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 Localizada no centro de São Paulo, a região da Santa Ifigênia 
tem, por trás de seus graves problemas sociais e urbanos, potenciali-
dades de uma área de grande importância histórica para a cidade.  
Bem servida das infraestruturas de mobilidade urbana e equipamen-
tos culturais, tem recebido diversas propostas para revitalização do es-
paço público, todas sem sucesso. A implantação de um complexo de 
uso misto e habitação de interesse social busca acelerar o processo 
de revitalização da área a partir da dinamização de usos e ativação 
do tecido urbano. 

Palavras-chave: espaço urbano, habitação de interesse social, 
requalificação urbana, Santa Ifigênia, uso miso, multifuncionalidade.

RESUMO

 Located in the center of São Paulo, the Santa Ifigênia region 
has, behind its serious social and urban problems, the potential of an 
area of great historical importance to the city. Well served by urban 
mobility infrastructures and cultural facilities, it has received several 
proposals for the revitalization of public space, all of them with no suc-
cess. The implementation of a complex of mixed use and social hous-
ing aims to accelerate the revitalization process by varying the uses 
and activating the urban environment. 

Keywords: urban space, social housing, urban requalification, Santa 
Ifigênia, mixed use, multifunctionality.
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 A região central de uma grande 
metrópole é onde normalmente existe grande 
movimentação pública, alta concentração 
de comercio e serviços e sedes de empresas 
importantes para a economia do país.  
Contrariando essa lógica, o centro da 
cidade de São Paulo encontra-se atualmente 
degradado e pouco movimentado, resultado 
do processo de migração das elites que antes 
habitavam a região e pouco a pouco foram 
em direção a outras regiões da cidade como 
as avenidas Paulista e Faria Lima.
 Paralelamente, São Paulo, como 
grande parte das cidades brasileiras, luta há 
anos contra o crescente déficit habitacional 
e com a grande quantidade de moradias 
irregulares que podem ser encontradas por 
todas as regiões da metrópole.
 A área central não é exceção, mesmo 
em seu atual estado de degradação, tam-
bém abriga grande quantidade de moradias 
e ocupações irregulares. Ao mesmo tempo, 
o centro também dispõe de grande quanti-
dade de imóveis subutilizados, que não cum-
prem com a sua função social.  
 Localizado na área central de São 
Paulo, a região da Santa Ifigênia passou por 
diversas fases ao longo da urbanização da ci-
dade, desde seu auge na época dos barões 
do café e suas mansões, até seu declínio com 
a migração das atividades econômico da ci-
dade em direção à avenida Paulista e a tran-
sição do Terminal da Luz para a Rodoviária do 
Tietê.  
 Atualmente a região encontra-se 
ocupada principalmente pelo comércio 
especializado de eletrônicos, como é o caso 
da rua Santa Ifigênia, que atrai intenso fluxo 
de pessoas durante os horários comerciais. 
Simultaneamente, sofre com a crescente 
população de usuários de drogas que vive 

na região popularmente conhecida como 
“cracolândia”.
 A partir deste contexto, a implantação 
de um complexo que une comércio, equipa-
mentos públicos e habitação de interesse so-
cial vem com o intuito de transformar o espaço 
urbano deteriorado do centro de São Paulo a 
partir da criação de uma nova dinâmica ur-
bana, mais diversificada, e que pretende re-
verter o atual quadro de degradação através 
do incentivo das relações entre as pessoas e o 
ambiente urbano.  
 O desenvolvimento desta dissertação 
se dá a partir da apresentação do histórico 
das habitações das classes de baixa renda em 
São Paulo desde a inauguração das ferrovias. 
Além disso, retrata o histórico das políticas 
habitacionais mais importantes implantadas 
na cidade e no Brasil, desde 1964, discutindo 
seus objetivos e suas consequências.
 Apresenta o bairro de Santa Ifigênia, 
local de implantação do projeto, salientando 
suas características principais e mostrando 
brevemente como se desenvolveu na 
cidade ao longo dos anos, juntamente 
com os programas urbanos que já foram 
desenvolvidos para o bairro. 
 Por fim, o trabalho traz uma discussão 
acerca de seu tema central, a habitação no 
Centro de São Paulo e a qualidade urbana, 
expondo teorias e estudos sobre o assunto 
afim de embasar a implantação do projeto, 
que é exposto no capítulo final, após a análise 
de estudos de caso de projetos semelhantes 
ao proposto.

INTRODUÇÃO
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 A dinâmica urbana de 
desenvolvimento da cidade de São Paulo 
passou a se acentuar a partir da inauguração 
das ferrovias da São Paulo Railway em 1867, 
que surgiram como forma de viabilizar o 
escoamento da produção agrícola cafeeira 
do interior de São Paulo em direção ao porto 
de Santos no litoral.  
 Nas décadas seguintes, com o 
gradual aumento da industrialização no país, 
as indústrias que se implantavam na cidade 
buscavam a proximidade da ferrovia também 
pensando no escoamento da produção em 
direção ao litoral.
 Os fluxos migratórios que passaram a 
povoar intensamente a cidade de São Paulo 
a partir do final do século XIX e início do século 
XX surgiram para suprir a necessidade por 
mão de obra da economia cafeeira e  das 
indústrias e é então que nascem as primeiras 
grandes regiões operárias da cidade de São 
Paulo nas orlas das ferrovias nas regiões leste, 
oeste e sudeste. 
 O último censo do século XIX, realizado 
no ano de 1900, registrou um período de cres-
cimento vertiginoso para São Paulo, que se 
transformou em uma cidade de 240.000 habi-
tantes1. As antigas chácaras que ficavam ao 
redor do núcleo histórico da cidade passaram 
a ser loteadas e a área urbana passou a se ex-
pandir continuamente. São Paulo começava 
a se formar como centro comercial e financei-
ro no Brasil. 
 Em 1891 ocorreu a inauguração da 
Avenida Paulista, que já apontava para 
sua vocação de espaço de grande valor 
simbólico da cidade por conta de seu porte e 

sua localização no contexto urbano. Diferente 
do bairro dos Campos Elíseos, praticamente 
exclusivo da aristocracia cafeeira, a avenida 
tornou-se endereço tanto para os grandes 
proprietários de fazendas, como dos 
imigrantes pioneiros do setor industrial. Em 
1903, foi transformada na primeira via pública 
asfaltada e arborizada de São Paulo além de 
ter sido o primeiro local da cidade com regras 
de recuo e definição de coeficiente máximo 
construtivo. No ano seguinte foi inaugurado o 
Viaduto do Chá, obra de grande importância 
para a dinâmica da cidade que permitiu 
maior facilidade para atravessar o vale do 
Anhangabaú.
 Neste contexto, nascem bairros como 
Lapa, Bom Retiro, Brás, Belém e Mooca. Eram 
formados principalmente por casas coletivas 
e pensões, vilas e sobrados que abrigavam 

os recém-chegados. São os primeiros bairros 
residenciais considerados de padrão popular 
que surgem na cidade de São Paulo.
 A necessidade por habitação 
aumentou exponencialmente por conta da 
explosão demográfica que aconteceu na 
cidade, os bairros operários se instalaram e 
cresceram rapidamente sem nenhum tipo de 
planejamento prévio e principalmente por 
meio da construção de residências operárias 
para aluguel ou de autoconstrução. Por esse 
motivo, foi criada em 1893 uma comissão 
para inspecionar as habitações operárias, 
conhecida como “Commissão de Exame 
e Inspecção das Habitações Operárias e 
Cortiços no Distrcto de Santa Ephigenia”, teve 
como resultado um relatório onde são descritas 
as condições técnicas urbano-sanitárias 
das habitações que foram inspecionadas. 

1.1- HISTÓRICO: A HABITAÇÃO DAS 
CLASSES DE BAIXA RENDA EM SÃO 
PAULO

Figura 1. São Paulo Railway 1867

1Segundo dados do site da Prefeitura Municipal de São Paulo. Acessado em 8 Out. 2018. Disponível em: <http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php>12

01.

A HABITAÇÃO DE 
BAIXO CUSTO
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 “Atento a questões de produtivida-
de, alega que as vantagens relativas ao 

preço do terreno, à paisagem e à pureza 
do ar não compensariam o desgaste do 
trabalhador em consequência do tempo 
gasto em um transporte caro e lento. (...) 

em 1909 o construtor Antônio Jannuzzi 
colocava a necessidade de “meios de 
transporte econômicos, rápidos e fre-

quentes” para os subúrbios como medida 
imprescindível para viabilizar a construção 
de casas salubres e baratas nesses locais, 
descongestionando o centro” (CORREIA, 

pg. 34) 
 
Portanto, para ambos, a migração das hab-
itações pobres em direção aos subúrbios 
como forma de desaglomeração do centro 
só seria possível se acontecesse paralelamen-
te a criação de uma rede de transporte pú-

“A flexibilidade do serviço de ônibus, ao 
contrário dos bondes e trens, cujo raio de 
influência era limitado pela distância en-

tre estações, combinada com um modelo 
de expansão horizontal, trazia a solução 

para a crise de moradia com a auto-
construção em loteamentos na periferia. 
O modelo das casas autoconstruídas na 
periferia desequipada evitava a desva-

lorização das regiões centrais, ao mesmo 
tempo que tirava peso do pagamento do 
aluguel do custo de vida dos trabalhado-

res” (ROLNIK, pg. 32)

 No livro “A Construção do Habitat Mo-
derno no Brasil- 1870-1950”, Telma Correia cita 
o posicionamento do engenheiro Everardo 
Backheuser e de Antônio Januzzi como con-
trários à construção de habitações operárias 
em subúrbios dizendo:

por melhorias na qualidade do espaço 
urbano, mas, em contraposição, as regiões 
periféricas onde se encontrava o proletariado 
mantinha-se um espaço puramente funcional, 
sem muitas regras de ocupação, misturando 
trabalho e moradia.
 Os bairros populares tinham a 
paisagem marcada por lotes super ocupados 
horizontalmente, com becos e vilas em meio 
a galpões industriais, ocupando as várzeas 
pantanosas e inundáveis do entorno das 
ferrovias, com poucos espaços privados 
e áreas públicas densamente ocupadas. 
“Geralmente, é barro nas ruas, esgoto a céu 
aberto e bonde na via principal” (ROLNIK). 
 Já nos bairros ricos, as mansões se 
fecham em muros com avenidas largas e 
iluminadas, algumas até arborizadas, com 
espaços destinados à vida intima e à vida 
social.
 Os novos fluxos de pessoas que surgi-
ram principalmente para suprir a demanda 
por mão de obra nas indústrias modificaram 
profundamente a forma como a cidade era 
ocupada e fizeram com que, durante o sé-
culo XX, fosse inaugurada a era das grandes 
obras viárias e da ampliação e intervenção 
do governo na provisão dos serviços. Além dis-
so, a expansão periférica surgiu como forma 
de acomodar os assentamentos populares, 
cada vez maiores em espaço e quantidade.
 A opção pelo modelo rodoviarista de 
Prestes Maia, materializado através do seu 
plano de avenidas de 1930, teve relação dire-
ta com a forma de acomodação da crescen-
te classe operária, alocada sempre em regi-
ões periféricas. Mantendo-os longe dos locais 
considerados nobres, podia então ser evitada 
a desvalorização dos terrenos centrais, mas, 
ao mesmo tempo, permitia o acesso ao cen-
tro da cidade por meio do uso dos ônibus.

Figura 3. Vila Maria Zelia- Belenzinho São Paulo

produzir. O bem-estar e a saúde das 
classes operárias interessam a todo o 
país, porque representam a base da 

prosperidade nacional. (...). Proporcionar 
ao homem do trabalho uma casa que 

satisfaça a todas as condições higiênicas, 
que robusteça as suas forças, prolongue 
sua vida e favoreça o desenvolvimento 
físico seu e de sua prole, é ao mesmo 
tempo uma missão de interesse social 

e de humanidade.” (Revista dos 
Constructores, 20 jun. 1886,70) 

“Dar ao operário uma habitação 
higiênica, mediante pequena retribuição, 

é trabalhar para o aperfeiçoamento 
social das classes pobres e contribuir 

altamente para o saneamento geral das 
cidades” (Revista de Engenharia, 10 jun. 

