um outro quadro aqui com os relógios, e ai distribui para os 
apartamentos, e ai o comum era tudo lá embaixo, e ai subia um fio para cada apartamento, 
e ai a quantidade de cobre que era usada era maior, e ai é legal que pra cada relógio tem um 
cabinho de lógica, e ai desce tudo para uma central, para o computador, com o modem e vai 
direto para e Eletropaulo. E água e gás é mais ou menos a mesma coisa, tem toda essas 
medições nos andares. 
Laiza: quando eu dei uma olhada nas plantas, observei essas unidades voltadas para 
portadores de necessidades especiais. Eu fiquei na dúvida só se isso é uma exigência do 
Programa, ou se é uma exigência do Movimento? 
Marina: isso é tanto da Prefeitura, e a Caixa também tem essa exigência: pra caixa, hoje, 
todas as unidades têm que ser adaptáveis. Mas aqui é o caso de reforma e é excepcional, a 
gente não está atendendo isso, mas por que é uma reforma. Mas num empreendimento 
novo, todas as unidades têm que estar aptas a receber as barras... 
Denise: deve dar, por exemplo, uma diferença de metragem, quando você faz o padrão 
normal ou, quanto que dá diferença de um para outro, se fossem todos iguais? 
Alexandre: então, a gente teve essa diferença da Minha Casa um pro dois: no dois passou 
para a exigência de todos serem. Porque não é só o banheiro, é tudo, então dá uma 
diferença de uns dois metros quadrados a mais, fazendo esse chute. 
Denise: quer dizer, então na totalidade do projeto você acaba tendo um número menor de 
unidades, mais ou menos... 
Alexandre: é, quando você tem uma limitação de potencial construtivo, é que pra HIS a 
gente sempre tem um potencial alto, então não é um problema. Mas aqui seria: se você 
adaptar todas... 
Laiza: quantas têm adaptadas? É duas por andar? 
Alexandre: é, porque ai como a gente é excepcional, a gente não segue a legislação 
municipal que é de três por cento. Três por cento, ou ai a Caixa exige assim: se você tem 
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uma demanda que precise mais do que isso, ai você tem que fazer, mas ai é difícil ter mais. 
Mas eu não lembro de cabeça quantos são, mas deve ter mais de três unidades, deve dar 
mais que três por cento, vamos fazer essa conta? Três virgula três por cento. 
Denise: e como é um edifício antigo, o coeficiente de aproveitamento dele deve o mais alto 
que pode... 
Alexandre: ah, o coeficiente dele, eu nem sei viu, faz tempo, vamos ver aqui ó, onze. 
Marina: taxa de ocupação de zero vírgula noventa e seis. 
Alexandre: e ai tem toda a discussão das áreas comuns né. Então, por exemplo, lá na 
cobertura, hoje tem uns apartamentos lá né, onde vai ter a casa do zelador, coisa do tipo, e 
ai está proposto uma churrasqueira, que provavelmente isso aqui a gente vai manter 
mesmo, só que aqui demoliram tudo as paredes, e agente acha que não vai parar de pé aqui 
do jeito que tá, então vai ter um monte de pilar aqui no meio, vai ter algumas coisas aqui 
que é coisa de obra né, vai adaptar conforme o que tiver lá, não tem muito jeito. 
Denise: e tem aquelas áreas lá [no térreo] que tem casa de show, boate... 
Alexandre: é porque o hotel fechou na década de noventa, ele parou de usar, só que 
continuou do mesmo proprietário, ai acho que o filho do proprietário fazia festa, organizava 
uma festa que chamava Cambridge. Porque na verdade esse prédio foi construído junto com 
o prédio comercial da esquina, você vê que eles têm a mesma cara, é todo contínuo, a 
fachada é exatamente igual, e o térreo se comunicava, então tinha um térreo gigante, era 
um bar ali, o bar era gigante. Então hoje ainda é um bar ali, e eles pegavam essa área 
toda.[...]Então tinha festa aqui. 
Denise: inclusive duas festas ao mesmo tempo. 
Alexandre: é, porque eram vários ambientes, exatamente. [...] E o prédio que era do lado 
ainda continua o bar ali, e tem lá a festa que chama Cambridge, tem a placa até lá. Bom, 
aqui embaixo tem aquela área, aqui está proposto um salão de festa, e um bicicletário. 
