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 Essa tragédia ressalta a importância da discussão e atuação sobre a questão urbana 
em São Paulo, e principalmente no centro da cidade, onde existem tantos imóveis vacantes 
ou que não cumprem uma função social e por outro lado, a necessidade de produção de 
habitação para a população de baixa renda.  
 O Caderno do Plano Municipal de Habitação propõe uma ação integrada na área 
central, que envolve reabilitação de edifícios para Locação Social, e outras modalidades 
como Acolhimento Institucional Intensivo e o Aluguel de Imóveis Privados para Abrigamento 
Transitório. Além disso, sugere-se a regularização do mercado privado de aluguéis para preços 
mais acessíveis nessa área.
 Para combater a ociosidade dos edifícios do centro, utiliza-se o PEUC (Parcelamento, 
Edificação e Utilização Compulsórios) como instrumento que estimula que as propriedades 
urbanas cumpram sua “função social”, ou seja, que seu uso seja compatível com a 
infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis. A prefeitura de São Paulo já 
notificou cerca de 1.000 imóveis no centro da cidade sob pena de aumento anual do IPTU e, 
após 5 anos, de desapropriação com títulos da dívida pública para fins de moradia.
 A figura 1 abaixo, mostra dados do Caderno do Plano Municipal de Habitação para São 
Paulo (2016) que expressam as possibilidades de conversão de imóveis notificados pela PEUC 
em habitação de interesse social, especialmente nas áreas de ZEIS:

Figura nº1
Potencial de HIS em imóveis notificados para PEUC em ZEIS
Fonte: Caderno do Plano Municipal de Habitação para São Paulo 2016

O instrumento do PEUC foi particularmente explorado nessa pesquisa, ao se analisar duas 
quadras em torno da Estação da Luz e propor um projeto urbano de habitação, trabalho e lazer 
nos lotes subutilizados, em uma proposta de reestruturação da área.

1.4. Objetivos

Gerais
1.  Compreender os fatores e o processo histórico que levou ao estabelecimento de 
populações vulneráveis no bairro da Luz e o processo de “abandono” do velho centro.
2.  Estabelecer as diretrizes principais para projetos no centro de São Paulo, que sejam 
menos segregadores e mais diversos.

Específicos
1. Estudar a situação atual da habitação na região de estudo do centro de São Paulo
2. Aprofundar o entendimento em alguns conceitos do urbanismo contemporâneo.
3.  Fazer uma análise crítica dos diversos projetos propostos para a área.
4.  Propor um projeto de habitação para a região da Luz.

 

1. Introdução

1.1. Tema 

Comunidades vulneráveis no bairro da Luz e os projetos urbanos propostos para a área, dando 
ênfase na questão habitacional na região.

1.2. Resumo

 O texto se inicia com um breve histórico das questões sociais e dinâmicas que envolvem 
o tema tratado, abordando as populações vulneráveis no centro de São Paulo e o processo 
urbano que as originou, ressaltando sua relação com conflitos estruturais no contexto da 
Cidade de São Paulo. É introduzida a questão da habitação na Luz, com uma análise do perfil 
dos moradores e necessidades específicas para as habitações na área.
 Para aprofundar o estudo foram selecionados conceitos que constituem o referencial 
teórico e podem ajudar a entender as dinâmicas da área. São eles: terrain vague definido por 
Sola Morales, direito à cidade por David Harvey, volta ao local por Olivier Mongin e habitação 
como fator de vitalidade urbana por Claudio Acioly e Forbes Davidson.
 Como método de estudo foi feita uma análise projeto Nova Luz em relação ao Plano 
Diretor Estratégico para o município de São Paulo, e também foi comparado a um processo 
horizontal, isto é, conforme proposto pelo Fórum Aberto Mundaréu da Luz. Após essa análise 
de projetos pretendemos definir diretrizes para projetos no centro de São Paulo.
 Para finalização da pesquisa foi proposto, como exercício projetual, a elaboração de 
um anteprojeto próximo à Estação da Luz que busca se aproximar das diretrizes e ideias 
discutidas no texto, a partir da reconversão de vazios urbanos, com criação de espaços 
públicos, espaços de trabalho e de habitação, numa proposta que possa se converter num 
padrão de expansão urbana para áreas com características semelhantes.

1.3. Justificativa

 Na madrugada do dia 01 de maio de 2018, um edifício situado no Largo do Paissandu, 
centro de São Paulo, desabou devido a um incêndio (Fig. 2). O edifício, que já foi sede da 
Polícia Federal e hoje é uma propriedade abandonada do governo federal, era habitado por 
aproximadamente 90 famílias de ocupantes, que ficaram desabrigados mais uma vez. 
 Na Nota Pública sobre o Desabamento do Edifício Incendiado no Largo do Paissandu, 
o Instituto Polis afirmou que: 
  As famílias que vivem em ocupações são vítimas do descaso, da irresponsabilidade 
do Estado e da especulação imobiliária – que impõem alto custo de habitação, sobretudo nas 
áreas centrais. Não é a primeira e não será a última tragédia, enquanto o investimento público 
para o enfrentamento do problema habitacional não for significativo e comprometido com o 
acesso à moradia como um direito. (Instituto Polis 2, de maio de 2018.)
 Ao se pensar a questão da habitação no centro, do ponto de vista do ideal de cidade 
compacta, pode-se concluir que esta é uma área com infraestrutura de transporte, comércio e 
serviço onde deveria haver possibilidades de moradia acessíveis à população que é colocada 
às margens da especulação imobiliária e dos principais planos urbanos.
 David Harvey também aborda o tema com o seu conceito de Direto à Cidade:
 O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos 
urbanos: é o direito de mudar a si mesmos por mudar a cidade. É, sobretudo, um direito 
coletivo, ao invés de individual, pois esta transformação inevitavelmente depende do exercício 
de um poder coletivo para dar nova forma ao processo de urbanização. O direito de fazer e 
refazer nossas cidades e nós mesmos é, como quero argumentar, um dos mais preciosos, 
eainda assim mais negligenciados, de nossos direitos humanos. (HARVEY, 2014, p.28)



Figura nº 2
Ruínas do desabamento no Largo Paissandu
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2018-05/bombeiros-encerram-buscas-em-
escombros-no-largo-do-paissandu