1911,4)

 Passam a ser realizadas intervenções 
pontuais como uma estratégia para 
modificar aos poucos a forma como se 
encontrava o espaço urbano, promovendo 
a desaglomeração, descongestionamento, 
iluminação, arejamento, drenagem e 
esgotamento sanitário da cidade. Para 
isso foram usadas ações como reformas 
urbanas e criação de leis e regulamentações, 
implantação de infraestrutura, equipamentos 
e serviços públicos. 
 As leis e reformas urbanas buscaram 
descongestionar as áreas centrais, 
arborizando-as, alargando vias, alinhando 
fachadas e normatizando as construções e 
loteamentos, além de regulamentar o uso dos 
espaços públicos e criar praças e jardins. Todas 
essas questões eram tratadas principalmente 
na região central.
 Dessa forma, a região central, destinada 
exclusivamente às elites, encontrava-se 
investida de projetos urbanísticos em busca 

estreita ligação entre a moradia e o trabalho, 
através de atividades de criação e pequenas 
manufaturas, lojas e oficinas que aconteciam 
simultaneamente à habitação. 
 Ao mesmo tempo, a ideia de que 
o meio físico é o principal responsável pela 
formação do corpo físico e estado moral, levou 
à crença de que, para combater doenças e 
comportamentos julgados ruins na sociedade, 
eram necessárias modificações do meio físico 
onde viviam as classes menos abastadas; 
segundo esse pensamento, o ambiente 
ruim existente nas habitações proletárias era 
responsável pela pretensa degradação e 
desmoralização dos trabalhadores. Revistas 
da época retratavam a necessidade de 
reforma da moradia proletária dizendo:

“Da casa depende a saúde, e da saúde 
do operário depende a qualidade e a 
quantidade de trabalho que ele pode 

Citando um trecho desse documento, Telma 
de Barros Correia narra:
 

 “(...) o interior do cortiço em São 
Paulo  era descrito em inquérito 

sobre habitações proletárias (...) como 
um lugar sujo, amontoado de pessoas e 
coisas, desordenado e desagradável. As 
paredes enegrecidas e pouco asseada, 

quadros de mau gosto, reboco ferido 
por uma infinidade de pregos e tornos 

de que pendem vários objetos de 
uso doméstico e a roupa de serviço e 
moveis desagradavelmente dispostos, 
aliam-se nesta descrição a umidade 
e a deficiência de iluminação e de 

ventilação.” (CORREA, pg. 5)

 Além disso, os relatos que descreviam 
a vida no cortiço ainda acrescentavam uma 

Figura 2. Imagem da Avenida Paulista em 1905.
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dos quais colhemos frutos atualmente e que 
se relacionam principalmente à mobilidade 
urbana e à segurança pública. A exclusão 
territorial a que foram condenados os 
moradores das extremas periferias-gueto 
de baixa renda com educação precária, 
desemprego alto, serviços urbanos deficientes 
e radicalmente fora dos locais onde circulam 
as oportunidades é, certamente, o impacto 
mais grave do modelo de urbanização que se 
desenvolveu em São Paulo. 
 O modelo se mantém até os dias 
atuais, as camadas mais pobres seguem 
habitando os locais periféricos da cidade e 
tendo que lidar com a falta de infraestrutura, 
além dos grandes deslocamentos entre o local 
onde habitam e a oferta de trabalho. As áreas 
centrais, mais bem servidas de infraestrutura, 
continuam sendo ocupadas pelas camadas 
de renda mais alta.

Figura 4. Imagem de Conjunto Habitacional desenvolvido pela COHAB.

1.2- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Em 1964 surge a primeira política 
nacional de habitação do Brasil, a lei Nº 4.380. 
A criação dessa lei veio em conjunto com 
a criação de três instituições diretamente 
relacionadas a produção de habitação no 
país, o Banco Nacional da Habitação (BNH), 
o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o 
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 
(SERFHAU). Em conjunto, formam a base 
econômica, técnica e legislativa para a 
produção habitacional brasileira.
 A lei tem como objetivo “coordenar 
a ação dos órgãos públicos orientando a 
iniciativa privada no sentido de estimular 
a construção de habitações de interesse 
social e o financiamento da aquisição da 
casa própria, especialmente por classes da 
população de menor renda”.  
 Prevê que o Governo Federal intervirá 
no setor habitacional por intermédio do 
Banco Nacional de Habitação (BNH), do 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 
e do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 
Também prevê que esses órgãos federais 
exercerão atividades de coordenação, 
orientação e assistência técnica e financeira.
 Para a iniciativa privada fica reservada 
a responsabilidade de “promover e executar 
projetos de construção de habitações 
segundo as diretrizes urbanísticas locais” e 
incentiva a coordenação de esforços na 
mesma área entre os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, juntamente com a 
iniciativa privada, buscando concentrar e 
melhor utilizar os recursos disponíveis de cada 
uma das esferas.
 A aplicação dos recursos dá prioridade 
para a construção de conjuntos habitacionais 
destinados a eliminação de favelas e 
aglomerações em “condições sub-humanas 
de habitação”; para projetos municipais ou 
estaduais que permitem o início imediato da 

de Habitação de São Paulo (COHAB/SP), 
criada em 1964 para captar para o município 
os recursos do Banco Nacional de Habitação 
(BNH).
 Desde a década de 1890 as empresas 
privadas e imobiliárias já se envolviam na 
construção de casas salubres e baratas para 
proletários. A partir do início do século XX o 
Estado começou a atuar na construção de 
casas populares, ação que se intensificou 
a partir da década de 1920. A presença de 
empreendedores imobiliários nesse ramo 
aconteceu a partir do final do século XIX, por 
meio de incentivos do poder público, como 
benefícios que incluíam a isenção de impostos 
e direitos de desapropriação de terrenos. 
 Com relação a forma de ação da 
COHAB, Raquel Rolnik diz:

“A política habitacional praticada pela 
Cohab durante as décadas de 1970 e 

1980 foi a construção de imensos conjun-
tos uniformes e exclusivamente residen-
ciais nas extremas periferias, marcando 

sua posição limítrofe em relação à cidade 
existente e segregando de forma explici-
ta e violenta a população ali residente. 
(...) guetos habitacionais sem variedade 

social ou funcional acabaram funcionan-
do como ponta de lança de uma urbani-
zação feita de loteamentos irregulares e 
favelas, para aqueles que não tiveram a 
“sorte” de residir nos conjuntos. Essa polí-
tica teve como consequência a acelera-
ção da expansão horizontal da cidade, 
acompanhada pelo agravamento das 
condições de circulação e drenagem, 

dos dois principais flagelos que infernizam 
a vida na metrópole no começo do novo 

milênio.”
 A exclusão urbana das camadas mais 
pobres fez com que fossem criados problemas, 

Paulista”. (ROLNIK, pg. 46)

 Neste período, o metro quadrado dos 
imóveis do Centro Histórico deixa de ser o mais 
caro. Parte dos equipamentos públicos passa 
a mostrar sinais de deterioração, ao mesmo 
tempo, um dos investimentos mais caros da 
história da cidade, o metrô, faz cruzar ali as 
duas primeiras linhas de sua rede, reafirmando 
o local como uma centralidade. 
 Paralelamente, a consolidação da 
indústria automobilística no país disseminou o 
uso do carro particular, deixando o transporte 
público somente aos mais pobres. Nesse 
momento se implantam os calçadões na área 
central, transformando as principais ruas em 
áreas exclusivas para pedestres. 

“Assim, desenhou-se para a área central 
um destino de máxima acessibilidade por 
transporte público e restrição para os au-
tomóveis, no momento em que as elites e 
classes médias da cidade se confinavam 
definitivamente dentro de seus carros dei-
xando de ser pedestres. Estavam lança-

das as bases para uma popularização do 
centro e se abandono progressivo pelas 

elites.” (ROLNIK, pg. 46)

Em 1981, que o zoneamento proposto em 
1972 foi complementado, com a adição 
do primeiro dispositivo na lei voltado 
especificamente para a habitação popular. 
Destinava a primeira franja da zona rural 
como área para construção de conjuntos 
habitacionais populares. É a primeira vez que 
são “reservadas” áreas da cidade voltadas 
especificamente para este fim.  
 O objetivo dessa destinação era 
garantir uma reserva de terras baratas- 
porque eram situadas na área rural- a serem 
adquiridas pela Companhia Metropolitana 

blico rápida, barata e com capacidade de 
servir a uma grande quantidade de pessoas.
 Em 1972, em meio a um surto de ex-
pansão das indústrias, definem-se as áreas 
das várzeas do rio Tamanduateí e Tietê como 
zonas predominantemente industriais, que se 
expandem com o loteamento industrial do 
Jaguaré e arredores de Santo Amaro. Nesse 
momento, a cidade já se encontrava bastan-
te ocupada com edifícios, principalmente em 
seu centro/sudeste e foi promulgado então 
um zoneamento prevendo usos e formas de 
ocupação para toda a área urbana do mu-
nicípio. Já com relação a legislação urbana 
da cidade, a partir de 1957 começam a sur-
gir mudanças relevantes acerca de recuos e 
é introduzido o conceito de C.A. (coeficiente 
de aproveitamento do terreno) que limitava o 
máximo de área a ser construída a 6 vezes a 
área total do terreno. 
Os anos de 1970 são marcados pelo desloca-
mento do centro de consumo do Centro Histó-
rico em direção à Avenida Paulista e Jardins. 

“(...)A vida cultural, econômica e política 
de todos os grupos sociais da metrópole 
compartilhava um espaço que abrigava 
simultaneamente a boca do lixo, e a do 
luxo, a sede de grandes empresas e uma 

multidão de vendedores ambulantes, 
engraxates, pastores e pregadores do 

fim dos tempos, homens-sanduíche e os 
magazines elegantes da rua Barão de 

Itapetininga, os apartamentos luxuosos da 
avenida São Luís e os chamados “treme-
-treme” feitos de quitinetes superpovo-
adas na baixada do Glicério e na Bela 

Vista. A formação de um novo centro só 
acontece durante o milagre brasileiro 

(1968-1973), quando um poderoso sub-
centro se implanta em torno da avenida 
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conta da dificuldade que surgiu quando Caixa 
Econômica Federal se tornou responsável 
pela administração financeira dos programas 
habitacionais e criou diversos critérios restritivos, 
principalmente na quantidade dos subsídios, 
para o desenvolvimento dos mesmos. O 
subsídio necessário para programas que 
atingem a faixa de 1 a 3 salários mínimos é 
maior e o formato do programa é bastante 
diferente daquele que atinge a faixa de 
3-6 salários. Dessa forma, o público mais 
vulnerável do déficit habitacional encontra-
se infelizmente, fora do alvo principal dos 
programas sociais habitacionais existentes 
atualmente exclusivas para pedestres. 

“Assim, desenhou-se para a área central 
um destino de máxima acessibilidade por 
transporte público e restrição para os au-
tomóveis, no momento em que as elites e 
classes médias da cidade se confinavam 
definitivamente dentro de seus carros dei-
xando de ser pedestres. Estavam lança-

das as bases para uma popularização do 
centro e se abandono progressivo pelas 

elites.” (ROLNIK, pg. 46)

 Em 1981, que o zoneamento proposto 
em 1972 foi complementado, com a 
adição do primeiro dispositivo na lei voltado 
especificamente para a habitação popular. 
Destinava a primeira franja da zona rural 
como área para construção de conjuntos 
habitacionais populares. É a primeira vez que 
são “reservadas” áreas da cidade voltadas 
especificamente novo centro só acontece 
durante o milagre brasileiro (1968-1973), 
quando um poderoso subcentro se implanta 
em torno da avenida Paulista”. (ROLNIK, pg. 
46)

déficit habitacional do país.
 Para realização do projeto o governo 
oferece unidades habitacionais subsidiadas 
que custam menos que o valor de mercado 
juntamente com um financiamento que possuí 
condições especiais de pagamento.
 De acordo com informações do site 
do programa, para participar a família deve 
estar englobada em uma das quatro faixas 
de renda, a primeira com até R$ 1.800,00, a 
segunda com renda de até R$ 2.600,00, a 
terceira de até R$ 4.000,00 e a última com 
até R$7.000,00. A faixa de renda em que a 
família está englobada irá ditar o tamanho 
do subsídio e o tempo disponível para 
pagamento das prestações. O potencial 
beneficiário do programa também não pode 
ser já proprietário ou comprador de imóvel 
residencial e nem ter recebido nenhum tipo 
de benefício de natureza habitacional.
 As vantagens de participar do pro-
grama são principalmente relacionadas às 
formas de pagamento, já que oferece condi-
ções com taxas de juros abaixo do mercado, 
além do valor reduzido da unidade por conta 
do subsídio dado pelo governo para a cons-
trução.
 Os imóveis desenvolvidos pelo 
programa devem respeitar o teto de valor 
estipulado que varia entre R$ 180.000,00 até 
R$ 240.000,00 e em todos os casos o valor dos 
juros é abaixo do valor do mercado3. Para 
início do pagamento também é oferecida 
uma carência de até 24 meses e seguro em 
casos de desemprego e problemas de saúde 
durante o tempo de financiamento. 
 Atualmente o público que recebe a 
faixa salarial de 3 a 6 salários mínimos é a maior 
beneficiária dos programas sociais voltados 
à habitação. Isso ocorre principalmente por 

capacidade dos estados e municípios de 
administrar a questão habitacional. 
 Gradativamente, as COHABs se 
transformaram de agentes promotores 
em órgãos assessores e algumas das 
consequências dessa transformação foram 
a diminuição do poder por parte das 
Campanhas Habitacionais; elevação da 
faixa de renda da clientela dos programas 
e a inviabilidade de dinamizar programas 
alternativos. 
 Apesar do alto número de habitações 
financiadas pelo BNH, somente 1,5 milhão 
do total das 4,5 milhões de unidades foi 
destinado aos setores populares, sendo que 
os atingidos por programas alternativos (1-3 
salários mínimos) ficaram com apenas 250 mil 
dessas unidades. 
 Em suma, os problemas principais 
relacionados à situação do financiamento de 
casas populares, foram:

a) A substituição do BNH pela Caixa Eco-
nômica Federal, que enfraqueceu a pro-
dução de casas por meio de programas 
alternativos (mutirão, autoconstrução, 
gestão comunitária, etc.), que precisam 
de mais subsídios;
b) A privatização dos programas tradicio-
nais de habitação com a transformação 
das COHABs em órgãos assessores, que 
elitizou a clientela dos programas, dificul-
tando ainda mais aos setores populares de 
menor renda o acesso às casas populares.