Depois tem uma série de outras coisas que a gente vai ter que analisar tudo com eles 
direitinho, essa sala de assistente social, pode ser que isso aqui mude tudo de lugar, a gente 
inverter isso aqui. Agora, o mais importante, é que eles unificaram a matrícula, então isso 
aqui é uma coisa só, porque antes estavam propondo de separar essa loja que tem duas 
entradas, e a idéia é isso aqui virar uma loja pra alugar. E o pessoal está pensando de virar 
algum equipamento, então isso pode ser a secretaria da saúde, por exemplo, um postinho 
de saúde ou qualquer coisa do tipo. E ai a idéia seria pegar essa metade do prédio pra lá, 
essa entrada teria todo esse andar aqui com acesso exclusivo, e dá pra descer para um 
subsolo – esse subsolo está meio complicado porque tem uns desníveis, umas lajes que bate 
a cabeça – mas que dá pra usar para alguma coisa – eventualmente fazer uma escada – ai 
tem que ver dependendo do uso. E tem um mezanino. Vocês entraram na bolaria? Então, a 
gente imagina que de até pra quebrar aqui, fazer um guarda-corpo nessa parede aqui e 
olhar lá pro vazio. E ai fechar aqui, e essa parte vai ter um uso independente, mas ainda 
sobram algumas áreas de uso pro prédio, e é isso que a gente vai fazer nas oficinas, definir, 
por exemplo, isso aqui, deixar isso pro prédio, pode ser a administração do condomínio, por 
exemplo, ou alguma coisa de renda, ai isso que a gente vai discutir com as famílias. 
Laiza: e isso tem que estar definido – entre aspas – até quando, mais ou menos? 
Alexandre: ah, a gente precisa definir isso até o começo da obra, mas na verdade assim, não 
necessariamente, porque a gente pode até definir, mas não adianta a gente projetar, porque 
depois que começa a obra – ah, eu to imaginando que tem uma passagem daqui pra cá – ai 
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vê que é uma parede de concreto, sei lá, ou tem uma viga super alta, que bate a cabeça, não 
dá pra passar: obra é isso né. Então não adianta a gente se esmerar muito no desenho, a 
gente tem certeza que vai ter que resolver algumas coisas na obra, e depois tem que fazer 
um as-built e mandar para aprovar de novo. Porque na verdade aqui é tudo área comum, 
então se essa parede é pra cá ou pra lá talvez não faça tanta diferença. Mas se eu mexer no 
tamanho das unidades, muda a matrícula da unidade. Ai tem que mandar aprovar de novo, e 
tem umas tabelas que você faz para o cartório, então tem toda uma burocracia. Então a 
gente queria ter um planejamento para essas oficinas, esse mês, essas reuniões, enquanto 
não contrata ainda. E pode ser que demore, essa contratação. 
Laiza: em relação aos serviços que vocês prestam, por exemplo, recentemente eu vi que o 
movimento que ocupa o Cambridge, liderado pela Carmen, eles tentaram entrar com o 
pedido de revitalização da praça, que tem próxima ao Cambridge. Vocês prestam este tipo 
de serviço, de associar projeto, ou não? 
Marina: nesse caso específico da praça a gente não conseguiu participar muito porque a 
gente estava na loucura dessa entrega da seleção da Caixa; a gente está acompanhando mas 
um pouco mais distante. Na verdade o Andrei, que é o sociólogo, ele participou mais. Mas 
na verdade eles estavam com uma equipe de estudantes da Escola da Cidade, pensando em 
qual seria a estrutura lá, para manter, porque eles têm a proposta de fazer a construção de 
um mobiliário pra lá, só que eles estão em busca agora de financiamento, parece que eles 
estão conversando com a Prefeitura e com uma empresa que está interessada em fazer a 
doação, mas eu acho que a gente não conseguiu se envolver nisso até por conta dos outros 
trabalhos. 
Laiza: mas é algo que vocês estariam abertos a participar... 
Alexandre: olha, esse tipo de coisa é meio inédito assim, porque ontem a gente estava 
discutindo, porque teve uma banca do Rafael, que foi com a Ermínia, orientadora, e ai tava 
dizendo que os movimentos acabam sendo meio segmentados: habitação só fala de 
habitação... e a gente está com o caso da FLM, que já tem saído já um pouco disso, então 
eles tem entrado já na discussão dos equipamentos de educação e saúde que servem a 
população que está lá, e essa ocupação dessa praça é uma novidade né? 
Marina: mesmo o Cambridge, que tem todos outros usos que não só moradia: tem a 
biblioteca, tem o brechó, tem todos os salões... 
Denise: então, a gestão de tudo isso, desses espaços... 
Marina: é feita pelo próprio Movimento. 