2. Histórico

2.1.  As populações vulneráveis no centro de São Paulo e o processo urbano que as 
originou

 A presença de comunidades vulneráveis no centro de São Paulo, especialmente 
a “Cracolândia”, é um fenômeno marcante na região da Luz, por estabelecer dinâmicas e 
relações com o território muito específicas.
 O termo “territorialidade itinerante” foi introduzido por Frúgoli Jr. em “Pluralidade 
Urbana em São Paulo – vulnerabilidade, marginalidade, ativismos” em 2016 para descrever 
a imprecisão e variabilidades geográficas que constituem a chamada Cracolândia, que foi se 
alterando e se deslocando pelos bairros da Luz, Sta. Ifigênia, Campos Elísios e proximidades 
nas últimas duas décadas. Essa itinerância se relaciona “à quantidade de pessoas que ali 
chegam e permanecem, articuladas ao mundo das ruas, dos albergues e também das prisões” 
(2016, p.256), que fazem parte do que é popularmente chamado de fluxo, destacando sua 
mobilidade e possibilidade de expansão.
 No texto de Taniele Rui (2016), “Fluxos de uma territorialidade: duas décadas de 
Cracolândia”, a autora ressalta a presença de uma lógica urbana que se suporta na segregação 
sócio espacial e os fluxos que geram esse tipo de fenômeno urbano, como por exemplo a 
especulação imobiliária: “é bem mais compreendida por meio das relações que tece com toda 
a cidade de São Paulo” (2016, p.227). Assim, ela argumenta contra a ideia que o surgimento 
dessas dinâmicas são fenômenos à parte na cidade, ou casos isolados:  “A Cracolândia está 
coligada à dinâmica de reconfiguração das centralidades, mas também da gestão da violência 
nas periferias da metrópole” (2016, p.226).
 Para chegar a essas conclusões, Taniele (2016) apresenta o histórico do uso de crack 
na cidade de São Paulo, inicialmente detectado na periferia leste no bairro de São Mateus 
em meados de 1990, já marcado por conflitos entre a polícia e os traficantes e o homicídio 
de crianças e adolescentes usuários da droga. O desemprego estrutural e a informalização 
dos mercados contribuíram também para o aumento da criminalidade nessas áreas, e 
consequentemente, para o deslocamento espacial dos consumidores para outras regiões 
periféricas e para o centro, provavelmente para fugir da possibilidade concreta de violência e 
assassinatos nos bairros de origem.
 Pode-se perceber que, durante esse processo, a chamada “Boca do Lixo” de São Paulo 
em meados de 1980 foi gradualmente sendo conhecida como Cracolândia com a chegada do 
crack. A área que já era conhecida como “Região Moral” de São Paulo, definida por Robert 
Park  como  “zona dos vícios”  onde   acontece  a  contiguidade  entre  marginalidades (como 

prostituição, consumo de drogas e jogos de azar), foi se degradando com o processo de 
abandono do centro e transferência das atividades financeiras para a Av. Paulista.
  Essa região do centro de São Paulo hoje em dia atrai vendedores e usuários de 
drogas, além de moradores de rua, pela facilidade de acesso aos serviços públicos como 
de transporte, possibilidade de pequenos ganhos através de empregos informais, e relativa 
segurança. Devido a esses fluxos migratórios periferia-centro, acaba se criando uma série de 
moradias irregulares, como os cortiços. (Fig.3)
 Sendo assim, é possível perceber a íntima relação do surgimento da “Cracolândia” 
com o processo de abandono do Centro de São Paulo, resultado do surgimento de novas 
centralidades na cidade. Consequentemente, diversos planos urbanos foram sugeridos para 
“recuperar” essa área, que se tornou um ponto de conflitos de interesses e ações políticas que 
serão melhor estudados nessa pesquisa.

2.2. A questão da habitação na Luz

 Em meados de 1870, com a construção da Estação da Luz, a área se tornou ponto de 
referência para tráfego urbano e comercial da cidade, além de receber turistas e encontros 
da elite paulistana. Porém, hoje em dia, com o deslocamento das centralidades na cidade e o 
esvaziamento do centro, o bairro apresenta algumas mazelas, que como explicado no capítulo 
anterior, são resultado de diversos processos urbanos e sociais na cidade.
 A questão habitacional na região da Luz é algo que chama a atenção nos estudos 
feitos, pela presença marcante dos cortiços. Este fato é relevante para se compreender a 
situação das diversas populações que habitam a região. (Fig. 4)
 

Figura nº4
Interior de um cortiço no 
centro de São Paulo
Fonte: https://vejasp.abril.
com.br/cidades/cracolandia-

sp-bracos-abertos/

Figura nº3
Vista aérea do fluxo da Cracolândia
Fonte: https://noticias.r7.com/sao-

paulo/ex-traficante-fala-sobre-consumo-
e-venda-de-drogas-na-cracolandia-vi-

umas-80-pessoas-morrerem-ali-10072017



 Em 2017, o coletivo Fórum Mundaréu da Luz realizou um levantamento dos moradores 
das quadras 36, 37 e 38 do bairro Campos Elísios, situadas no quadrilátero entre as ruas: a 
Avenida Rio Branco, a Rua Helvétia, a Alameda Cleveland e a Alameda Glete, para realizar 
a proposta de projeto Campos Elísios Vivo. O estudo apontou que todas famílias têm um 
rendimento mensal de no máximo 3 salários mínimos, e alguns destes não possuem rendimentos 
fixos, o que dificulta o pagamento de despesas permanentes. Os aluguéis variam entre R$ 
400 e R$ 700 (quatrocentos e setecentos reais). Além disto, alguns indivíduos e núcleos 
familiares alugam quartos ou camas por dia, semana ou mês. Porém, foram encontradas 
muitas pessoas que habitam a área há muitos anos, ou seja, muitos moradores permanentes. 
O estudo chamou a atenção para a diversidade de tipologias e arranjos familiares. 
 Muitas das famílias vivem em moradias em condições inadequadas em termos de 
salubridade. Tais famílias sujeitam-se a essas condições, posto que morar no centro representa 
uma alternativa ao destino da periferia geográfica das camadas de baixa renda na cidade 
de São Paulo, e pela possibilidade de morar próximo ao emprego. Em relação à oferta de 
empregos, nas quadras onde se realizou o levantamento, existem muitos estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços e, grande parte das atividades realizadas nesses 
estabelecimentos são as fontes de trabalho e renda de quem mora na região. 
 A conclusão do levantamento sobre os moradores indicou que um projeto para 
aquela região precisa incluir um programa articulado de uso habitacional, variando não só as 
tipologias habitacionais, como o acesso a elas, atendendo as demandas por moradia de baixo 
custo e à transitoriedade de algumas famílias. (Fig. 5)

Figura nº5
Gráfico apresentado pelo Fórum Mundaréu da Luz, no caderno de apresentação do projeto Campos 
Elísios Vivo.
Fonte:https://mundareudaluz.files.wordpress.com/2018/04/miolo_caderno-plano-alternativo-
luz-r07-2018-04-02.pdf

 Por fim, é importante considerar, para qualquer projeto feito para a área, as populações 
que atualmente ocupam a região. Com essas informações, deve-se atender a demanda por 
habitação social de qualidade e moradia de baixo custo, para toda a diversidade possível de 
moradores. Além disso, é necessário levar em conta as potencialidades da área central no 
aspecto cultural, histórico e de infraestruturas da cidade, trazendo uma nova dinâmica para o 
bairro. 