 Apenas em 2009 é criado pelo Governo 
Federal juntamente com ONGs e parcerias 
empresariais com um novo programa nacional 
abrangente de promoção habitacional. 
o Programa Minha Casa Minha Vida, cujo 
principal intuito é proporcionar moradia à 
população de baixa renda buscando suprir o 

3 De acordo com os dados atuais disponibilizados no site do Programa Minha Casa Minha Vida. Acessado em 9 Out. 2018.

comercialização de terrenos e glebas. 
 Para poder ser selecionado nos 
programas habitacionais criados pela COHAB, 
o interessado deve fazer um cadastro no site, 
e para se cadastrar como titular precisa ser 
maior de 18 anos ou ser emancipado, e morar 
ou trabalhar na Região Metropolitana de São 
Paulo.
 Na seleção, são priorizadas as famí-
lias em alta vulnerabilidade socioeconômica, 
localizadas em áreas de risco ou frentes de 
obras públicas, além disso, no mínimo 3% do 
total de unidades são reservadas para idosos 
e outros 3% para portadores de deficiência fí-
sica. Não existe previsão de tempo para que 
a unidade seja recebida pelo interessado, já 
que depende da disponibilidade de áreas vi-
áveis para a construção de moradia em cada 
região, além disso o preenchimento da ficha 
não obriga ou garante o atendimento por 
parte da secretaria.
 O custo de cada unidade habitacional 
desenvolvida pela COHAB é subsidiado pelo 
governo e varia de acordo com o programa, 
sendo definido pela Caixa Econômica Federal, 
que é o agente financeiro das obras. 
 Após a extinção do BNH, a quantida-
de de habitações financiadas pela COHAB 
caiu drasticamente; no primeiro ano após a 
extinção foram 113.389 unidades, já no ano 
seguinte o número caiu para 30.646. Isso ocor-
reu por conta da criação de uma Resolução2  
do Conselho Monetário Nacional que estabe-
leceu medidas restritivas ao acesso a créditos 
por parte da COHAB. 
 Em adaptação a essa mesma 
Resolução a Caixa Econômica Federal passou 
a criar normas para se adaptar, o que terminou 
por transferir à iniciativa privada os créditos 
para a habitação popular, diminuindo a 

BNH financiou aproximadamente 4,5 milhões 
de unidades habitacionais, dos quais apenas 
33,50% das unidades foram formalmente 
destinadas aos setores populares.
 A incorporação do BNH à Caixa 
Econômica Federal fez com que a questão 
urbana, principalmente a habitacional, 
passasse a depender de uma instituição 
na qual esses temas são objetivos setoriais, 
embora importantes. A Caixa possui 
características de um banco comercial, como 
busca pelo equilíbrio financeiro e retorno do 
capital aplicado e por isso tornou-se mais difícil 
a dinamização de programas que exigem 
elevado grau de subsídios, voltados para os 
setores de menor renda.
 Por fim, paralelamente a criação da 
lei também foi criado o Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH), que é constituído por dois 
fundos, o FGTS e o SBPE, originalmente tinha suas 
ações operadas pelo BNH e posteriormente a 
Caixa Econômica. Esse sistema surgiu como 
forma do Estado de arrecadar contribuição 
dos trabalhadores diretamente da folha de 
pagamento permitindo a criação de um fundo 
para bancar a construção de habitação para 
as parcelas de menor renda da sociedade. 
O SFH, sistema sob o qual as COHABs foram 
concebidas, foi responsável por grande 
parcela da produção habitacional do país e 
por forte impulso na indústria da construção 
brasileira. 
 A COHAB-SP foi criada em 1964 com a 
finalidade de favorecer o acesso à habitação 
digna à população de baixa renda, foi 
fundada seguindo as diretrizes do Governo 
Federal, que constituíram o Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH). Desenvolve programas 
habitacionais e promove a construção de 
novas moradias por meio da aquisição e 

construção de habitações por meio do uso 
de terrenos já urbanizados e dotados dos 
“necessários melhoramentos”; para projetos 
de cooperativas e outras formas associativas 
de construção da casa própria e para a 
construção de moradia para a população 
rural.
 Vinculada a criação da lei, está a 
criação do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), que tinha como principais finalidades 
segundo o Art. 17 da Lei:

I - orientar, disciplinar e controlar o sistema 
financeiro da habitação;
II - financiar ou refinanciar a elaboração 
e execução de projetos promovidos 
por entidades locais de conjuntos 
habitacionais, obras e serviços correlatos;
III - financiar ou refinanciar projetos 
relativos a instalação e desenvolvimento 
da indústria de materiais de construção 
e pesquisas tecnológicas, necessárias à 
melhoria das condições habitacionais do 
país.

 O Banco não era responsável pela 
operação de financiamentos, compras ou 
vendas ou da construção das habitações, 
mas tinha como obrigação a fiscalização do 
funcionamento dos créditos imobiliários e a 
fixação das condições gerais (limites, prazos, 
juros e seguro obrigatório) das contas de 
depósito no sistema financeiro da habitação, 
além de estabelecer as condições gerais para 
as condições de financiamento e aquisição 
dos imóveis financiados.
 O Banco foi extinto através do decreto 
de lei nº 2.291 de novembro de 1986, após 22 
anos de existência, e incorporado à Caixa 
Econômica Federal, que o sucedeu em todos 
os seus direitos e obrigações, principalmente 
a gestão do FGTS. Durante sua existência, o 

2 Resolução 1.464 de 26/02/88 do Conselho Monetário Nacional
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enfoque principal no público que atualmente 
se encontra em maior vulnerabilidade social, 
portanto a faixa de renda mais baixa da 
população. 
Uma das grandes críticas que existem em 
relação às PPPS se relaciona exatamente 
ao público alvo englobado, que acaba 
sendo a faixa salarial de 3-6 salários mínimos 
e, mais uma vez, excluí o público em maior 
vulnerabilidade social.
 Além disso, a PPP na região central 
tem grande parte de sua oferta habitacional 
direcionada àqueles que trabalham na 
região, mas que moram em locais afastados 
do centro.  Apesar dessa política existir como 
uma tentativa de trazer as pessoas das regiões 

periféricas para morarem dentro da cidade 
e, consequentemente, reduzir o movimento 
pendular para as periferias, a questão 
emergencial das pessoas em situação de 
vulnerabilidade deve ter maior peso na 
definição do público alvo dos programas.
 Outra questão a ser levada em 
consideração são os moradores já existentes 
na região central de São Paulo. São mais de 
12 mil pessoas que vivem nas mais diversas 
condições, entre eles inúmeros cortiços 
cujos moradores deixam de ser servidos pelo 
programa. Não são abrangidas no modelo 
das PPPs questões centrais como a política 
fundiária e outras formas de promoção do 
direito à moradia, como a locação social 

e a reabilitação de prédios subutilizados, 
portanto, por mais que lide com a questão da 
oferta de habitação, o programa não se trata 
exatamente de uma política habitacional 
abrangente, tendo características de um 
projeto de intervenção urbana.

1.4- QUANTIDADE X QUALIDADE: A 
ABORDAGEM NA HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL
 A necessidade pela construção de 
unidades habitacionais em São Paulo é 
indiscutível já que, segundo dados de 2011 da 
Secretaria de Habitação, existem no estado 
3,19 milhões de domicílios em situação de 
inadequação e um déficit habitacional de 
1,16 milhão de domicílios.
 No Brasil, não somente a quantidade 
de habitações produzidas é insuficiente, mas 
também as características físicas dos conjuntos 
habitacionais são, no geral, insatisfatórias. Até 
a década de 80, as tipologias dos conjuntos 
arquitetônicos eram formadas por repetidos 
blocos de apartamentos, normalmente sem 
elevador, com até quatro pavimentos ou casas 
unifamiliares isoladas em lotes individuais. 
 A localização da maioria desses 
conjuntos era periférica em relação aos 
centros urbanos, em lotes com grandes 
dimensões, isolados do conjunto da cidade 
e muitas vezes desprovidos de equipamentos 
de saúde, educação e lazer.
 Os princípios acerca de qualidade 
de moradia, que eram discutidos por várias 
conferências dos Congressos Internacionais 
de Arquitetura Moderna, eram baseados 
na crença de que, através do projeto 
arquitetônico e urbano, muitas patologias 
sociais seriam eliminadas, já que acreditavam 
que o comportamento das pessoas era 

Figura 5. Imagem do Conjunto Habitacional Viver Melhor Rio Claro 1, construído pelo Programa 
Casa Paulista.

criado “considerando o fato de que o 
problema da moradia atinge especialmente 
os núcleos familiares onde a maioria dos 
integrantes é subempregado e que a 
inadequação habitacional é consequência 
de moradias com carências diversas, possíveis 
de solução por meio de reforma, ampliação 
ou adequação da unidade habitacional”.
 O programa tem como objetivo 
a concessão de financiamentos para a 
aquisição de material para construção, 
reforma e ampliação de imóveis residenciais 
a ser executado pela Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho e pela Secretaria da 
Habitação, de forma integrada.
 Também em setembro de 2011, é 
instituído o decreto nº 57.370, que cria dentro 
da Secretaria da Habitação, a Agência 
Paulista de Habitação Social, a AGÊNCIA, 
com a finalidade de “formatar e executar 
programas e ações na área de habitação de 
interesse social do Estado e seus municípios”. 
 As primeiras unidades de habitação 
fruto de PPP se localizam no centro de São 
Paulo e estão sendo finalizadas, com previsão 
de serem ocupadas ainda em 2018. Essa PPP 
teve como objeto a “viabilização da oferta de 
unidades habitacionais de interesse social e 
mercado popular na área central da cidade 
de São Paulo, tendo como pressuposto 
que as intervenções e empreendimentos 
se concentrem prioritariamente entre as 
estações de transporte da CPTM e do Metrô 
de São Paulo”.  
Tendo como panorama o histórico do BNH/
Caixa e a situação atual dos programas 
habitacionais, as PPPs de Habitação devem 
ser construídas de forma a não sofrerem o 
mesmo destino dos programas anteriores. A 
oferta habitacional dessas parcerias deve ter 

 Tendo em vista o crescente déficit 
habitacional, o Governo do Estado de São 
Paulo cria em maio de 2004 uma lei estadual 
de Parcerias Público-Privadas. Essa lei foi o 
“primeiro passo” em direção ao decreto 
estadual que criou Programa Casa Paulista 
em 2011, instituindo regras gerais para 
parcerias entre a esfera pública e a privada, 
especificamente voltadas para a habitação.
 De acordo com ela, as parcerias 
público-privadas são mecanismos de 
colaboração entre o Estado e os agentes 
do setor privado e tem como objetivos a 
“implantação, ampliação, melhoramento, 
reforma ou manutenção de infraestrutura 
pública”. 
 Na legislação estadual de São Paulo, 
sob a lei nº 11.688, ficam instituídas algumas 
diretrizes que devem ser observadas na 
contratação de PPPs, sendo as principais:

1 -eficiência no cumprimento das finalida-
des do Programa, com estímulo à com-
petitividade na prestação de serviços e à 
sustentabilidade econômica de cada em-
preendimento;
 2 -respeito aos interesses e direitos dos des-
tinatários dos serviços e dos agentes priva-
dos incumbidos de sua execução; 
3 -universalização do acesso a bens e ser-
viços essenciais; 
4 -responsabilidade fiscal na celebração e 
execução dos contratos,

 Em setembro de 2011 o Governo do 
Estado de São Paulo aprova o decreto nº 
57.369, que cria o Programa Casa Paulista 
Microcrédito/Banco do Povo Paulista. Foi 

 Neste período, o metro quadrado dos 
imóveis do Centro Histórico deixa de ser o mais 
caro. Parte dos equipamentos públicos passa 
a mostrar sinais de deterioração, ao mesmo 
tempo, um dos investimentos mais caros da 
história da cidade, o metrô, faz cruzar ali as 
duas primeiras linhas de sua rede, reafirmando 
o local como uma centralidade. 
 Paralelamente, a consolidação da 
indústria automobilística no país disseminou o 
uso do carro particular, deixando o transporte 
público somente aos mais pobres. Nesse 
momento se implantam os calçadões na área 
central, transformando as principais ruas em 
áreas exclusivas para pedestres. 