Alexandre: mas essa coisa de uma praça é uma novidade até para nós. E eles têm buscado 
alguém que esteja lá presente do ponto de vista até técnico. No Cambridge também teve 
isso, então essa história do filme também é bem bacana. Não sei se vocês viram, tem o 
making-off do filme, que mostra que eles usaram a parte da cenográfica do filme, de modo 
que ficasse permanentemente lá. [..] Foi um processo interessante. Então foi isso, foi buscar 
um parceiro pra que desenvolvesse essa coisa. 
Laiza: eu perguntei por que nas discussões que a gente participou com o próprio Movimento 
eles falaram mesmo dessa busca pela parceria com assessoria técnica. 
Marina: sim, inclusive eu acho que eles estão sempre puxando essa discussão da produção 
dos espaços... 
Alexandre: olhando essa intervenção, que a gente entrou depois, inclusive pra vocês que 
estão na faculdade, a gente tem um costume, eu sei por que eu vim disso, assim, achar a 
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solução perfeita e de certa maneira você impor essa solução, e sempre que acontece isso ela 
acaba não se mantendo. Agora, aquela coisa mais comum, vou dar um exemplo assim banal, 
você faz aquela pracinha, ai a praça se deteriora em um ano, ai não cuidou e tal, quer dizer, 
você não teve o processo de apropriação anterior, e acho que esse trabalho que eles fizeram 
mostra um pouco uma tentativa, e nem sempre dá certo. Mas, para que você tenha uma 
interação com quem vai usar, e isso é o nosso trabalho, no Peabiru a gente preza isso muito, 
faz isso o tempo inteiro, essa interação com quem vai usar, e discussões, por isso que a 
gente faz questão de, em qualquer projeto, discutir os espaços comuns. Ver pra quem que é, 
pra que que vai usar, precisa, não precisa, tem isso, tem aquilo, a gente não chega com 
nenhuma fórmula pronta. E ai você tem esse processo, e a construção, se possível, ter uma 
participação também, então a gente tem uma obra que tem mutirão e ai as pessoas ajudam 
a construir as coisas, a plantar, a fazer, a de fato realizar aquela coisa fisicamente, e a chance 
disso permanecer, ela é maior. Ainda sim, isso não significa que ela vá dar certo, tem outras 
questões, mas eu acho que tem uma coisa interessante, a gente pode ver que o brechó a 
costureira tão lá, foi feito nesse processo. Agora, cabeleireiro não. Que era ali, tem uns 
espelhos ali naquele salão, era pra ser ali, mas era um lugar aberto, e ai a dinâmica do 
cabeleireiro, que precisa ter os carrinhos, equipamento, não sei o que lá, precisa, assim... 
Denise: fechado. 
Alexandre: é, porque senão teria que ficar tirando toda hora quando sai pro almoço, deixar 
ali secadora, pode alguém roubar e tal, então não funcionou. Mas então, teve essa discussão 
e tal, mas a gente vê que nem sempre, é isso, ali tinha a questão de ter que passar uma 
chave, por exemplo. Mas isso é um exemplo bacana para a gente aprender, e a gente tem 
feito isso. E a nossa intenção, com a coisa do lugar comum, é fazer esse processo. 
[...] Essa lavanderia que tem aqui nos andares, a gente acha que não vai ser, e ai vai sobrar 
esse espacinho todo andar. Que que vai ser ai? 
Marina: ainda vai ter aquele estacionamento de carrinho de bebê? (risos) 
Alexandre: então, provavelmente. Porque hoje não tem elevador [...] Mas pode ter um 
monte de coisa. O que que era lá, que a pessoa falou que fazia? Unha. Tem uma manicure; 
não é um cabeleireiro; mas é uma manicure, que ela só faz unha. É um espaço que cabe ali 
tranquilamente, cabem duas pessoas. 
Denise: ou qualquer outra atividade... 
Alexandre: quer dizer, ela desenvolve uma atividade, vai ser a geração de renda dela, ela 
pode alugar aquilo do prédio, enfim, vai ter uma dinâmica ali... 
Marina: vocês andaram pelo prédio pra cima? 
Laiza: a gente visitou acho que só dois andares... 
Alexandre: mas lá no outro andar tem uma artesã. Quer dizer, a gente tem que levantar: 
quem tem interesse, quais são os usos, cabe, não cabe, porque, por exemplo, a costureira 
não cabe lá. Por isso que tem essa interação muito grande. Projeto não se resolve aqui. A 
gente tem que ir lá. E mesmo obra: na obra, o projeto vira papel. 
Denise: vocês fizeram faculdade onde? 
Alexandre: eu fiz na USP, e a Marina também. Aqui tem gente da Belas Artes, tem da 
Anhembi... 