3. Referencial teórico

 Pretende-se, a partir da análise de alguns conceitos, estabelecer um referencial teórico 
para crítica a projetos propostos e elaboração de um projeto possível; e para tal apresentamos 
alguns autores que nos auxiliam nessa trajetória.
 A leitura de David Harvey (2014) é essencial para que se entenda as dinâmicas das 
cidades contemporâneas. Em sua obra o autor explora o conceito de “direito à cidade”, 
importante no contexto das comunidades vulneráveis do centro e seu direito à habitação num 
contexto de disputas entre vários agentes.
 A leitura de Sola Morales (1996) traz a discussão para o campo da arquitetura, 
marcando as principais tendências e apresentando conceitos como os fluxos, mutações e 
o “terrain vague”. Esses conceitos ajudam na leitura de territórios complexos das grandes 
cidades, marcados por grandes infraestruturas urbanas e espaços segregados.
 Os conceitos apresentados por Mongin (2009) trazem características únicas das 
cidades pós-modernas e globalizadas, e como consequência de tantas mudanças na sociedade 
e nos territórios, os processos de ressignificação de lugares. Ele propõe a “volta ao local” 
para o resgate do papel específico de cada local e sua identidade específica, indo contra as 
soluções padronizadas. Essa leitura é importante por indicar uma a aproximação possível em 
territórios que já foram tão alterados, como a área em torno da Estação da Luz. 
 O texto de Acioly e Davidson (1998) discute a questão da densidade urbana como 
ferramenta projetual, e a habitação como fator de vitalidade urbana. É necessário entender 
como utilizar a ferramenta da densidade, que é estimulada principalmente nas proximidades 
de transporte público pelo plano diretor, e que pode ser uma solução para o centro de São 
Paulo, onde a densidade é atualmente flutuante. 

Foto nº1
Área de estudo: fachada dos 
estacionamentos
Fonte: a autora



3.1. Direito à cidade 

 De acordo com Harvey (2014), direito à cidade é um conceito que surge das ruas, na 
qual a cidade é vista como uma incubadora de ideias, ideais e movimentos revolucionários. 
É o direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com os nossos desejos. O autor afirma 
que o processo urbano é impulsionado por forças sociais poderosas, e que o controle sobre 
o uso do solo costuma estar nas mãos de poucos que obtém o excedente da produção de 
riquezas das cidades, por isso o desenvolvimento do capitalismo está fortemente relacionado 
à urbanização.
 Ele explica que, no sistema capitalista, o excedente é reinvestido, e o mercado 
imobiliário absorve parte significativa do processo de valorização do capital. Hoje em dia, 
a urbanização tornou-se um fenômeno global e nota-se que os excedentes dos capitais são 
reinvestidos em grandes projetos imobiliários. Esses processos geram problemas urbanos 
importantes que marcam as cidades pós-modernas, que são divididas, fragmentadas e 
propensas a conflitos.
  Essas características dificultam a existência de uma identidade urbana e senso de 
cidadania em seus moradores. Porém são notáveis os movimentos sociais, que resgatam o 
desejo pela cidade e a vontade que ela seja diferente que o determinado pelas empreiteiras. 
 Harvey (2014) explica que uma situação comum nas grandes cidades, é a absorção 
do excedente por meio da transformação urbana. Porém, com o intuito de se realizar uma 
reestruturação urbana é feita uma “destruição criativa” em nome do desenvolvimento cívico, 
recuperação ambiental ou renovação urbana. Nesses processos de reforma, destrói-se o tecido 
urbano e comunidades inteiras, com integrações sociais há muito tempo estabelecidas. E em 
prol do embelezamento da cidade ou de revitalização para o turismo, as mazelas da cidade 
são apenas transferidas para outro local. 
 Em sua obra “Guerra dos Lugares”, Raquel Rolnik (2015) aborda o processo de 
financeirização global da moradia no qual a dívida das habitações passou dos estados para 
indivíduos e famílias através do sistema de hipotecas. Ela explica que a privatização do 
estoque público de moradias transferiu ideologicamente a responsabilidade de geração de 
habitação, assim como os riscos de se obter o sonho da “casa própria”. Em relação as finanças 
globais, o capital financeiro absorveu a promoção imobiliária residencial e a habitação como 
propriedade em detrimento à outras formas de acesso. 
 Na Holanda, ONGs privadas como a Woningcorporates construíram habitações pelas 
cidades com subsídios públicos, aliando planejamento urbano com aluguéis controlados, o 
que gerou cidades pouco segregadas.
Já na Espanha, durante a ditadura franquista, o estímulo à casa própria através de crédito 
hipotecário e isenções fiscais era uma ferramenta para dinamizar economia e promover o 
controle social.
 A partir desses casos, a autora conclui que a economia neoliberal globalizada 
controlada pelo sistema financeiro captura territórios, expulsa, coloniza espaços e formas de 
viver. Ao mesmo tempo, argumenta que esse processo de “despolitização” e do esvaziamento 
dos espaços públicos gerado pelas privatizações é questionado justamente nas manifestações 
que acontecem nas ruas e trazem de volta a vida nesses espaços.
 Essa discussão é pertinente ao centro de São Paulo e especialmente a área estudada, 
que é marcada por disputas de território entre diferentes agentes e projetos de reestruturação 
que terminam em remoções forçadas. Para reduzir essas discrepâncias, Harvey (2014) sugere 
um maior controle democrático sobre a produção do excedente e o uso dele na urbanização, 
mas para isso, os governos deveriam ter poder de regulação mais rígida do mercado imobiliário.

Citando Lefebvre, “a revolução de nossa época tem de ser urbana – ou não será nada”. 
(LEFEBVRE apud Harvey, 2014). 

3.2. Terrain vague

 Citando Leon Battista Alberti, o autor Sola Morales (1996) introduz o texto “Presente y 
futuros. La arquitectura en las ciudades” afirmando que cada cidade é uma grande arquitetura 
e cada arquitetura pode ser entendida como uma pequena cidade. Porém, nos dias de 
hoje, pode-se perceber que as cidades globais, assim como as arquiteturas possuem como 
caraterística essencial sobreposição de redes e sistemas interconectados que são adicionados 
ao tecido original. 
 Tendo em vista o crescimento vertiginoso das cidades, principalmente nos países em 
desenvolvimento, aliado à grande desigualdade social, o autor argumenta a necessidade de 
se pensar a cidade de uma forma diferente e o papel da arquitetura atual de se opor aos 
processos segregadores em busca de uma cidade humana. 
 São pontuadas cinco plataformas para que se possa pensar novas relações entre a 
forma da arquitetura e a atual realidade urbana. Dentre elas adotamos em nossa pesquisa, as 
habitações e o “terrain vague” como aspectos fundamentais para que se possa entender as 
características e compreender as necessidades da área estudada, o centro de São Paulo.
 Ao explicar a forma da residência, as habitações, Morales (1996) explica que hoje 
em dia existem poucas variações do ponto de vista tipológico das habitações, o que mostra 
necessidade de processos de assimilação cultural para a produção de habitações pelo mundo. 
Porém, existem diversas áreas de experimentação e inovação residencial, como projetos 
que resolvem habitação de coletivos atípicos em áreas residuais, que se opõem as politicas 
tradicionais de habitação em massa.
 Ele também explica “a forma da ausência”, o “terrain vague”, um fenômeno que 
surge com a fragmentação, ilegibilidade e agressividade do processo urbano das grandes 
cidades atuais, gerando espaços imprecisos, indefinidos e sem limites determinados. Esses 
espaços sem valor simbólico ou histórico são gerados a partir da ausência de atividades 
residenciais ou comerciais ou a proximidade a áreas abandonadas devido a implantação de 
grandes infraestruturas e espaços residuais ou o surgimento de grandes empreendimentos 
imobiliários.
 Mongin (2009) critica a atitude de certas cidades de tentar reintegrar totalmente esses 
espaços aos tecidos existentes, formalizando esses espaços e eliminando o significado que a 
ausência causava. Para o autor é importante que esses espaços se tornem locais de memória 
e ambiguidade, por serem resultado de tensões na cidade e resíduos de diversos processos 
conflituosos. Nesse caso, o conceito da “volta ao local”, é uma importante ferramenta de 
reestruturação desses vazios sem se perder a essência e a memória dos lugares. 