“Assim, desenhou-se para a área central 
um destino de máxima acessibilidade por 
transporte público e restrição para os au-
tomóveis, no momento em que as elites e 
classes médias da cidade se confinavam 
definitivamente dentro de seus carros dei-
xando de ser pedestres. Estavam lança-

das as bases para uma popularização do 
centro e se abandono progressivo pelas 

elites.” (ROLNIK, pg. 46)

 Em 1981, que o zoneamento proposto 
em 1972 foi complementado, com a 
adição do primeiro dispositivo na lei voltado 
especificamente para a habitação popular. 
Destinava a primeira franja da zona rural 
como área para construção de conjuntos 
habitacionais populares. É a primeira vez que 
são “reservadas” áreas da cidade voltadas 
especificamente 

1.3- PPP HABITAÇÃO- PROGRAMA 
CASA PAULISTA
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monofuncional e isolada criava problemas 
sérios, como é caso do emblemático Conjunto 
Habitacional Pruitt-Igoe, em St. Louis, Missouri, 
Estados Unidos.
 A ideia do projeto era a de satisfazer 
boa parte da necessidade por habitação 
da cidade em um só complexo, aspirando à 
máxima eficiência. O projeto era composto 
por um conjunto com 33 torres modulares de 
11 andares de apartamentos, projetadas por 
Minoru Yamasaki. Ocupava 230 mil metros 
quadrados e abrigava acomodação para 
até 10.000 residentes em 2.870 unidades 
habitacionais. A tipologia habitacional era 
longa, estreita e com janelas abrangendo 25 
metros de comprimento.
 À época, o projeto foi elogiado por 
publicações como Architectural Forum, que o 
considerou o melhor edifício de apartamentos 
em 1951, posição que foi revista em 1965, 
declarando o fracasso do projeto. 
 Um dos principais fatores que 
determinou o fracasso do projeto foi o fato 
de que, em seu auge de ocupação, 9% do 
complexo permanecia vazio, número que 
aumentou gradativamente entre 1957 e 1970, 
quando atingiu 67%. O perfil dos moradores 
também tem relação com o fracasso, 
já que era um público de baixa renda e 
a manutenção do conjunto dependia 
diretamente dos alugueis dos inquilinos, o 
que causou a deterioração da área e criou 
um processo cíclico: a deterioração expulsou 
mais inquilinos, diminuindo cada vez mais o 
orçamento
 Como consequência, o local tornou-
se conhecido pela alta criminalidade e 
degradação. As áreas destinadas para 
espaços públicos de qualidade voltados para 
a convivência dos moradores acabaram 

Figura 07. Perspectiva apresentada na proposta do projeto do 
Conjunto Habitacional Pruitt-Igoe.

Figura 08. Imagem da demolição do Conjunto Habitacional 
Pruitt-Igoe em 1872.

controlado pelo ambiente. 
 Enquanto a ideologia moderna se 
preocupou em suprir necessidades básicas 
de moradia como a proteção, higiene, 
isolamento térmico e acústico, outras 
questões como segurança, privacidade, 
interação social e simbolismo estético 
não foram consideradas com tanto rigor 
no projeto dos conjuntos habitacionais. 
Também foram negligenciadas as diferenças 
socioculturais entre as pessoas, impondo um 
estilo de vida único para as famílias.
 Muitos conjuntos de blocos de 
apartamentos construídos pela COHAB e 
pelos programas habitacionais brasileiros 
seguiram uma concepção modernista, com 
edificações implantadas em espaços abertos 
contínuos e sem diferenciação, deixando 
grandes áreas desocupadas em função 
de melhores condições de iluminação, 
insolação e ventilação. Na maioria das 
vezes, esses espaços abertos não possuem 
função determinada, fazendo com que os 
moradores não sintam desenvolvam um 
espírito de apropriação sobre os mesmos, 
gerando problemas de controle e falta de 
segurança. 
 Essa abordagem acabou por gerar 
problemas como a guetificação, causada 
principalmente pela localização dos terrenos, 
excluídos da malha urbana da cidade; 
pela falta de diversidade de uso, que gera 
extrema carência por serviços necessários 
às atividades cotidianas, e que passam a ser 
supridos por meio da ocupação informal do 
território; e aumento da violência, também 
relacionado à segregação espacial e a 
monofuncionalidade dos espaços. 
 Exemplos de outros países já nos 
mostravam como a implantação modernista 

Figura 06. Implantação do Conjunto Habitacional Pruitt-Igoe em St. Louis, Missouri.
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causando os problemas citados acima. 
As famílias com incapacidade de pagamento 
criam uma situação conflitante, onde fica 
evidente um problema no contexto do 
programa, que não implantou um trabalho 
social eficaz com a capacitação profissional 
e a geração de emprego e renda. 
 A última avaliação sobre o assunto 
disponibilizada pela prefeitura em 2008 
apontou que nos empreendimentos mais 
problemáticos houve crescimento dos 

permitindo que as famílias se mudem para 
outros locais conforme sua necessidade 
e permite que haja migração para outros 
modelos de política habitacional caso o 
morador decida sair do regime de locação 
para o da propriedade, por exemplo. Outro 
ponto bastante relevante desse modelo de 
política habitacional é a possibilidade do 
governo de interferir no mercado popular 
de aluguel, reduzindo potenciais abusos 
praticados por proprietários de imóveis.
 O Programa de Locação Social  foi 
iniciado em São Paulo em 2002, na gestão da 
prefeita Marta Suplicy, com a viabilização de 
cinco empreendimentos com um total de 853 
unidades habitacionais. 
 Foram construídos três 
empreendimentos novos: Parque do Gato 
e Olarias (2004) e Vila dos Idosos (2007), este 
entregue na gestão do prefeito José Serra; 
além da reforma de dois edifícios existentes, 
Asdrúbal do Nascimento e Senador Feijó 
(2009), entregues na primeira gestão do 
prefeito Gilberto Kassab. Em dezembro de 
2014, o prefeito Fernando Haddad, inaugurou 
um novo empreendimento no programa, o 
Palacete dos Artistas. 
 As experiências com os conjuntos 
existentes em São Paulo mostram que sua 
potencialidade é muito grande, porém, 
em alguns dos conjuntos surgiram uma 
série de problemas de gestão por conta de 
inadimplência e ocupação irregular. 
 Para que o programa funcione, é 
necessário que a família tenha a possibilidade 
de arcar com o custo do aluguel e das taxas 
condominiais e de serviços. Em muitos desses 
conjuntos foram assistidas famílias sem renda 
como demanda prioritária, portanto, essas 
famílias não tinham como arcar com os custos, 

percentuais de inadimplência do aluguel 
(56,93% no Residencial Olarias e 70,61% no 
Parque do Gato) e das ocupações irregulares 
(37,45% no Parque do Gato e 29,93% no 
Residencial Olarias). O panorama atual, 
segundo a COHAB-SP, apresenta índices 
muito parecidos com as avaliações de 
2008, mostrando que os problemas não só 
foram mantidos, como em alguns casos se 
agravaram. (GATTI)
 Para que a estrutura do programa 

Figura 09. Imagem do Palacete dos Artístas, no Centro de São Paulo. Projeto oferece unidades 
habitacionais na modalidade de  locação social.

1.5- OUTRAS ABORDAGENS PARA 
SUPRIR O DÉFICIT HABITACIONAL
 Ainda com relação às políticas 
habitacionais que podem ser adotadas 
como forma de solucionar o déficit 
habitacional, existem também algumas 
opções que não levam em consideração 
necessariamente a construção de novas 
unidades ou a posse da unidade por parte 
dos indivíduos, características dos programas 
tradicionalmente implantados no Brasil. 
Algumas dessas opções são o Programa de 
Locação Social, Programa de Arrendamento 
Residencial, Mutirão e o retrofit de prédios 
existentes cuja função social não está sendo 
cumprida. 

-1.5.1 Locação Social

 A locação social consiste na oferta de 
unidades habitacionais a valores acessíveis 
de aluguel para o atendimento prioritário e 
da população de baixa renda. Essa opção 
apresenta-se como uma das alternativas à 
produção da propriedade privada como 
atendimento habitacional. 
 A adoção desse modelo pode ser 
vantajosa já que propriedade da unidade é 
pública e intransferível, o que significa que ela 
não sofrerá pressões do mercado imobiliário 
como a valorização das áreas centrais e a 
revenda das unidades para famílias com 
maior poder aquisitivo; além disso, há maior 
controle dos subsídios concedidos já que 
há retorno dos valores investidos ao fundo 
através do pagamento de aluguéis, o que 
permite a continuidade do programa e sua 
recuperação financeira. 
 O modelo também gera maior 
facilidade para mobilidade residencial, 

dominadas por gangues.
 Em 1972 o governo federal americano 
determinou que não havia solução para o 
local. Ao final de 1973, as 33 torres já haviam 
sido demolidas, deixando um grande território 
vazio que permanece sem ocupação até 
hoje.
 Pruitt-Igoe não é uma exceção. 
Diversos projetos similares existiram também 
na Europa e tiveram problemas da 
mesma essência. A existência de projetos 
habitacionais nesse modelo surgiu como uma 
resposta à evolução das populações urbanas 
após a Segunda Guerra Mundial ou em 
situações de reconstrução pós-guerra. Eram 
uma resposta rápida, barata e que facilitava a 
implantação em grande escala, solucionava 
matematicamente o problema, mas não 
lidavam com questões urbanas essenciais 
para a dinâmica das cidades e qualidade de 
vida dos usuários.
 Ainda que, nos casos como o Pruitt-
Igoe e diversos outros, a solução encontrada 
para os problemas existentes em conjuntos 
habitacionais tenha sido sua demolição, 
diversos estudos buscam soluções menos 
extremas. Newman (1972) reforça a ideia de 
que muitos dos problemas existentes nestes 
empreendimentos tem sido atribuídos ao 
crime e ao medo do crime, formando um ciclo 
vicioso, onde o crime leva ao medo do crime, 
e o medo leva ao retraimento psicológico 
dos moderadores e consequente desuso 
dos espaços externos, dando lugar para 
futuros crimes e abuso do ambiente, além da 
degradação.
 O autor determinou algumas medidas 
para diminuição do crime, denominadas 
“medidas de espaço defensível”, definido 
como:

“um modelo para ambientes 
residenciais que inibe o crime ao criar 

uma expressão física de um tecido 
social que defende a si próprio. 

Todos os diferentes elementos que se 
combinam para compor um espaço 
defensível tem um objetivo comum: 
um ambiente onde a territorialidade 

e o senso de comunidade dos 
habitantes podem ser traduzidos em 
responsabilidade para garantir um 

espaço de vivência seguro, produtivo 
e bem mantido” (NEWMAN, 197ZZ2, 

p.03)

 A oferta das habitações de interesse 
social é extremamente complexa, precisando 
atender mutualmente às questões qualitativas 
e quantitativas. Ao mesmo tempo em que a 
questão do custo é essencial para a viabilidade 
da execução de uma grande quantidade de 
unidades, a questão qualitativa não pode ser 
colocada em segundo plano.
 Exemplos como Pruitt Igoe mostram 
que o descaso com a questão qualitativa do 
projeto em função da execução quantitativa 
acaba por criar um problema social ainda 
maior já que um projeto com má qualidade 
de implantação provavelmente irá criar 
problemas além daqueles já existentes.
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 Outras características preocupantes 
das construções autogeridas para habitação 
são:

• Implantação em lotes clandestinos e 
com altas declividades que normalmente 
estão mais afastados dos centros, o que 
faz com que sejam mais acessíveis a 
população;
• Ausência de infraestrutura urbana no 
loteamento;
• Desrespeito às normas dos códigos de 
edificações vigentes;
• Ausência de acompanhamento 
técnico;
• Uso de mão-de-obra não qualificada;
• Construção evolutiva.

 O mutirão se difere da autoconstrução 

usando como mão-de-obra o trabalho de 
membros da família e amigos. 
 Segundo BONDUKI (1998), a 
autoconstrução tem como característica 
básica a condução do projeto sob gerência 
direta de seu proprietário e morador: este 
adquire, ocupa o terreno; traça sem apoio 
técnico um esquema de construção; 
viabiliza a obtenção de materiais; agencia 
a mão de obra gratuita e/ou remunerada 
informalmente; e em seguida ergue a casa.
 Já o mutirão consiste um processo de 
produção de moradia pelo qual a construção 
não tem fim em si mesma, mas é também 
um meio de desenvolver forma autônimas 
de organização da população. Grupos 
de famílias se unem e juntos constroem as 
unidades habitacionais uns para os outros.
 Segundo estudo encomendado pela 
Associação Brasileira da Indústria de Materiais 
de Construção-ABRAMAT à consultoria 
Booz Allen Hamilton em 2005, 77% do total 
de unidades habitacionais produzidas, 
ampliadas e reformadas no Brasil são em 
regime de autogestão. Em relação à forma 
de financiamento, revela que a participação 
do Governo na produção de moradias é de 
apenas 6,8% do total de recursos.
 A falta de planejamento na 
construção faz com que esse processo de 
construção seja dinâmico a ponto de não 
poder ser possível afirmar em que momento 
a construção é dada definitivamente como 
pronta, principalmente porque depende da 
disponibilidade de recursos e mão de obra 
disponível por parte do proprietário. Além 
disso, a falta de qualificação e conhecimento 
técnico para a construção é outro fator 
bastante preocupante no que diz respeito a 
qualidade e segurança final da construção.  

principalmente por conta de seu tipo de 
organização. No regime do mutirão, a 
comunidade se organiza como um todo; várias 
famílias se engajam na construção e somente 
no final são sorteadas entre os “mutirantes”. 
Essa característica é uma forma de garantir 
que a construção seja feita com a mesma 
qualidade e evitar que os usuários construam 
a própria casa e depois abandonem o projeto.
 A grande vantagem deste tipo de 
intervenção é o seu custo, que é muito mais 
baixo do que se a construção fosse executada 
por uma empreiteira.  Segundo Cardoso, 
os custos totais da construção do mutirão 
são aproximadamente 30% menores que a 
construção convencional (CARDOSO, 1993). 
O barateamento dos custos no mutirão se 

Figura 10. Imagem de pessoas trabalhando na autoconstrução em São Paulo.

de Locação Social funcione, é necessário 
o investimento em uma estrutura de gestão 
abrangente, já que não se trata somente de 
um programa de assistência permanente, 
mas um pacote de medidas para melhorar as 
condições econômicas e sociais das camadas 
mais vulneráveis da sociedade. 