Marina: e o Andrei estuda na Escola de Sociologia e Política da Vila Buarque. 
Denise: eu estou falando isso porque o padrão do Mackenzie é o padrão que você resolve 
tudo e pronto. 
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Alexandre: não, mas esse não é o padrão do Mackenzie, é o padrão do universo (risos). 
Denise: dos arquitetos modernistas... 
Alexandre: é. Eu falo isso porque eu fui formado assim também. 
Denise: é, mas eu acho que no Mackenzie é pior. Sei lá, é uma coisa assim que, primeiro, 
aluno não pode errar. Aquilo lá é o que vai ser construído. E não adianta querer mudar. Eu 
fiz USP também e dou aula de urbanismo. Não entendo nada de projeto. Porque dentro da 
USP eu não aprendi nada, não trabalhei com arquitetura, então, mas enfim, mas a idéia é 
outra. O problema é o seguinte: o projeto pedagógico da faculdade está mudando, então 
algumas questões estão surgindo esse ano. E, além disso, é aniversário do curso de 
arquitetura e da faculdade de arquitetura, então são cem anos de curso e setenta de 
faculdade. Então é um ano de comemorações. [..] Então é palestra que eu não aguento mais. 
Todas as palestras organizadas pela diretoria, mais as palestras organizadas pelo diretório 
acadêmico... Fora tudo isso os alunos convocaram uma reunião para conversar a respeito 
desse novo plano pedagógico. E uma das coisas é isso: totalmente focado no projeto de 
arquitetura; praticamente nada de habitação de interesse social. E ontem surgiu essa 
questão da assistência técnica, quando que eles iriam ter contato com isso, como que 
funciona. E, eu dou aula no segundo semestre, na área de urbanismo, mas, por exemplo, no 
curso de planejamento regional que a gente está fazendo, a gente monta lá um jogo de 
atores, e tem um ator que é a secretaria de habitação, então o aluno tem que falar sobre 
habitação, e sobre as necessidades de habitação nos diferentes municípios da região 
metropolitana, e outro aluno estudou Francisco Morato. O que é Francisco Morato? O que é 
Franco da Rocha? Qual é a demanda habitacional desses municípios? E daí, o aluno que vai 
fazer a secretaria da habitação tem que propor. Como que ele vai propor alguma coisa se ele 
nunca viu nada? [...] Então a única coisa que eles ouviram falar foi o Minha Casa Minha Vida, 
que tem uma atuação do município, que tem uma atuação do governo do Estado. Bom, 
enfim, só pra te contar um pouco o quadro, e para te fazer um convite (risos). O que eu acho 
é o seguinte, esse ciclo de palestras que não acaba mais, já que eles colocaram essa questão 
ontem, de montar uma mesa, Peabiru, o Celso Sampaio, o Paulo Emílio, [...] então é mais ou 
menos isso: apresentar como a ONG funciona... 
Alexandre: super legal, a gente topa! 
[A conversa ainda transcorre por mais alguns minutos, mas o assunto não retorna à 
questões específicas sobre o Cambridge] 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA – Luciano Abbamonte da Silva 
 
E a vida, como segue? 
Assisti hoje, 11 de Abril de 2017, o excepcional filme Era o Hotel Cambridge, em companhia 
de colegas da FAU Mackenzie, no cinema do Shopping Frei Caneca, nas palavras da diretora 
Eliane Caffé um docudrama beckettianamente costurado. Na sequência desenrolou-se uma 
conversa não menos memorável, no próprio edifício do Cambridge, depois da caravana de 
estudantes descer a Augusta e seguir pela Álvaro de Carvalho. 
Entre o Shopping e o Hotel tornado Moradia, uma colega que visitou a trabalho áreas de 
assentamento precário conta o trauma que viveu ao ver um nenê lamber a mão depois de 
lançá-la ao córrego tornado esgoto: alguns salgadinhos caíram no chão, era só pegar! Ela 
carrega uma lembrança memorável, expectadora de algo mais preciso e cruel do que a 
noção precedente de pobreza, como tomar o trem lotado quatro horas todo dia; ao nenê, 
deseja-se e espera-se, tenham seus anticorpos e um mínimo de nutrição conseguido superar 
o desafio que se colocou tão cedo em seu destino, ainda que os desfechos de quem começa 
assim possam ser devidamente destrutivos, como aconteceu com aquele ator de si mesmo, 
Pixote. Pessoas despedaçadas... 