3.3. Cidade física: volta ao local

 Olivier Mongin (2009) no livro “A condição urbana. A cidade na era da globalização” 
discute a reconfiguração territorial na época de globalização urbana. O autor explica quais são 
as características das cidades contemporâneas, em que o desenvolvimento das comunicações 
favorece os fluxos ao invés dos lugares e a privatização se sobressai sobre a vida pública. 
 A vida ativa urbana nessa cidade global se torna uma experiência densa, 
multidimensional e estratificada, oscilando entre as limitações impostas por esses diversos 
fluxos. Enquanto isso, a privatização cria um processo de separação no território. 
 Mongin (2009) explica como a globalização afeta o espaço urbano. De acordo com 
ele, o espaço não acaba de se estender, ele não tem mais limite, e é afetado por fluxos cujas 
variantes são múltiplas.
 Na cidade virtual, o espaço, o corpo, o privado e o público não existem e a experiência 
urbana é irrelevante. Porém, na cidade física, os territórios não desaparecem e a luta dos 
lugares é uma realidade visível pela configuração das cidades. Portanto, os lugares não 
desaparecem, mas sua lógica e sua significação. Mongin (2009) explica como podem se dar 
essas ressignificações de lugar. Surgem, por exemplo, locais de suporte material de espaços 
de fluxos, como as infraestruturas tecnológicas. E, para essas estruturas, são necessários 
espaços físicos na cidade de “eixos e nós“, criados e organizados em função dessas novas 
redes de comunicação.
 Portanto, conclui-se a importância de não se suprimir a escala local, com a consciência 
que ela será alterada pelos espaços de fluxos, visto que não podemos nos livrar do desejo 
de habitar um lugar, de estabelecer uma relação do corpo com o mundo.  Mongin (2009) 
sugere a reconstrução da experiência urbana e da “volta ao local”, ou seja, o resgate do papel 
específico de cada local, de construir limites e recompor lugares.
 Assim como Harvey (2014) e Sola Morales (1996), Mongin (2009) argumenta a função 
segregadora da privatização nas cidades, que favorece no processo de perda de significado 
dos lugares. Nesse caso, é importante o entendimento do conceito “volta ao local”, como 
ferramenta de projeto. Memória, patrimônio e comunidade são aspectos que devem ser 
levados em conta nos planos urbanísticos dessas cidades contemporâneas, que são geridas 
por agentes que se sustentam nos fluxos de capital e informações.
 O conceito de “volta ao local” foi utilizado no projeto que será apresentado por meio 
da relação física e de programa com as preexistências, além da manutenção da morfologia e 
do tecido original da cidade, com respeito aos gabaritos e as dinâmicas da área, porém com 
a intenção de potencializar a área através do projeto.

Foto nº2
Área de estudo: Ocupação Mauá
Fonte: a autora



 Enquanto isso, distorções sociais e desigualdades econômicas estão de certa forma 
influenciando a estruturação do espaço urbano de muitas cidades e criando novos padrões de 
densidade e ocupação do solo, como por exemplo os condomínios fechados e áreas totalmente 
divorciados da malha urbana. Nesse caso, a baixa densidade é relacionada a uma qualidade 
de vida mais alta e à alta renda dos habitantes.
 Os autores concluem o texto afirmando que as regulamentações e zoneamentos 
devem ser revistos pelos governos locais,
 (...) a fim de permitir que ocorram densificação de uso e de população, incorporação 
de novas áreas intra-urbanas; urbanização, regularização e densificação de assentamentos 
informais, renovação urbana e requalificação do espaço existente e fomento à diversificação 
das atividades e uso da ocupação urbana. (ACIOLY, Claudio e DAVIDSON, Forbes, 1998, p. 41) 
  Assim, a cidade pode se readequar as novas necessidades, se aproximando do modelo 
de cidade compacta.
 Essa leitura permite a identificação de soluções para a região da luz, onde a existência 
de infraestrutura e equipamentos sugere uma adequação das densidades.  Assim, deve-se 
propor um projeto em que a habitação atue como fator de vitalidade na área, aproximando as 
pessoas de seus empregos e do centro da cidade, em condições salubres de moradia.

3.4. Habitação como fator de vitalidade urbana

 Em “Densidade Urbana um Instrumento de Planejamento e Gestão Urbana”, Claudio 
Acioly e Forbes Davidson (1998) demonstram que a densidade pode transformar-se num 
instrumento de planejamento e gestão urbana capaz de fomentar a produtividade urbana e a 
eficiência na utilização do solo urbano, infraestrutura e recursos. De acordo com os autores, a 
densidade ideal é diferente para cada lugar e é fortemente influenciada pelo contexto cultural. 
“Densidades são muito baixas, ou muito altas, quando frustram a diversidade da cidade ao 
invés de estimulá-la” (JACOBS, 1961 apud Acioly & Davidson, 1998.)
 O diagrama abaixo representa as vantagens e desvantagens da baixa e alta densidade:

Figura nº6
Gráfico das vantagens e problemas da alta e baixa densidades.
Fonte: ACIOLY, Claudio e DAVIDSON, Forbes. Densidade Urbana um Instrumento de Planejamento e 
Gestão Urbana. São Paulo: Editora Mauad, 1998 p.17.

 Os autores apresentam o conceito de superocupação ou crowding, relativo a uma 
quantidade excessiva de pessoas ocupando determinado bairro, lote, residência ou quarto. 
Nos países em desenvolvimento esse conceito está muito ligado a situações precárias de 
saúde física e mental dos habitantes. “O processo de densificação e superocupação dos bairros 
pericentrais da cidade tem sido um dos efeitos perversos do setor habitacional desorganizado 
e um mercado imobiliário totalmente contraído”. (ACIOLY, Claudio e DAVIDSON, Forbes 1998, 
p.18). É importante ressaltar a possibilidade de se ter altas densidades em uma área e garantir 
condições boas de saúde física e mental dos habitantes.
 Em relação ao papel do governo, ele pode influenciar o fator densidade através 
da combinação de regulamentações e negociação, ou seja, das operações urbanas e/ou 
interligadas, de acordo com o poder de absorção das redes de infraestrutura e processos 
urbanos.
 A falta de uma política de desconcentração e desenvolvimento integrado causa um 
espaço urbano monofuncional, ineficiente e marcado pelo congestionamento e densidades 
flutuantes. A criação de bairros dormitório e bairros altamente densos durante o período de 
trabalho gera um alto gasto com transporte e energia. 