-1.5.2 Programa de Arrendamento Residencial

 Criado em 1999, durante o segundo 
mandato do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o Programa de Arrendamento 
Residencial (PAR), política habitacional de 
escala nacional, veio como forma de reativar 
a produção de conjuntos para a população 
com renda de até seis salários mínimos. 
 O PAR apresenta uma forma diferente 
de acesso a moradia, que acontece por meio 
de uma operação financeira conhecida como 
“arrendamento mercantil” ou leasing. Nesse 
modelo, o imóvel faz parte do patrimônio do 
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) 
e permanece sob a propriedade da Caixa 
Econômica Federal, que é a gestora do fundo 
e representa o arrendador. Dessa forma, a 
propriedade do imóvel é do FAR enquanto o 
arrendatário paga uma taxa de arrendamento 
mensal por um período de 15 anos, quando 
poderá optar pela aquisição do imóvel 
mediante o pagamento ou financiamento do 
saldo devedor, se ainda houver. 
 Entre as diretrizes principais do 
programa estava a ideia de diferenciá-lo do 
modelo de expansão periférica empreendido 
pelo BNH visando não somente a construção 
de pequenos conjuntos localizados na malha 
urbana pela apropriação dos vazios urbanos, 
como também a utilização de imóveis ociosos, 
em particular na reabilitação dos centros de 

cidade. 
 Com o governo do presidente Luís 
Inácio da Silva, surgiram algumas alterações 
no programa, com uma nova legislação 
que trouxe, entre outras mudanças, a maior 
abrangência da população de menor renda 
a partir da criação do PAR 2, segmento do 
programa destinado à população com renda 
de até quatro salários mínimos. Também 
em prol do atendimento da população de 
menor renda, em 2005 o programa passou 
a reservar 50% dos recursos do Fundo de 
Arrendamento Residencial especificamente 
para atendimento do PAR 2. A partir de 2007, 
através da Portaria nº 493, o público alvo 
beneficiado pela PAR passou a ser, em geral, 
de pessoas que recebiam até R$ 1.800 reais, o 
que equivalia a aproximadamente 4,7 salários 
mínimos- considerando o salário mínimo da 
época que era de R$ 380,00.
 O PAR configura-se como uma 
solução interessante uma vez que atende a 
diversas diretrizes essenciais para combater 
o déficit habitacional como a promoção 
da economia através do estimulo do setor 
imobiliário; aproveitamento de imóveis em 
terrenos ociosos e incremento do estoque 
de moradias com qualidade construtiva 
voltado para a população de menor 
renda. Administrativamente, a redução da 
inadimplência na política habitacional é 
outro objetivo que também é alcançado 
pelo programa, já que o valor cobrado é 
mais acessível que o pagamento de um 
financiamento habitacional convencional.
 Na prática, o programa tem de ser 
adaptável às condições do mercado, o que 
causa alguns problemas na sua implantação. 
Por exemplo, para poder fazer o controle do 
valor máximo da aquisição dos imóveis, o 

programa acaba se aproximando ao modelo 
de expansão periférica, já que os terrenos 
em locais mais distantes do centro possuem 
valores mais baixos. Já na reabilitação de 
edifícios ociosos buscando a requalificação 
de áreas centrais a questão do custo de 
execução da obra e problemas fundiários 
como a titularidade desconhecida, criam 
grandes obstáculos para a viabilização desse 
tipo de obra. 
 Por esses motivos, a ideia do PAR de 
oferecer acesso diferenciado à moradia e à 
cidade fica ameaçada, correndo o risco de 
acabar se igualando aos demais programas 
habitacionais de formato convencional. Para 
que sua implementação possa ocorrer de 
maneira eficiente é necessário que haja maior 
controle da valorização dos terrenos por parte 
do governo, permitindo que esses tenham 
valores mais acessíveis ou sejam “reservados” 
para a construção de habitação de interesse 
social por meio do zoneamento.

-1.5.3 Mutirão/Autoconstrução

 Movida pela necessidade urgente 
por habitação surgem iniciativas por parte 
da própria população para buscar soluções 
para o problema, entre essas soluções estão 
iniciativas como o mutirão e os programas de 
autoconstrução. 
 Os movimentos sociais tiveram grande 
impacto no surgimento dessas iniciativas, 
lutando por formas de institucionalizar 
programas habitacionais que estimulassem a 
construção autogerida. 
 A autoconstrução consiste no 
processo em que os interessados, de posse de 
um lote urbano, constroem eles mesmos suas 
habitações por seus próprios meios e recursos, 
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de rejeição e falta de interesse pela prática. 
 Outra questão que pode ser bastante 
limitante no retrofit é a necessidade pela 
adequação dos edifícios à legislação de obra 
atual, que não contempla as características 
específicas deste tipo de projeto. A falta de 
uma interferência legal para incentivar ou 
conceder financiamentos que estimulem os 
proprietários a reformar prédios subutilizados 
diminui ainda mais as possibilidades do 
processo.
 O termo reabilitação, quando 
aplicado à arquitetura e ao urbanismo, requer 
uma política integrada de reestruturação e 
requalificação urbana, realizada através de 
instrumentos urbanísticos e políticas públicas 
adequadas especificamente para o caso. 
Se refere a uma política que respeita a 
população residente e preserva o ambiente 
construído da cidade, preocupada em não 
causar uma valorização imobiliária que 
expulse a população pobre.
 Atualmente existe uma grande 
gama de instrumentos legais que podem ser 
utilizados como forma de disponibilizar novas 
unidades habitacionais. Esses instrumentos 
podem ser articulados de maneiras 
diferentes em cada situação de acordo com 
as necessidades e disponibilidades existentes 
em cada caso, sendo necessária a avaliação 
individual de cada situação para que possa 
ser obtido o melhor custo benefício possível.

Figura 11. Europa Palace Hotel antes do processo de 
retrofit para transformação em prédio de habitação 
social.

Figura 12. Europa Palace Hotel depois do processo de 
retrofit para transformação em prédio de habitação 
social.

dá principalmente por meio da apropriação 
da mão-de-obra da comunidade através da 
coordenação dos projetos e da racionalização 
construtiva.
 Fica claro que os dois tipos de iniciativa 
surgiram como uma resposta que a população 
encontrou para a situação emergencial do 
déficit habitacional, buscando solucioná-la, 
literalmente, por meio de sua própria força. 
 Nestes casos, é de extrema importância 
que existam programas de assistência técnica 
para o suporte da população envolvida nessas 
modalidades de construção. Precisam fazer 
parte do processo assessores multidisciplinares 
que atuem como liderança e tenham 
responsabilidade técnica pela qualidade da 
execução das obras, formulando projetos e 
participando da execução e implementação 
das construções. Esse tipo de assistência já 
ocorre em algumas construções executadas 
por mutirão. 
 Já em relação à autoconstrução, 
continua sendo uma das saídas mais comuns 
encontradas pela população para resolver a 
questão habitacional e cria um problema sério 
de segurança por conta da baixa qualidade 
das construções e sua implantação em 
terrenos de risco.
 O papel dos profissionais de arquitetura 
e engenharia na assistência técnica para 
os serviços de habitação de interesse social 
precisa ser discutido, mostrando a função 
social desse tipo de serviço, cuja atuação 
permitirá a melhora dos padrões da qualidade 
das construções e evolução do nível de 
conforto das famílias de baixa renda.

-1.5.4 Retrofit de Construções Subutilizadas

 Com a possibilidade de se enquadrar 

em programas como a locação social, 
o arrendamento habitacional ou mesmo 
nos programas tradicionais de oferta de 
habitação de interesse social, a reforma e 
transformação de edifícios desocupados ou 
subutilizados é também uma solução para a 
oferta de unidades habitacionais. 
 A técnica do retrofit pode ser definida 
como “remodelação ou atualização 
do edifício ou de sistemas, através da 
incorporação de novas tecnologias e 
conceitos, normalmente visando a valorização 
do imóvel, mudança de uso, aumento da 
vida útil, eficiência operacional e energética” 
(ABNT, NBR 15.565,2013). 
 De acordo com Rolnik, promovendo a 
reforma de imóveis subutilizados nos centros 
urbanos destinando-os a demanda da 
população de baixa renda “a política pública 
cuida de incluir esta parcela da população 
na cidade formal, levando-a a habitar uma 
região consolidada e provida de toda a 
infraestrutura e mais próxima de locais de 
trabalho” (ROLNIK, 2006).
 A experiencia internacional mostra 
como indústrias da construção de outros 
países se adaptaram a essa realidade. 
Segundo Devecchi (2014) verifica-se uma 
mudança de enfoque em países como 
a Holanda e Inglaterra, onde a política 
de desenvolvimento urbano e produção 
imobiliária está pautada na reabilitação de 
edifícios para habitação com a finalidade de 
compactação da cidade, ideia que pode ser 
positiva para o contexto do Brasil e de São 
Paulo.  
 Levando em conta a questão da 
especulação imobiliária e o alto preço da 
terra nas áreas centrais, a ocupação dos 
espaços vazios pode ser uma alternativa para 

fugir dessa lógica estrita do mercado, uma vez 
que o lote e a edificação já estão inseridos no 
contexto urbano.
 Em São Paulo, a Prefeitura, juntamente 
com a Caixa Econômica Federal (CEF) 
inicialmente viabilizou a reabilitação de cinco 
edifícios através de um programa federal 
conhecido como Programa de Arrendamento 
Residencial para Reforma (PAR-Reforma). Os 
cinco prédios (Celso Garcia, Fernão Salles, 
Riskallah Jorge, Maria Paula e Labor) estão 
localizados na área central e atendem uma 
demanda de famílias com renda entre três a 
seis salários mínimos.
 Nesses programas, a CEF adquiriu 
empreendimentos a serem reformados 
ou construídos e ofertou as unidades 
habitacionais prontas para população. As 
famílias assinaram contrato de arrendamento 
de 180 meses com reajustes anuais e tem a 
opção de compra do imóvel ao final do prazo 
do contrato.
 Atualmente, segundo dados 
da Prefeitura de São Paulo, existem 62 
empreendimentos sendo desenvolvidos 
pelo PAR-Reforma. No total são 5.603 
unidades habitacionais e entre 2005 e 2006 
foram entregues 3.139 moradias em 14 
empreendimentos. 
 É importante ressaltar que o 
investimento em novas tecnologias é essencial 
nessa modalidade de intervenção para 
que os custos da obra sejam mais baixos e o 
investimento seja atrativo. O uso de técnicas 
tradicionais de reforma pode fazer com que 
o custo da obra seja igual ou superior ao de 
uma nova construção, por isso, a falta de 
conhecimento técnico para execução do 
processo de retrofit de edificações na cultura 
da construção civil brasileira traz problemas 
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quantidade de hotéis, restaurantes e diversas 
modalidades de lazer para suprir a demanda 
criada pelo fluxo intenso de pessoas de 
passagem ou estadia temporária pela região.
 Até 1930, o bairro tinha um caráter de 
transição, com uma mistura entre mansões 
dos barões do café, lojas de luxo, pequenos 
comércios, oficinas de manutenção, salas 
de cinema e de teatro e o comércio 
cinematográfico. A transferência gradual 
da elite paulistana em direção aos bairros 
de Higienópolis e Paulista acarretou no 
crescimento do número de habitações 
coletivas de baixo custo, que passaram a 
se aproveitar das mansões subdividindo os 
terrenos. Isso marca o início do declínio do 
bairro.
 Atualmente a região ainda guarda 
uma forte marca comercial, principalmente 
voltada para os equipamentos 
eletroeletrônicos, que se concentra ao longo 
da Rua Santa Ifigênia, além da forte vocação 
voltada para a venda de peças de carros e 
motocicletas que se concentram ao longo da 
Avenida Duque de Caxias e Rio Branco.
 Após a desativação do Terminal 
Rodoviário da Luz, em 1982, a degradação do 
bairro passou a ficar ainda mais evidente. Entre 
1961 e 1982, o terminal era um dos principais 
pontos de chegada em São Paulo para quem 
vinha do interior e de outros estados, gerando 
um grande fluxo de pessoas na região.   
  Esse grande fluxo criou uma 
rede comercial em seu entorno com hotéis, 
lojas, pensões, lanchonetes e restaurantes. 
Sem um plano de reurbanização para a área 
após a desativação do terminal, boa parte 
desses estabelecimentos fechou, o que trouxe 
a degradação por conta do abandono.
 Já em 1986, quando a prefeitura 