Vida que segue, adentramos o Cambridge, o local da trama em si, e descobrimos que, 
diferentemente de um passado recente, a experiência de revelação própria que o processo 
do filme suscitou abriu as portas e janelas da ocupação para a rua. E o grande número de 
pessoas presentes, por volta de oitenta, foi brindado com a presença marcante de Carmen 
Silva, “protagonista da minha própria vida”, uma das lideranças da Frente de Luta por 
Moradia – FLM, que interpreta a si própria e à qual segue transcrito aqui um resumo do seu 
próprio relato. 
Nordestina, mãe de oito filhos, sofreu violência doméstica, morou na rua, no abrigo da 
prefeitura, e acabou indo numa reunião do movimento de moradia depois de uma senhora 
insistir muito em convidá-la. Pela convicção e graça despojada com que expõe sua certeza 
no movimento, com aquela tez que a Maria de Milton ilustra bem, fica claro que temos ali 
uma mulher renascida, que já foi também uma pessoa despedaçada, mas que foi devolvida à 
sociedade como cidadã que clama pelos seus direitos, nada mais que isso. Cidadania esta 
que, em última análise, liga todas as pessoas, numa série ininterrupta de reações em cadeia; 
o individualismo, a isolação, é a morte, mas viver e estar junto, conviver e reconhecer afetos 
em comum, é o que faz viver. 
São Paulo tem 2 milhões de metros quadrados de imóveis sem uso, e um grande fluxo de 
pessoas que não tem onde morar, como um rio caudaloso e maltratado, um animal acuado e 
um monte de concreto abandonado. Assim ficou o Cambridge anos antes de 2017, e assim 
foi com a primeira ocupação de Carmen, o Casarão Santos Dumont nos Campos Elíseos, em 
1997. E aderiu ao modo ocupação depois de perceber que a cultura do mutirão, iniciada na 
Fazenda da Juta no começo da década de 90, estava custando muito caro para os principais 
interessados, sendo que muitas pessoas morreram sem poder usufruir o mínimo da casa que 
construíram. E o centro, nessa época, despovoado, aos caprichos daquela nada especulativa 
e caprichosa espera do mercado: quem faz tocaia fica acordado e apenas aguarda a hora de 
liquidar a peleja. Repovoar o centro, hora pois – a Paulista tão pujante e as favela tão 
distante! 
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A moradia não é uma caixa. Arquitetura é vida, e não o concreto, a caixa quadrada, ainda 
que para retângulos cada vez menores de CDHU ou PMCMV as Casas Bahia e Lojas Marabrás 
sempre encontrem soluções ousadas, criativas, inusitadas, e sempre lucrativas. Assim como 
o teatro não é para os grandes salões, mas para o povo. Assim como devem ruir os 
parâmetros que encrudescem a Universidade, alijando-a de sua própria destinação: a 
assessoria técnica a quem precisa, que sofre real necessidade, o projeto embaixo do braço. E 
ninguém quer nada de graça, queremos comprar! E não precisamos ser proprietários, desde 
que haja garantia do direito de moradia, assim como reivindicaram militantes da Plataforma 
de Afetados pela Hipoteca – PAH, durante a exibição do filme no festival de cinema de San 
Cristóbal, na Espanha. Nessa ocasião Carmen procurou, mas na Espanha por onde andou 
não encontrou nenhuma rua com o nome Cristovão Colombo. Aqui os nomes dos 
exploradores são muitos, não cansam de nos lembrar, por que será? 
A moradia é essa arquitetura urbana que tem, como grande princípio, a assessoria técnica, 
pois temos que ser compactos, dado que somos muitos e os recursos poucos. Plano Diretor 
Estratégico é uma capacitação que o governo tem com suas cidadãs e cidadãos. Tudo o que 
o movimento de moradia quer é pertencer ao Estado, e não fazer parte deste à contragosto. 
Combater a lei com a lei, pois mesmo a lei, nas rubricas, se prostitui: se até mesmo o 
prefeito vai ao exterior vender os números dos nossos Bilhetes de Transporte, leia-se 
“Títulos de Eleitor”, há de se encontrar outras formas de luta. Como arma contra juízes, usar 
mexericas quebrando as cascas. Derrubar os muros, colocar cortinas brancas, adequar o 
favelão à cidade – um mínimo de infraestruturas – e não sobrepor-se a esta. 
Aqui não é acampamento da Cisjordânia; aqui é o Shopping Rua! Tem estrangeiros das mais 
diversas culturas, mulheres, crianças, toda sorte de gênero, e cabe a preocupação em tentar 
compreender cada um destes. A comunicação é tudo. Não deixe a arte morrer, pois só a arte 
é capaz de se entremear por todas as camadas. A essência de vivermos juntos, e tem várias 
Carmens por ai... 
 