Foto nº3
Área de estudo: Empenas cegas
Fonte: a autora



3.5. Conceitos: Conclusão

 Para a estruturação do projeto urbano que será abordado no último capítulo, utilizou-
se dos conceitos estudados para a análise da área e criação de propostas. Dessa forma, 
assim como foi feito para a região da Luz, estes também podem ser utilizados para se 
compreender questões urbanas contemporâneas em cidades grandes do mundo todo dadas 
suas especificidades.
 Assim, o conceito de “direito a cidade” foi utilizado como justificativa de um projeto de 
habitação no centro, que possa atender as necessidades das populações residentes na área 
com dignidade e criar novas oportunidades. 
 A ideia de “volta ao local” é uma ferramenta para incorporar a essência e a memória 
dos lugares para reestruturação dos vazios na área. Um dos aspectos da morfologia urbana 
no centro incorporados no projeto foram as galerias comerciais internas, que desde a década 
de 1930 criam percursos internos nas quadras do centro de São Paulo.
 O conceito de “terrain vague” foi incorporado por se ocupar parte dessa área com 
praças e espaços públicos pouco definidos, que possam absorver diversos usos pela cidade. 
Além disso, esses espaços foram reconvertidos para a produção habitacional, também para 
coletivos atípicos, afim de trazer vitalidade urbana para essa região e diminuir o déficit de 
habitação. 
 A ferramenta da densidade se mostra importante para essa nova dinâmica proposta 
para a área, lembrando que deve ser feita de forma controlada, respeitando a morfologia e 
traçados preexistentes para atender a demanda por habitação social e de qualidade. 

Foto nº4
Área de estudo: Ocupação Prestes Maia
Fonte: a autora



espaços públicos: 6.893m2

equipamentos públicos: creche, UBS e 
biblioteca
cinema: 3 salas
comércio/serviço: 87 unidades
estúdios: 48 unidades
apartamentos de 2 dormitórios: 212 unidades
hotel social: 1.365 pessoas abrigadas
escritórios: 148 unidades
oficinas: 40 unidades
estacionamento: 161 vagas



4. Método de estudo

4.1. Análise Projeto Nova Luz x  PDE

 Por ser uma área muito discutida, a região próxima a Estação da Luz já foi objeto de 
estudos e de muitas propostas e planos urbanísticos. É possível perceber diferentes soluções 
para a área, que divergem entre soluções “Arrasa Quarteirão” e outras que envolvem um 
Processo Participativo de implementação. 
 O Projeto Nova Luz, encabeçado pela prefeitura de São Paulo na gestão Kassab para 
essa região visava “valorização dos prédios históricos, reforma das áreas livres públicas, 
criação de espaços verdes e de lazer e melhoria do ambiente urbano da região”. Porém, a falta 
de participação popular e de clareza na concepção desse projeto foi o que encadeou diversas 
manifestações que levaram ao engavetamento do projeto.
 Os critérios utilizados para se analisar o Projeto Nova Luz, são baseados nas diretrizes 
de política urbana definidas para o centro pelo Plano Diretor Estratégico para o Município de 
São Paulo, de 2014. 

DIRETRIZES PDE NOVA LUZ

Socializar os ganhos da produção da cidade x

Assegurar o direito à moradia digna para quem 
precisa

?

Melhorar a mobilidade urbana x

Qualificar a vida urbana dos bairros x

Orientar o crescimento da cidade nas proximidades 
do transporte público

x

Promover o desenvolvimento econômico da cidade x

Incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento 
da cidade

x

Preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas 
culturais

?

Fortalecer a participação popular nas decisões dos 
rumos da cidade

-

 
 A partir dessa tabela é possível se estabelecer pontos em que o Projeto Nova Luz vai 
de encontro ou não às diretrizes e instrumentos sugeridos no PDE de 2014 para o centro de 
São Paulo. 

 Para socializar os ganhos da produção da cidade, o PDE incentiva a função social 
da propriedade, com instrumentos como o PEUC (Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsórios) e o IPTU Progressivo no Tempo (se as exigências do PEUC não forem cumpridas), 
a fim de combater a ociosidade dos edifícios e lotes. Também pode-se utilizar do Consórcio 
Imobiliário, na qual a prefeitura executa o parcelamento ou edificação do imóvel, beneficiando 
o proprietário. O Direito de Preempção e a Arrecadação de Bens Abandonados são outros 
instrumentos que a prefeitura pode utilizar com esse objetivo. Para toda a cidade considera-se 
um coeficiente básico de 1, e para os empreendimentos possam construir até o limite máximo 
de coeficiente de aproveitamento paga-se a Outorga Onerosa como forma de contrapartida 
financeira. Esses recursos são destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(FUNDURB) que investe em melhorias urbanas. 
 O projeto Nova Luz também incentiva a função social da propriedade, através do 
adensamento de lotes subutilizados, aumentando as possibilidades de emprego e moradia. 
Além disso, devido aos grandes equipamentos culturais do entorno dessa região, a previsão 
é que o projeto trouxesse novos investimentos para a área relacionados ao entretenimento e 
turismo, além de se consolidar como polo de serviços e comércio. A apresentação do projeto 
ressalta a utilização de instrumentos urbanísticos para que os proprietários façam parte da 
transformação da área, recebendo incentivos.
 Para assegurar o direito à moradia digna para quem precisa, são delimitadas 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), destinadas a habitação de interesse social, 
especialmente nas proximidades de infraestrutura urbana, com atendimento prioritário para 
famílias com renda até três salários mínimos. A Cota de Solidariedade estabelece que os 
empreendimentos maiores que 20.000m² devem doar o correspondente a 10% de sua área 
construída para produção de HIS ou aquisição de terrenos. Isso interessa as incorporadoras, 
pois esta porcentagem não será considerada área computável, beneficiando a rentabilidade. 
O instrumento da Áreas de Intervenção Urbana (AIU) é utilizado para aquisição de terra bem 
localizada e subsídios aos programas de produção habitacional. O PDE também incentiva 
instrumentos de Regularização Fundiária para moradias de baixa renda. 
 O projeto Nova Luz aborda o direito à moradia digna por ocupar as áreas de ZEIS 
com habitação popular, como prevê o PDE, afirmando que os atuais moradores da região e 
trabalhadores seriam o público alvo dessas habitações, por estarem na faixa de até 6 salários 
mínimos e entre 6 e 16 salários mínimos. Porém, por se tratar de uma área de 284.096m2 
de demolição, pode-se questionar a quantidade de remoções no processo de realocação 
das famílias residentes durante implantação do projeto. Além disso, a renovação de toda a 
área deve estimular um processo de gentrificação, em que o mercado imobiliário ao redor 
se valoriza, podendo alterar o perfil dos moradores da região. O plano também não propõe 
um projeto para a “Cracolândia”, fenômeno de extrema relevância na área e que agrega uma 
enorme população no “fluxo”.
 Para melhorar a mobilidade urbana, o PDE incentiva o transporte público, além do 
cicloviário e circulação de pedestres, incorporando novos sistemas de mobilidade e melhores 
condições de mobilidade e a integração entre os meios de transporte. E, para desestimular o 
transporte privado, se revoga a exigência do numero mínimo de vagas de automóveis. Essas 
iniciativas fazem parte de um plano para reduzir o tempo de viagem da população, melhorando 
a qualidade de vida.
 As metas estabelecidas para a estratégia de mobilidade do Projeto Nova Luz visam 
a redução do uso de automóveis para viagens diária, redução das emissões de carbono e 
aumento das viagens feitas a pé e bicicleta. Para isso, sugere-se um novo mini-anel viário ao 
redor da área para o maior tráfego, criando uma nova hierarquia no sistema viário. Além disso, 