dos barões do café, que ocupavam toda a 
região dos Campos Elíseos. Já nas áreas com 
terrenos alagadiços, concentravam-se os 
cortiços e moradias mais simples, habitados 
pelo proletariado.
 Durante essa época, o bairro passou 
por uma série de melhorias que visavam sua 
valorização. Entre as principais melhorias 
criadas estão a arborização do bairro com 
espécies europeias; a criação de praças 
ajardinadas; a criação do Parque da Luz (1898), 
da Praça Princesa Izabel (1902, chamada 
Largo do Guaianazes na época), do Parque 
Dom Pedro e da Praça do Patriarca (1911-
1917); o alargamento e reforma da Praça da 
Sé e os projetos paisagísticos do Parque do 
Anhangabaú. 
 Em 1913 é construído o emblemático 
Viaduto de Santa Ifigênia, com 225 metros de 
extensão, que veio para facilitar a ligação 
entre o bairro de Santa Ifigênia e o Largo São 
Bento, além do Viaduto Boa Vista, em 1912, 
que une diretamente a Praça da Sé ao Pátio 
do Colégio, berço da cidade de São Paulo.
 Pouco a pouco, a presença da 
ferrovia passou a atrair a instalação de filiais 
de companhias estrangeiras de distribuição 
de filmes que, por conta da facilidade de 
importação e remessa das películas, se 
localizavam principalmente nas ruas Duque 
de Caxias, dos Andradas, Santa Ifigênia e 
Brigadeiro Tobias. Também existiam pequenas 
produtoras, lojas de equipamentos, oficinas 
de manutenção e reparo (Rua Barão do 
Triunfo) e a presença de garagens e comércio 
de veículos novos e usados. 
 Outro destaque importante era o 
setor de hospitalidade, bastante forte na 
região. Por concentrar as estações ferroviária 
e rodoviária, acabou por atrair uma grande 

2.1- CONTEXTO DO BAIRRO
 A partir do surgimento das ferrovias 
que conectam o interior do estado ao porto 
de Santos, passa a acontecer um intenso 
desenvolvimento urbano da cidade de São 
Paulo.   A explosão demográfica, 
que ocorreu com mais intensidade a partir 
da imigração em 1886 (BONDUKI, 1982 
p. 83), também teve forte impacto nesse 
desenvolvimento e passam a surgir diversos 
bairros para abrigar esse novo contingente 
de moradores, entre eles o Bairro de Santa 
Ifigênia, um dos mais antigos da cidade.
 Seu surgimento remonta à criação 
da Freguesia, em 1809, ligada à Paróquia de 
Santa Ifigênia. Possuí localização privilegiada 
uma vez que se encontra na bifurcação entre 
os antigos caminhos coloniais para Pinheiros 
e Luz, apontando para a Cidade Nova, que 
começava a surgir na Rua Sete de Abril.
 As principais nacionalidades que 
incialmente povoaram o bairro foram a 
portuguesa, italiana e espanhola. Mais 
recentemente, passa a receber coreanos, 
bolivianos e uma gama de latino-americanos, 
além de migrantes nacionais vindo de diversos 
estados do Brasil.
Santa Ifigênia localiza-se na Subprefeitura da 
Sé, Distrito da República e conta atualmente 
com uma população de 47.458 pessoas, 
em uma área de 2,3Km2. Trata-se de uma 
população bastante heterogênea, de 
diversas idades e culturas, sobreposta por usos 
comerciais e prestação de serviços.
 A principal rua do bairro, a Rua Santa 
Ifigênia, aberta em 1810 pelo Marechal 
Arouche de Toledo Rendon, concentrava na 
época a população mais abastada do bairro, 
composta principalmente pelas mansões 

02.
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Figura 13. Imagem da construção do Viaduto Santa Ifigênia.

(ROLNIK), a PPP que está sendo implantada 
irá direcionar 80% da demanda para quem 
trabalha na região e mora em outros lugares, 
além de permitir a construção de moradias 
para famílias com mais de seis salários mínimos, 
o que exclui as pessoas que mais necessitam 
de moradia. 
 O bairro se encontra em uma 
situação de transição em meio a grandes 
polêmicas, principalmente em relação às 
atitudes higienistas que tem sido tomadas por 
parte das esferas públicas. A especulação 
imobiliária em relação aos territórios das áreas 
centrais é intensa e o mercado exerce forte 
pressão para que possa construir e lucrar com 
a valorização desses territórios.  
 A região central é servida por diversos 
equipamentos públicos, principalmente 
culturais e históricos, como a Pinacoteca 
do Estado, Centro Paula Souza, Estação 
Júlio Prestes e Sala São Paulo, entre outros. 
Atualmente esses equipamentos encontram-
se desconectados do tecido urbano o que 
propicia ainda mais a degradação do 
ambiente e das próprias construções. Por 
esse motivo, outra iniciativa essencial para 
a recuperação da área é uma política de 
ocupação urbana que busque reintegrar 
esses equipamentos na dinâmica por meio de 
sua valorização na paisagem. 
 A área precisa da implantação de 
políticas urbanas que venham a influenciar 
a reocupação, adensamento e reativação 
dos tecidos urbanos. Ao mesmo tempo, não 
podem ser ignoradas as situações já existentes 
de uma parcela marginalizada da sociedade 
que, como consequência dos problemas 
habitacionais, passou a ocupar essa região.  

decidiu demolir as marquises do antigo 
terminal, o entorno já estava tomado por 
moradores de rua, situação que passou a 
aumentar gradualmente com o tempo.
 A partir de 1990, com a chegada 
do crack na cidade, as drogas passaram 
a se espalhar pela região. Além da grande 
quantidade de moradores de rua, passou 
a ocorrer também o tráfico e intenso 
consumo de drogas, o local ficou conhecido 
popularmente como Cracolândia, remetendo 
à região do bairro de Santa Ifigênia próximo à 
estação da Luz.
 Em 2017, o prefeito da cidade de São 
Paulo, João Dória Jr., iniciou um programa 
de intervenção na região envolvendo 
ações policiais antitráfico, internação 
de dependentes químicos e interdição e 
demolição de imóveis. A intervenção foi 
marcada pelo grande aparato policial 
e violência utilizados no processo. Essa 
iniciativa da Prefeitura foi tomada por conta 
da necessidade de “limpeza” da região 
para a implantação do plano urbanístico 
Nova Luz, que visa o aumento da densidade 
demográfica “com o objetivo de permitir que 
os cidadãos possam usufruir das vantagens 
locacionais deste setor da cidade”5 , além 
da consolidação de áreas destinadas à ha\
bitação de interesse social e a “criação de 
uma rede de espaços públicos para melhor 
recepcionar os usuários da região assim como 
moradores e trabalhadores”6.
 O plano Nova Luz inclui a Parceria 
Público Privada (PPP) Habitacional a ser 
explicada em capítulos posteriores deste 
trabalho, que tem sido tratada pela 
Prefeitura como solução para ocupar um 
bairro “vazio”. Atualmente, o bairro conta 
com aproximadamente 12 mil moradores 

5/6 Fonte: PREFEITURA DE SÃO PALO- SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO “Projeto Nova Luz- Projeto Urbanístico Específico (PUE) Subproduto 5.1” Jul, 2011.
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 Ao longo dos anos o governo buscou 
criar planos, leis e projetos para amenizar e 
solucionar o déficit habitacional brasileiro, 
como foi exposto nos capítulos anteriores. 
Outra questão bastante complexa que tem 
impacto direto no desenvolvimento desse 
trabalho é o estado de degradação na qual 
se encontra o centro de São Paulo e que se 
estende desde a sua decadência em 1980.
 Os planos e projetos que surgiram ao 
longo dos anos tiveram como base diferentes 
ideias para solucionar o problema, que vão 
desde a ênfase dos monumentos históricos 
para criação de um circuito turístico-cultural; 
revitalização por meio do adensamento da 
área; mudanças de zoneamento e criação 
de mecanismos legais para gerar maior 
atratividade para o mercado imobiliário, entre 
outros.
 O tema gera diversas discordâncias 
acerca de qual seria a abordagem ideal e 
passa por questões mais complexas como os 
interesses políticos e a influência do mercado 
imobiliário que direcionaram e continuam 
direcionando as propostas implantadas no 
centro até hoje.  Os programas existentes 
tiveram baixo impacto e ficaram longe de 
terem atingido seus objetivos, já que a área 
permanece extremamente precária. Os 
principais programas urbanos e projetos serão 
expostos nos tópicos a seguir.

Figura 14. Fonte Monumental na Praça Júlio Mesquita

Figura 15: Ocupação no edifício Prestes Maia, próximo à estação da Luz
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Paulo. O poder público focou-se tanto em 
atrair um “novo público” para o bairro que 
acabou deixando como segundo plano as 
necessidades e demandas de seu “público 
atual”, dessa forma, novos problemas foram 
sendo agravados em meio a uma paisagem 
já degradada.
 É essencial que as políticas públicas 
que forem criadas para o centro levem em 
consideração a população existente e tratem 
disso a partir da criação de políticas públicas 
mais abrangentes que integrem diferentes 
formas de uso do solo, buscando conter os 
danos de um crescimento desordenado da 
cidade. 

restaurando edificações, mas não resolveu 
um de seus objetivos chave, que era o de dar 
um destino à população local, principalmente 
habitantes de cortiços e outras habitações 
precárias. 
 Os projetos mantiveram a ideia de que 
para revitalizar uma região degradada seria 
necessário mudar o perfil social dos moradores 
e frequentadores do local, buscando sempre 
atrair um novo público a partir da reforma 
dos equipamentos existentes e construção 
de novos. Nos dois casos, ignoravam os atuais 
moradores e usuários do bairro.
 A ideia de reurbanização por meio da 
valorização do patrimônio histórico e cultural 
não se mostrou eficiente para o caso de São 

Figura 16: Imagem de satélite mostrando, em amarelo, área englobada pelo programa

3.2- OPERAÇÃO URBANA CENTRO 
(1997)
 Em 1992, foi aprovada a Lei Orgânica 
do Município de São Paulo, que prevê no Art. 
152, a Operação Urbana Consorciada (OUC) 
como um instrumento de intervenção pública 
na cidade, permitindo que o município 
obtenha recursos junto à iniciativa privada 
para a construção de obras e equipamentos.
 Foram aprovadas três operações 
urbanas antes da Operação Urbana Centro, 
a Operação Urbana do Anhangabaú7  em 
1991, a Operação Urbana Faria Lima8 e a 
Operação Urbana Água Branca9, ambas em 
1995.
 A Operação Urbana Centro10 , 
aprovada em 1997, foi desenvolvida com 
o objetivo de promover a melhoria e 
revitalização da área central para atrair 
investimentos imobiliários, turísticos e culturais 
visando reverter o processo de deterioração 
do Centro. Abrange regiões do Centro Velho 
e Centro Novo, além de parte de bairros 
históricos como Glicério, Brás, Bexiga, Vila 
Buarque e Santa Ifigênia.
 Os principais objetivos da OUC são:

•Melhoria da qualidade de vida de 
seus atuais e futuros moradores por 
meio da valorização da paisagem 
urbana e melhoria da infraestrutura e 
qualidade ambiental;
•Aproveitamento adequado dos 
imóveis;
•Diversificação de usos, incentivando o 
uso habitacional e atividades culturais 
e de lazer;
•Incentivo à preservação do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental urbano, 
com incentivo à vitalidade cultural;

7Lei Municipal de São Paulo nº 11.090/91
8Lei Municipal de São Paulo nº 11.732
9Lei Municipal de São Paulo nº 11.794/95
10 Lei Municipal de São Paulo 12.349/97

diversificados do setor imobiliário.”