se propõe o alargamento das calçadas e criação de ruas para pedestres, com a implantação de 
ciclovias e ciclofaixas. Se propõe também uma coordenação dos espaços de estacionamento, 
desestimulando o transporte por carros particulares.
 Para qualificar a vida urbana nos bairros, o PDE incentiva a fachada ativa e o uso misto 
nos edifícios. Além disso, se faz necessária a ampliação da rede de equipamentos urbanos 
e sociais (educação, saúde, esportes, cultura, assistência social) e também a quantidade 
de parques e áreas de respiro na cidade. Se estimula a elaboração de planos regionais das 
subprefeituras e planos de bairro de forma participativa, incorporando principalmente as 
Áreas de Estruturação Local, ou seja, áreas com mais vulnerabilidade que carecem mais de 
políticas públicas. A Outorga Onerosa, nesse caso, pode induzir o adensamento construtivo e 
habitacional ao longo dos eixos de transporte, preservando os miolos.
 O projeto Nova Luz propõe uma rede de espaços públicos de qualidade, norteados 
pelas ideias de habitabilidade, conectividade, senso de lugar e segurança. Para isso, foram 
definidas referências para pavimentação, iluminação pública, arborização e mobiliário 
urbano. A vida urbana também é incentivada com o pedestrianismo nas ruas, com a criação 
de bulevares, passeio cultural, rua comercial especializada na Rua Sta. Efigênia e ruas 
com superfície compartilhada, ou seja, sem diferenciação de nível entre a calçada e o leito 
carroçável. Também são propostos novos equipamentos públicos e comunitários para a área, 
baseando-se na demanda. 
 Para orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público, o PDE 
estabelece Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, áreas nas quais são introduzidos 
corredores de ônibus, metrô e trem, e que se estimula o adensamento. Além disso são criados 
novos eixos de desenvolvimento. Nessas áreas se estimula a fruição pública e espaços públicos 
humanizados. Para promover adensamento, o coeficiente de aproveitamento é aumentado e 
o instrumento Cota Parte Máxima de Terreno por Unidade estabelece o número mínimo de 
unidades habitacionais.
 O projeto Nova Luz se relaciona com esse aspecto do PDE por estimular, na área 
que ele se insere, a intensificação do uso do solo e aumento das densidades demográficas: 
sugere-se um mínimo de 350hab/ha. O argumento utilizado para estabelecer essa diretriz é 
porque induz a “melhor utilização de um setor da cidade com amplas vantagens locacionais 
associadas a infraestrutura e transporte”. 
 Para promover o desenvolvimento econômico da cidade o PDE estabelece perímetros 
onde se incentiva geração de empregos e industrialização. São eles: o perímetro de Incentivo 
ao Desenvolvimento Econômico, Redes de Centralidades Polares e Lineares. Reforçando 
assim, “o papel da cidade como centro industrial, comercial e de serviços, produtora de bens 
e conhecimento”.
 Em relação ao desenvolvimento econômico, estima-se que com o projeto “possa 
ser criada área para abrigar aproximadamente 24 mil postos de trabalho, resultando num 
acréscimo expressivo da população flutuante na área. Esta população também constituirá 
um público potencial para as novas unidades residenciais ofertadas na região. “ Esse dado 
indica que os projetos realizados poderiam dinamizar a economia da área, o que é valorizado 
no PDE por ser localizado em um Eixo de Estruturação da Transformação Urbana, devido a 
sua proximidade a Estação da luz. Além disso, o projeto conta com PPPs (Parcerias Público-
privadas) para a execução das obras, o que indica uma iniciativa ao investimento na área.
 Para incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento da cidade no centro de São 
Paulo, o plano propõe novos parques tornando-se todos ZEPAM (Zona Especial de Proteção 
Ambiental). Para a aquisição dos parques planejados no PDE, o Fundo Municipal de Parques 
é um mecanismo de co-financiamento entre sociedade civil e Poder Público. O instrumento de

Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais (PSA) é uma forma de recompensar 
financeiramente os proprietários de imóveis que preservam áreas que prestam relevantes 
serviços ambientais para a sustentabilidade da cidade.
 A agenda ambiental é incorporada no Projeto Nova Luz com a criação de novas praças 
com arborização e uma rede de infraestrutura verde. Os jardins de chuva são utilizados como 
mecanismo de drenagem local no meio-fio, diminuindo os riscos de alagamento. Além disso, 
é sugerido um mecanismo de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos, garantindo a limpeza 
pública.
 Para preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas culturais o PDE estabelece 
territórios de Interesse Cultural e da Paisagem (TICP) e Zonas Especial de Preservação 
Cultural (ZEPEC), Bens Imóveis Representativos (BIR), Áreas de Urbanização Especial (AUE), 
Áreas de Proteção Paisagística (APPa) e Áreas de Proteção Cultural (APC). Além disso o plano 
visa envolver a participação popular com a incorporação de instrumentos de identificação, 
proteção e valorização do patrimônio cultural, como Tombamento, Chancela da Paisagem 
Cultural, Registro dos Bens Imateriais e Transferência do Direito de Construir.
 O projeto Nova Luz aborda a questão do patrimônio a partir da preservação de 
referenciais já existentes na área como a morfologia urbana, o traçado urbano e os edifícios 
tombados pelo CONDEPHAAT. Aplicam-se, para os novos edifícios diretrizes referentes a recuos 
e gabaritos. Porém, pode-se questionar a preservação do patrimônio cultural e imaterial das 
famílias que atualmente habitam a área e das dinâmicas existentes.  
 Para fortalecer a participação popular nas decisões dos rumos da cidade o PDE cria 
Conselhos Gestores compostos por representantes da sociedade civil e do poder público. Esses 
conselhos administram os gastos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), as ZEIS, 
a OUCs (Operações Urbanas Consorciadas) e AIUs (Áreas de Intervenção Urbana). Além disso, 
o Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU), os Conselhos Participativos Municipais das 
Subprefeituras e a Conferência da Cidade a cada três anos, permitem a constante discussão e 
participação das pessoas nos processos urbanos. O plano também disponibiliza documentos 
e informação para que a sociedade possa participar de um sistema de monitoramento do PDE, 
garantindo sua aplicação. A apresentação do projeto Nova Luz não menciona a participação 
popular nas decisões para a área.
 Pode-se concluir que foi notável a importância dada à questão urbanística nesse 
plano, que estabelece parâmetros de ocupações dos novos lotes e a intenção de consolidar 
um novo padrão de expansão urbana baseado nos ideais de cidade compacta e atende à 
grande parte das diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Estratégico para o Município de 
São Paulo, posterior ao projeto.
 Porém, provavelmente por envolver 284.096m2 de demolição, a execução desse projeto 
“arrasa quarteirão” poderia apresentar muitas dificuldades, sendo chamado até de “ficção 
urbanística” pela crítica. Além disso, na prática, o projeto poderia representar a recomposição 
do perfil dos moradores e a valorização imobiliária, expulsando os atuais moradores da área.
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Figura nº7
Ortofoto de 2004 da região da Luz
Fonte: http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.
aspx 



4.3. Diretrizes de projetos no centro de São Paulo

 A partir do estudo e análise crítica das propostas de projeto para a região, é possível 
que se estabeleça diretrizes de projetos que reflitam toda a diversidade do centro de São 
Paulo. Ao tentar se aproximar de estratégias de arquitetura e urbanismo que permitam a 
promoção espaços urbanos que sejam ocupados e modificados pelas pessoas, é esperado que 
eles possam de alguma forma contribuir para as suas vidas também, promovendo encontros e 
diferentes relações com a cidade, além de novas possibilidades de transformação. 
 O autor Pedro Sales (2001) no artigo “Luz, São Paulo: diretrizes de um projeto urbano“, 
introduz suas ideias principais para um projeto urbano na Luz, ressaltando a importância de 
trabalho tanto com a escala urbana quanto com a escala local, numa intenção de rearticular 
a noção de identidade e multiplicidade na região. 
 Para escala urbana, ele afirma a necessidade de integração dos meios de transporte 
públicos e a reconversão de vazios, rearticulando a rede da cidade.  Quanto à escala local, 
relembra a importante função de trabalhos que lidem com as mazelas relacionadas a 
prostituição, drogas e encortiçamento, juntamente com um reconhecimento dos edifícios e 
espaços de interesse cultural, e adaptação de novas e velhas funções, diversificando os usos, 
em operações públicas que contem com a participação (não hegemônica e coordenada) da 
iniciativa privada. 
 Ele ressalta a importância da promoção da função residencial, através da reabilitação 
de imóveis , associadas sempre ao equipamento, transporte e atividades terciárias, favorecendo 
sempre a mistura de usos, a diversidade tipológica e a heterogeneidade social
 Ele conclui afirmando:
  Por aí talvez se delineiam alguns parâmetros espaciais (funcionais, formais, figurativos) 
através dos quais a paisagem e a vida da Luz possam vir renovadas e (re) valorizadas no 
(complexo e desafiador) universo da configuração da metrópole contemporânea (SALES 
Pedro, 2001)
 O autor ressalta a importância da promoção da função residencial, através da 
reabilitação de imóveis, associadas sempre ao equipamento, transporte e atividades terciárias, 
favorecendo sempre a mistura de usos, a diversidade tipológica e a heterogeneidade social.
 Pedro Sales neste artigo escrito em 2001, ou seja, no mesmo ano em que foi lançado 
o Estatuto da Cidade, reforça alguns temas que são comuns para planos como o PDE e para 
o projeto Nova Luz. A diversificação de usos e a importância da função residencial são parte 
de uma visão de cidade compacta, que inclui eficiência do transporte público e transporte 
ativo e estimula uma vida urbana pública dentro dos bairros. Além disso, ele comenta as 
especificidades da região da Luz como uma região que passou por muitas mudanças ao longo 
do tempo e que, hoje em dia, seu patrimônio histórico e cultural se contrapõe a fatores sociais 
que são resultado de problemas urbanos na cidade. 

 

4.2. Campos Elíseos Vivo

 Como contrapartida ao projeto Nova Luz que, apesar de sua consistência como plano 
urbano em relação ao PDE não foi colocado em prática, o projeto Campos Elíseos Vivo foi 
criado de baixo para cima a partir de um processo participativo. 
 O Fórum Aberto Mundaréu da Luz, coletivo criador do projeto, reúne instituições 
e pessoas das mais diversas áreas do conhecimento que atuam na região da Luz, em São 
Paulo. Esse coletivo se desenvolveu como frente de reação às ações violentas e autoritárias 
do poder público na região. Atualmente, o coletivo trabalha no Campos Elíseos Vivo, projeto 
urbanístico e social que propõe uma nova forma de viver e trabalhar no bairro, sem a violência 
de remoções e demolições.
 Esse projeto começou como uma contraproposta aos projetos de grandes infraestruturas 
e habitações PPP ao redor da Igreja Coração de Jesus. Propõe-se primeiramente uma imersão 
no território, um estudo do patrimônio material e imaterial da região, e a compreensão da 
situação habitacional precária e das vulnerabilidades sociais das populações residentes, para 
que se possa reconhecer num mesmo plano, tanto a arquitetura local como a população local, 
sem perder de vista a necessidade de desenvolvimento urbano da cidade. 
 Para isso, o trabalho foi dividido em várias frentes, para que a questão pudesse ser 
vista por várias perspectivas e disciplinas diferentes. Como o processo teve sempre a intenção 
de ser participativo, pode-se perceber a diversidade da área a partir da conversa com os 
locais. Foram levantadas uma grande diversidade de tipologias habitacionais e modalidades 
de acesso à moradia, como os hotéis sociais, pensões, cortiços. E, por ser tão heterogênea, 
não se percebeu na área uma liderança ou uma comunidade consolidada, o que torna ainda 
mais difícil a tentativa de unir todos os habitantes e comerciantes da região em um mesmo 
plano urbano.
 O projeto pretende corresponder a essa demanda por moradia transitória de baixo 
custo, ao mesmo tempo em que preserva as tipologias arquitetônicas existentes. Propõe uma 
intervenção sobre as áreas vazias e subutilizadas, com edifícios que mantém a morfologia 
do bairro, com fossos, pátios, terraços, construções geminadas e que refletem o modo de 
viver na área com espaços de trabalho compartilhado, espaços de convivência e áreas de uso 
comercial.
 A proposta principal é a produção habitacional que não envolva demolições e 
remoções, atuando sobre os seguintes pilares: morar e trabalhar, amar e cuidar, estar na rua 
e conviver.
 É importante ressaltar a importância de documentos como o Plano Diretor e o Plano 
Municipal de Habitação na proposição de projetos, para que se tenha em vista os instrumentos 
urbanísticos que podem ser utilizadas na produção habitacional para a população de baixa 
renda. Essas estratégias foram utilizadas na proposta de implantação do projeto Mundaréu da 
Luz 



5. Proposta de projeto

   A partir do entendimento de que política habitacional pode ser um instrumento de 
política urbana, há intenção de se realizar um projeto habitacional na região da Luz que reflita 
toda a diversidade existente nessa região e que atenda as comunidades mais vulneráveis, 
criando mais possibilidades de desenvolvimento, tanto para os atuais habitantes da Luz, 
como para o próprio bairro que pode ser reativado como uma centralidade no contexto da 
cidade de São Paulo.
 Para isso, os ‘terrenos de projeto” surgiram a partir da análise da área e a demarcação 
de lotes subutilizados que não cumpriam função social na cidade. É importante ressaltar que 
essa modalidade é uma das soluções possíveis propostas pelo plano de habitação, fazendo 
parte de uma ação integrada que inclui reabilitação de edifícios para habitação e regularização 
do mercado privado. 
 Este projeto é essencial para a pesquisa, pois ele traz conceitos estudados e responde 
à problemas como o déficit de habitação de qualidade e necessidade de amparo às populações 
vulneráveis, numa proposta que busca ocupar vazios urbanos e trazer a diversidade do 
centro de São Paulo para um edifício. Desta forma, ele respeita as preexistências da região já 
consolidada do bairro da Luz, criando uma nova dinâmica.