 A publicação enfatiza a necessidade 
do empresariado de investir na revitalização 
do centro e explica como esse processo 
pode ser lucrativo, defendendo também 
contrapartidas fiscais por parte do governo. A 
associação visava formular políticas públicas 
que incentivassem a volta da burguesia para 
o centro, prometendo para o setor imobiliário 
um terreno fértil; para os comerciantes a 
desoneração e para os demais setores 
empresariais, um bairro seguro, culturalmente 
rico, agradável e próximo a seus locais de 
trabalho. 
 O governo teve papel importante 
nesse processo, através de três medidas 
principais, o Programa de Revitalização de 
áreas Ferroviárias (1995), o Programa de 
Preservação do Patrimônio Cultural (1997) e a 
adesão ao programa Monumenta (tópico 3.5 
deste capítulo) em 1993. 
 Somente no ano de 2000, com a 
publicação de um estudo organizado por 
Regina Meyer intitulado “Polo Luz: Sala São 
Paulo, cultura e urbanismo” é que ficaram 
descritos formalmente o perímetro do Polo Luz 
e as principais propostas para o projeto.
 Ambos os projetos, Polo Luz e Luz 
Cultural, atribuem um papel-chave aos 
equipamentos de cultura existentes no 
centro como instrumentos de requalificação 
urbana, porém só conseguiram cumprir 
parcialmente seus objetivos de requalificação 
ou revitalização. 
 O Luz Cultural teve sucesso em seu 
propósito ao criar um roteiro turístico cultural, 
mas não conseguiu organizar o zoneamento 
nem recuperar os edifícios históricos. Já o Polo 
Luz potencializou a vocação cultural do bairro 

Oswald de Andrade), além da revitalização 
da praça Fernando Prestes. 
 Em 1991 foi criada, por um grupo 
de empresários, a Associação Viva o 
Centro- AVC, que visava articular arquitetos, 
urbanistas, empresários e comerciantes para 
discutir os problemas da área central e criar 
soluções para a situação.
 A partir da AVC, 9 anos após o insucesso 
do Luz Cultural, surgiram os primeiros esforços 
para a criação do Polo Luz, contando com 
financiamentos tanto da iniciativa pública 
quanto da privada.
 O termo Polo Luz foi adotado desde 
o início dos anos 90 e norteou diversas ações 
na área a partir da publicação do livro “São 
Paulo centro: uma nova abordagem”, uma 
espécie de programa político da atuação da 
organização. 
 A Operação Urbana Centro foi a 
principal política pública formulada pela 
AVC, dando diretrizes a todas as intervenções 
que seriam feitas no centro, inclusive aquelas 
integrantes do projeto Polo Luz. 
 Em “São Paulo centro: uma nova 
abordagem”, a AVC expôs também grande 
preocupação em satisfazer o mercado 
imobiliário, um dos novos interessados em 
“recuperar” o centro de São Paulo: 

 “A Operação Urbana constitui 
instrumento de fundamental 
importância para viabilizar 

investimentos do setor privado na Área 
Central. Outras formas de parcerias 
devem também ser buscadas, para 
intervenções de menor porte, que 
possibilitem, por um lado, soluções 

projetuais mais definidas e, por outro, 
permitam a inserção de grupos 

3.1- LUZ CULTURAL E POLO LUZ
 Criado no início dos anos 1985 durante 
o mandato do prefeito Mário Covas, o 
projeto batizado como Luz Cultural pretendia 
promover uma revitalização na área da Luz a 
partir da utilização de equipamentos culturais 
e dos edifícios e monumentos históricos da 
região. A expectativa do projeto era de que, 
se o patrimônio histórico fosse atrativo, haveria 
um processo natural de reurbanização e 
requalificação da área. 
 A área englobada pelo projeto incluía 
parte dos bairros do Bom Retiro e Campos 
Elíseos, além o próprio bairro da Luz. O Parque 
da Luz seria o ponto inicial e central do projeto, 
transformando-o em uma versão paulistana 
do Central Park.
 Para que o projeto não tivesse custos 
muito altos, Covas buscou engajar diversas 
secretarias na execução do projeto, captando 
recursos entre as pastas. A articulação 
entre esses agentes produziu uma gama 
diversificada de atores governamentais que 
buscavam influenciar o projeto de acordo 
com suas necessidades próprias. Contou 
também com algum investimento privado, 
algo pouco comum na década de 1980. 
 Mesmo com esses investimentos, o 
projeto não conseguiu tornar a região da 
Luz atrativa para os investidores e usuários de 
classe média alta, fazendo com que a reforma 
urbana não obtivesse êxito. Apesar de nunca 
ter sido encerrado, o desinteresse pela região 
frustrou o processo de reurbanização.
 Entre as obras de infraestrutura do Luz 
Cultural que de fato se desenvolveram, estão 
a recuperação e a conservação dos edifícios 
da Pinacoteca do Estado, Museu de Arte 
Sacra, Liceu de Artes e Ofícios e da Faculdade 
de Farmácia e Odontologia (Oficina Cultural 
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mesmos parâmetros da Operação Urbana 
Centro, de forma a gerar recursos para 
financiar o conjunto de ações públicas 
previstas no programa.
 Apesar de ter sido aprovado pela 
Câmara Municipal e iniciado em 2005, a lei13  
que autoriza a concessão urbanística da “Nova 
Luz” só foi decretada em 2009 e, somente em 
2010, o projeto preliminar de reurbanização 
foi apresentado pela Prefeitura, durante o 
mandato do prefeito Gilberto Kassab. 
 A lei nº 14.917/2009 conceitua a 
concessão urbanística como um instrumento 
de intervenção urbana estrutural destinado à 
realização de urbanização ou reurbanização 
de parte do território municipal. Em seu artigo 
2º dispõe que é um contrato administrativo 
por meio do qual o Poder Público delega a 
execução de obras urbanísticas de interesse 
público. 
 A proposta consiste de um plano 
de uso e ocupação de solo contendo 
como alguns de seus principais objetivos a 
preservação e recuperação do patrimônio 
histórico, aumento da densidade demográfica 
buscando melhor usufruto da área central da 
cidade, consolidação de áreas para HIS e a 
criação de uma rede de espaços públicos 
para melhorar servir os usuários da região. Foi 
desenvolvido contando com um horizonte de 
implantação de 15 anos.
 Agrega um conjunto de 45 quadras 
que somam um total de 356.417m2 de área de 
terreno, com 1.216.056m2 de área construída 
existente. Prevê a demolição de 284.096m2 e 
a construção de 1.079.062m2. O volume de 
demolição é correspondente a cerca de 24% 
da área construída atual. 
 A área seria subdividida em três 
eixos, destinados respectivamente a 

das áreas construídas e das possibilidades de 
usos oferecidas aos proprietários de imóveis e 
empreendedores. 
 Enquanto a legislação de zoneamento 
nas demais regiões dos municípios de São 
Paulo matinha restrições construtivas até nas 
áreas com infraestrutura consolidada, essa 
operação permitiu a utilização de até 12 
vezes a área do terreno em área construída 
computável, se respeitadas condições sobre 
o uso da edificação.
 O papel do mercado imobiliário 
na Operação Urbana Centro tornou-se 
relativamente secundário, já que toda a 
responsabilidade pelas transformações 
urbanísticas ficou nas mãos do Poder Público, 
ainda que em um cenário permissivo em termos 
de potencial construtivo, sem contrapartidas 
definidas.
 Posteriormente, em junho de 2002 foi 
lançado um empreendimento conforme o 
modelo de incorporação imobiliária mais usual 
em São Paulo. Foi o primeiro empreendimento 
da região denominado comercialmente 
como uma planta de apartamento do tipo 
“studio”. Teve à época, grandes dificuldades 
em termos de liquidez, por se tratar de um 
projeto sem concorrência e com referencias 
comerciais de valores dos prédios antigos da 
região.
 O principal desafio do Poder Público 
no caso da OUC é tomar um posicionamento 
com relação às necessidades do capital 
privado, utilizando sua função de regulador 
social e econômico para criar uma forma de 
incentivar o desenvolvimento da cidade de 
maneira equilibrada.

3.3- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO 
URBANA NOVA LUZ (2005)
 Criada em dezembro de 2005 pelo 
Prefeito José Serra, a lei municipal nº 14.096, 
dispõe sobre a criação de um Programa de 
Incentivos Seletivos para a região adjacente 
à Estação da Luz.
 Essa lei tem como objetivo promover 
e fomentar o desenvolvimento adequado da 
região central de São Paulo, compreendendo 
o perímetro entre as Avenidas Rio Branco, 
Duque de Caxias, Rua Mauá, Avenida Casper 
Líbero, Avenida Ipiranga e Avenida Rio Branco 
até seu início. Concede ao Poder Público a 
autorização para conceder incentivos fiscais 
aos contribuintes que realizarem investimentos 
na região-alvo. 
 Após a criação dessa lei, em 2007, 
foi aberto um edital de chamamento 
público para o desenvolvimento de um 
Plano Urbanístico. Esse plano foi criado para 
nortear um conjunto de ações combinadas 
de conservação e renovação dos espaços 
públicos e privados na área e foi denominado 
como Programa de Requalificação Urbana 
Nova Luz.
 Veio como forma de reforçar o 
potencial indutor de transformações da lei 
mencionada, cujos benefícios visam trazer 
importantes empresas do setor de serviços 
para a região. Outras melhorias almejadas 
se relacionam com a requalificação dos 
espaços públicos, por meio de melhorias na 
iluminação pública, tratamento de calçadas, 
etc. 
 Fixa densidades construtivas 
pretendidas e usos predominantes e estima 
uma parcela dessas áreas sobre as quais 
incidirá uma contrapartida financeira, nos 

  13Lei Municipal nº 14.918, de 7 de Maio de 2009.

•Ampliação e articulação dos espaços 
de uso público;
•Melhoria das condições de 
acessibilidade à área central da 
cidade;

 
 Estabelece incentivos, mediante 
contrapartida financeira, à produção 
de novas edificações, regularização de 
imóveis, reconstrução e reforma de imóveis 
existentes para sua adequação a novos usos 
e estabeleceu condições especiais para 
transferência de potencial construtivo de 
imóveis de interesse histórico.
 Em 2001 foi aprovado o Estatuto 
da Cidade, sob a Lei Federal nº 10.257/01, 
seguido do Plano Diretor Estratégico do 
Município de São Paulo de 200211, que trouxe 
significativas mudanças no que diz respeito às 
Operações Urbanas, alterando seu conceito, 
abrangência e a sua operacionalização. Esse 
plano diretor determinou a primeira revisão da 
Lei da Operação Urbana Centro.
 Em 2014 foi aprovado um novo Plano 
Diretor Estratégico12(PDE), que definiu a 
Macroárea de Estruturação Metropolitana 
(MEM) como território estratégico de 
transformação, reposicionando as Operações 
Urbanas vigentes. Nesses territórios, passam a 
incidir instrumentos urbanísticos específicos 
capazes de promover transformações, entre 
eles as operações urbanas consorciadas.
 O PDE 2014 estabeleceu novamente a 
revisão da Lei da Operação Urbana Centro em 
seu Art. 382, buscando adaptar o conteúdo 
da OUC às suas disposições.
 Atualmente, as diretrizes da Operação 
Urbana Centro estabelecem:
 O Decreto Municipal da OUC foi 
inovador sob o aspecto da permissividade 

11Lei Municipal de São Paulo nº 13.430/02  
12Lei Municipal de São Paulo nº 16.050/14
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na conservação de monumentos 
públicos tombados, prioritariamente 
aqueles inseridos na área definida 

par a implementação do programa, 
geralmente um setor do sítio histórico.” 

(DARLING, 2001, p. 198)

 Para dar início aos trabalhos do 
programa, foi elaborada uma Lista de 
Prioridades de Conservação, afixando os 
seguintes objetivos:

a) Preservar áreas prioritárias do patrimô-
nio histórico e artístico urbano sob prote-
ção federal
b) Aumentar a conscientização da popu-
lação brasileira acerca desse patrimônio
c) Aperfeiçoar a gestão desse patrimônio 
e o estabelecimento de critérios para a 
implementação de prioridades de conser-
vação 

 A seleção de áreas a serem analisa-
das deu-se a partir da identificação de dois 
grupos, os sítios históricos urbanos nacionais 
(SHUNs) e os conjuntos urbanos de monumen-
tos nacionais (CUMNs). A equipe de consulto-
res operou diretamente sobre uma matriz nar-
rativa histórica, analisando os sítios em escalas 
variadas de importância para identificar seu 
significado e relevância. 
 Atualmente, segundo as informações 
disponibilizadas na página do IPHAN na inter-
net:

“O Monumenta é um programa estra-
tégico do Ministério da Cultura. Seu 
conceito inovador procura conjugar 
recuperação e preservação do patri-
mônio histórico com desenvolvimento 

Figura 17: Imagem da Chaminé próxima ao quartel da Luz, onde foi feita inter-
venção do Programa Monumenta

pobres e desassistidas; redução da rotina 
de manutenção dos imóveis; deterioração 
do parque imobiliário histórico; requisição 
de serviços de restauro e conservação 
extremamente caros, onerando os cofres 
públicos; entre outras questões.
O objetivo principal do programa é:

“desenvolver uma estratégia de 
conservação sustentável dirigida 
aos bens imóveis tombados pelo 

IPHAN através do estabelecimento 
de prioridades, do incentivo ao 
fortalecimento institucional das 

municipalidades e do estímulo ao 
setor privado para a preservação 

do patrimônio, mediante a 
conscientização do público quanto à 

sua importância e manutenção” 
(DARLING, 2001, p. 195)

 Para a operação do programa, seria 
necessária a construção de um fundo de 
preservação, mantido em uma instituição 
financeira por um período de 20 anos, prazo 
correspondente à duração do empréstimo 
concedido pelo BID. O fundo seria alimentado 
por várias fontes: contrapartidas municipais 
relativas à valorização da propriedade 
predial e ao aumento da atividade comercial 
e de serviços, ambas ligadas à revitalização 
das áreas focadas pelo projeto, bem como 
reembolsos viabilizados pelo programa ao 
setor privado, contribuições de usufruto de 
taxas de concessão vindas da restauração 
de áreas e imóveis públicos usados por 
particulares. 