5.1. O lugar

 O projeto se localiza ao sul da Estação da Luz, entre as ruas Mauá, Brigadeiro Tobias, 
Washington Luís e General Couto de Magalhães, com a Avenida Cásper Líbero entre as duas 
quadras. Essa área é marcada pelos usos comerciais e de serviço, com alguns edifícios 
habitacionais e de caráter institucional. O déficit habitacional é marcado pelos moradores 
de rua e edifícios ocupados (Fotos 2 e 4) ao mesmo tempo em que lotes subutilizados como 
estacionamentos (Foto 1) ocupam os miolos de quadra e impedem outros usos com maior 
função social. 
 A presença da Cia de Teatro Mungunzá, teatro de contêiner que surgiu num terreno 
público ocioso e em 2018 foi legalizado, demonstra o potencial para equipamentos culturais e 
o quanto as dinâmicas dessa área podem ser transformadoras (Fig. 8). Abaixo, texto retirado 
do site da Companhia:
 Pensamos que teríamos uma sede e nós demos conta de que criamos um centro 
cultural. Simplesmente porque o território pede mais. Pede mediação de relações, de 
conflitos, pede uma programação livre, gratuita, com acesso democratizado. O território em 
que nos localizamos, próximo à Cracolândia, pede respiro e ressignificação das relações. Pede 
mudança de paradigmas. Desde então nosso fazer teatral deu lugar a um fazer artístico/
relacional. (Cia Mungunzá de Teatro, Fonte: https://www.ciamungunza.com.br/historico)
 Todos os lotes subutilizados nessas quadras se tornaram terrenos de projeto e 
possibilitaram uma implantação inserida na malha urbana atual, preservando os gabaritos e 
ocupando as empenas cegas dos edifícios existentes (Foto 3).

Figura nº8
Espaço do teatro de contâiner da Cia Mungunzá
Fonte: https://dramaticas.blogfolha.uol.com.br/2018/08/29/com-porte-
menor-festival-satyrianas-volta-a-ocupar-a-roosevelt-em-outubro/

Foto nº5
Área de estudo: edifício abandonado ao lado do 
teatro
Fonte: a autora



5.2. Programa de necessidades

 O programa do projeto consiste em um térreo ativo, com espaços públicos, galerias 
internas, unidades de comércio e serviço, além de equipamentos públicos como creche e UBS 
e equipamentos culturais como cinema, espaço de exposições e biblioteca. 
 Para os adensamentos se propõe tipologias de habitação com apartamentos de 1 e 2 
dormitórios, além de um hotel social, com dormitórios e facilidades compartilhados. O projeto 
também apresenta edifícios com espaços de trabalho, com tipologias escritórios e oficinas 
com a planta mais livre e flexível.
 A partir desse projeto é possível se perceber um aumento significativo da densidade 
nessas duas quadras, chegando a aproximadamente 520 hab/ha.  Nessa área, a maior  
densidade contribuiria para uma maior vitalidade urbana, uso eficiente da terra, maior 
acessibilidade ao emprego e eficiencia na oferta de infraestrutura.

5.3.  Partido do projeto

 O diagrama abaixo representa o partido de projeto, que foi a reconversão de vazios 
urbanos, a partir da criação de espaços públicos, espaços de trabalho e de habitação, 
numa proposta que possa se converter num padrão de expansão urbana para áreas com 
características semelhantes.
 Os quadros representam seis etapas do processo de projeto: o estudo da área com 
suas potencialidades e condiionantes, a identificação de lotes subutilizados, o traçado de uma 
nova via permeando uma das quadras para facilitar a leitur do terreno, o projeto de um térreo 
ativo com usos diversos e o adensamento com tipologias residenciais e espaços de trabalho. 
Por fim, o resultado esperado de uma nova dinâmica e vitalidade urbana para a área, a partir 
da apropriação do território pelas pessoas.

ÁREA DO PROJETO

Mapa da área 1:5.000

Densidade
      até 92 hab/ha
      92-146
      146-207
      207-351
      maior que 351

ZEIS
      ZEIS 3
      ZEIS 5



5.4. O projeto

Implantação do projeto
(escala ajustada)

Planta dos adensamentos
(escala ajustada)



Corte A

(escala ajustada)

Corte B
(escala ajustada)



6. Considerações finais

 Conclui-se com essa pesquisa que a “Cracolândia” e as populações vulneráveis no 
centro de São Paulo são resultado do processo de abandono do centro e de diversos outros 
conflitos na metrópole, ou seja, não é um caso isolado e deve ser aprofundado e considerado 
nos estudos e planos sugeridos para a área central. É importante que se atenda a demanda 
por habitação social de qualidade e moradia de baixo custo, para toda a diversidade possível 
de moradores. Além disso, é necessário levar em conta as potencialidades da área central no 
aspecto cultural, histórico e de infraestruturas da cidade, trazendo uma nova dinâmica para o 
bairro. 
 Os conceitos introduzidos por urbanistas e antropólogos contemporâneos nos 
auxiliam no entendimento das dinâmicas da área, como o “direito à cidade” como justificativa 
de um projeto de habitação social no centro e a “volta ao local” para incorporar a essência e 
a memória dos lugares para reestruturação dos vazios na área. O conceito de “terrain vague” 
é utilizado para detectar espaços que perderam seu uso e seu sentido, os incorporando para 
a absorção de usos pela cidade. Para isso, a ferramenta da densidade estimula a habitação 
como fator de vitalidade urbana. 
 Em relação aos projetos analisados para essa área, pode-se concluir a partir da 
comparação das diretrizes do PDE com o projeto Nova Luz a importância de se estabelecer 
parâmetros de ocupações dos novos lotes e a intenção de consolidar um novo padrão de 
expansão urbana baseado nos ideais de cidade compacta. Porém, a falta de participação 
popular e a provável gentrificação e recomposição do perfil dos moradores foram motivos 
que levaram ao engavetamento do projeto. Como contrapartida, o Fórum Aberto Mundaréu 
da Luz sugere um projeto criado de baixo para cima a partir de um processo participativo e, 
apesar de ser muito menor, demonstra a possibilidade de valorização e inclusão dos atuais 
moradores da área em um plano de cidade. 
 Algumas diretrizes são comuns a todos os projetos estudados e devem ser consideradas 
na reestruturação da área, com a diversificação de usos e a importância da função residencial, 
além da eficiência do transporte público e transporte ativo e do estímulo da vida urbana 
pública dentro dos bairros. O patrimônio material e imaterial da área é outro aspecto que deve 
ser levado em conta. 
 Por fim, o projeto urbano sugerido é essencial para a pesquisa, pois ele traz uma 
tentativa de abordagem prática dos conceitos estudados e responde aos problemas como 
o déficit de habitação de qualidade e necessidade de amparo às populações vulneráveis. O 
partido consiste na reconversão de vazios urbanos, a partir da criação de espaços públicos, 
espaços de trabalho e de habitação, numa proposta que possa se converter num padrão de 
expansão urbana para áreas com características semelhantes.

 

 

Corte C

(escala ajustada)
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