“A utilização de recursos do fundo 
de preservação ocorrerá somente 

urbanística para solução de um problema 
urbanístico que poderia ser remediado, por 
exemplo, com uma desapropriação faz 
com que seu mecanismo de realização seja 
questionado. Seria mesmo necessário que o 
Poder Público delegue a terceiros a realização 
da urbanização da área?
Para José Afonso da Silva, considerando que a 
atividade urbanística consiste basicamente na 
intervenção do Poder Público na propriedade 
privada e na vida econômica e social das 
aglomerações urbanas, com o objetivo de 
ordenar os espaços habitáveis, esta só poderia 
traduzir uma função pública (SILVA). Assim 
sendo, é cabível a atuação dos particulares 
em algumas atividades urbanísticas, mas 
não é possível a transferência da função 
urbanística como um todo.
Durante a gestão do prefeito Fernando 
Haddad a Prefeitura de São Paulo avaliou 
que a proposta do projeto Nova Luz, 
concebido como uma concessão urbanística, 
seria financeiramente inviável e por isso seria 
transformado em uma parceria público 
privada. 

3.4- PROGRAMA MONUMENTA (2011)
 Desenvolvido pelo Governo 
Federal com financiamento pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e apoio técnico da Unesco, o Programa 
Monumenta é um plano de preservação 
urbana instituído pelo Ministério da Cultura 
durante o governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso.
 Segundo os autores do programa, as 
ações do governo federal relacionadas à 
preservação urbana fracassaram por diversos 
motivos: recursos limitados dos proprietários 
de imóveis antigos, habitantes de cidades 

entretenimento, tecnologia e ocupação 
residencial, de pretendia-se então tratar 
das principais dinâmicas da região, como o 
existente núcleo de filmografia; complexo da 
estação da Luz com integração com CPTM 
e Metrô; núcleos de comercio; incentivo à 
produção habitacional, entre outros.
Além disso, outro conceito base para o 
desenvolvimento do projeto foi o de cidade 
compacta, em busca de uma transição 
para o modelo de desenvolvimento que 
adota padrões eficientes de consumo do 
solo urbano, reduzindo as necessidades de 
deslocamentos motorizados e aumentando 
a densidade populacional nas áreas dotadas 
de infraestrutura.
 O projeto visava duplicar o número de 
habitantes existentes na região, garantindo 
a manutenção dos existentes e permitindo a 
entrada de novos, criando uma região com 
perfis socioeconômicos variados a partir da 
produção de habitação para diferentes 
segmentos de renda. Pretendia também 
diversificar os empregos por meio da criação 
de diversas atividades não residenciais, 
permitindo a instalação de empresas de 
portes variados e atraindo novos postos de 
trabalho.
Para desenvolvimento da proposta de uso 
do solo, o Projeto Nova Luz propôs usos mistos 
com grande oferta de empreendimentos 
habitacionais. Considera coeficientes 
máximos 6 para uso residencial e 2,5 ou 4 para 
uso não residencial, viabilizando a densidade 
recomendada para o perímetro. 
A grande crítica feita acerca do programa 
ocorre por conta da utilização da concessão 
urbanística como forma de realização do 
projeto. A utilização de institutos da operação 
urbana consorciada ou da concessão 
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e a diminuição da desigualdade na oferta 
de serviços, equipamentos e infraestruturas 
públicos.
 De acordo com o Zoneamento 
proposto pelo PDE, a área escolhida para 
implantação do projeto (demarcada no mapa) 
é definida majoritariamente como uma Zona 
Centralidade (ZC). Essas áreas são porções 
do território voltadas a atividades típicas de 
áreas centrais, destinadas principalmente a 
usos não residências; densidade construtiva 
e demográfica média; atividades comerciais 
e de serviços e promoção e qualificação de 
espaços públicos.
 Também existe no mapa uma mancha 
considerável da área que é definida como 
Zona  Especial de Interesse Social (ZEIS), 
essas áreas, por sua vez são destinadas 
predominantemente para a criação de 
moradia digna para a população de baixa 
renda por meio de melhorias urbanísticas e 
regularização fundiária, assim como à provisão 
de novas Habitações de Interesse Social (HIS) 
e Habitação de Mercado Popular (HMP).
 Por se tratar de um local bem-dotado 
de infraestruturas públicas, principalmente 
aquelas relacionadas à mobilidade urbana, 
a área torna-se bastante propicia para a 
existência de ZEIS. A combinação das ZEIS com 
a ZC traz a multifuncionalidade para a área, 
isso aumenta a dinâmica urbana do território e 
incentiva o fluxo de pessoas em vários horários 
ao longo do dia, o que é um ponto chave 
para acabar com a grande oscilação de 
ocupação dos espaços públicos que ocorre 
na região central e gera a insegurança. 14 Os CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construção) 

são valores mobiliários emitidos pela Prefeitura do Município de 
São Paulo, por intermédio da SP URBANISMO, utilizados como 
meio de pagamento de contrapartida para a outorga de Direito 
Urbanístico Adicional dentro do perímetro de uma Operação Ur-
bana Consorciada. Cada CEPAC equivale a determinado valor 
de m² para utilização em área adicional de construção ou em 
modificação de usos e parâmetros de um terreno ou projeto. Fon-
te: Site da Prefeitura de São Paulo.

instrumentos urbanísticos e ambientais nesses 
locais. Por esse motivo, após sua publicação, 
tiveram que ser feitas alterações nas 
Operações Urbanas vigentes, adequando-as 
às novas diretrizes do PDE.
 As principais alterações que surgiram 
na Operação Urbana Centro por conta desse 
novo mecanismo foram: 

1. a previsão de solução habitacional 
para a área e entorno; 
2. elaboração de um estudo de 
impacto ambiental para compreensão 
e minimização dos possíveis impactos 
sociais e ambientais que podem surgir;  
3. a definição de instrumentos, 
mecanismos, procedimentos e 
programa de intervenção pública a 
serem adotados, bem como a previsão 
de emissão da quantidade de CEPAC14  
proporcional ao estoque de potencial 
adicional de construção para a área.

 Na escala das Macrozonas, o centro 
foi englobado na categoria de Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana, ou seja, 
apresenta grande diversidade de padrões 
de uso do solo, desigualdade socioespacial, 
padrões diferenciados de urbanização e é a 
área do Município mais propícia para abrigar 
usos e atividades urbanos. 
 Os objetivos para a Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana incluem 
a promoção de convivência mais equilibrada 
entre a urbanização e conservação ambiental; 
compatibilidade de uso e ocupação de 
solo com a oferta de transporte coletivo 
e infraestruturas para serviços públicos; 
criação de processos para reestruturação 
urbana buscando repovoar os espaços 
pouco adensados; diminuição e eliminação 
das situações de vulnerabilidade urbana 

3.5- PLANO DIRETOR DE 2014 E 
ZONEAMENTO DA ÁREA CENTRAL
 Aprovado em julho de 2014 sob a Lei 
nº 16.050, o Plano Diretor de 2014 tem diversas 
estratégias que impactam diretamente sobre 
a área central da cidade, em especial as 
questões relacionadas ao direito à moradia; 
melhoria da mobilidade; qualificação da vida 
em bairros; orientação do crescimento próximo 
ao transporte público; reorganização das 
dinâmicas metropolitanas e a preservação e 
valorização do patrimônio histórico e cultural.
 As novas formas de estruturação e 
ordenação territorial previstas no PDE de 2014 
trouxeram mudanças para os projetos urbanos 
já existentes na cidade. Foram identificados 
elementos estruturantes do ordenamento 
territorial e então o território da cidade foi 
dividido em macrozona (maior escala) e 
macroáreas (escala local). Essas definições 
orientam, ao nível do território, os objetivos 
específicos para o desenvolvimento urbano 
e maneiras como devem ser aplicados os 

econômico e social [...] Sua proposta 
é agir de forma integrada em cada 
um desses locais, promovendo obras 
de restauração e recuperação de 

bens tombados e edificações locali-
zadas nas áreas de projeto, além de 
atividades de capacitação de mão-
-de-obra especializada em restauro, 

formação de agentes locais de cultu-
ra e turismo, promoção de atividades 

econômicas e programas educati-
vos.” (PROGRAMA MONUMENTA, 2010)

 A intervenção do Programa 
Monumenta em São Paulo acontece na 
região da Luz, principalmente na praça Cel. 
Fernando Prestes, para recuperação dos 
edifícios Paula Souza e Ramos de Azevedo, 
o Museu de Arte Sacra, a Chaminé próxima 
ao quartel da Luz, o prédio do Ponto Chic, a 
Casa do Administrador e o Coreto nº 2.
 Essa intervenção tem escala pontual, 
considerando a área do centro de São 
Paulo, que tem mais de 26,2 km2 e oito 
distritos. Envolve questões estruturais da 
cidade, como o sistema de transportes e 
mobilidade, habitação social, infraestrutura e 
equipamentos urbanos, geração de emprego 
e renda e outras questões que não estão ao 
alcance das propostas do programa.
 O limite de atuação do financiamento 
ficou restrito às imediações do Jardim da 
Luz e parte da rua São Caetano, a famosa 
rua das Noivas, que poderia representar 
uma demanda bastante relevante para o 
financiamento. 
 Como o lançamento dos editais 
coincidiram com a divulgação da diretriz 
da prefeitura municipal que previa a 
desapropriação de diversos quarteirões 

na região, isso pode ter comprometido a 
credibilidade dos possíveis interessados pelo 
financiamento, como resultado, a quantidade 
de interessados a participar dos editais foi 
muito pequena.
 No primeiro edital, houve somente 
um interessado que não chegou a fechar 
o contrato; já no segundo, houve proposta 
do colégio Santa Inês para recuperação de 
seu conjunto, porém a prefeitura optou por 
manter os recursos do Programa disponíveis 
para execução de obras em monumentos 
públicos. Ainda poderão ser lançados novos 
editais, se a prefeitura achar que existem 
condições favoráveis para um resultado 
diferente dos anteriores.



44 45

Figura 18. Zoneamento da Cidade de São Paulo. Em Amarelo, as áreas de ZC e marrom as áreas de ZEIS. Circulada em vermelho, a quadra de implantação do projeto.
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 O edifício de 24 pavimentos, 
considerado um bem de interesse histórico, 
arquitetônico e paisagístico para a cidade 
foi tombado pelo CONPRESP em 1992, era 
propriedade do governo federal e estava 
desocupado desde 2003. Passou a ser 
ocupado pelo Movimento Social de Luta 
por Moradia (MSLM), que aproveitou a 
infraestrutura subutilizada para se estabelecer.
 O desabamento da construção 
aconteceu por conta de um curto-circuito, 
levando a um incêndio que não pode ser 
controlado e teve como consequência final o 
desabamento da construção. 
 Outros fatores que contribuíram para 
o tamanho do desastre foram a grande 
quantidade de material inflamável presente 
no interior do prédio; a inexistência de 
qualquer rota de fuga ou equipamento 
de segurança contra incêndio; a falta de 
manutenção das infraestruturas e o descaso 
das autoridades públicas em relação aos 
imóveis abandonados no centro da cidade. 
Também não existia nenhum registro formal 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto- 
MTST, que é um movimento de trabalhadores 
urbanos a partir do local em que vivem, por 
isso, esse configura-se como um movimento 
territorial. O direito à moradia digna é uma 
bandeira central do movimento. 
 Por conta de todos os movimentos 
sociais de moradia que passaram a surgir, 
foi lançada em 2004 a Política Nacional de 
Habitação (PNH), responsável pela criação 
e organização do PlanHab- Plano Nacional 
de Habitação, que “apresenta e convida a 
sociedade brasileira a debater suas principais 
propostas e metas de forma a agregar 
esforços, balizando as ações do governo 
federal”.16 
 Recentemente, uma tragédia no 
centro de São Paulo mostrou mais uma vez 
o quanto a situação do déficit habitacional 
na cidade é grave. No dia 01 de maio de 
2018 o Edifício Wilton Paes de Almeida, 
localizado no Largo do Paissandu pegou 
fogo e posteriormente desabou deixando 146 
famílias desabrigadas e 8 mortos17.  

4.1- MOVIMENTOS SOCIAIS POR 
MORADIA
 Apesar de a moradia ser considerada 
um direito legal no Brasil pela Constituição 
Federal de 1988, ela segue sendo negada 
a uma grande parcela da sociedade. Em 
decorrência dessa situação a população se 
organiza buscando maneiras de assegurar 
seu direito à moradia segura e digna. 
 Segundo Maricato para a maior 
parte da população a urbanização é feita 
de forma ilegal, sem acompanhamento ou 
financiamento público e por esse motivo 
surgem os barracos, ocupações em locais de 
risco, habitação dentro de reservas ambientais 
e a apropriação de construções subutilizadas 
(MARICATO, 2003). 
 Os movimentos sociais surgem a partir 
da união da sociedade civil para lutar por 
seus direitos a partir da reivindicação por 
mudanças na estrutura existente. Em 1982 
foi fundada a Confederação Nacional das 
Associações de Moradores- CONAM com o 
papel de organizar as federações estaduais, 
uniões municipais e associações comunitárias, 
entidades de bairro e similares para defender 
a universalização da qualidade de vida, 
principalmente nas questões relacionadas 
ao direito a cidade e a luta por moradia 
digna, saúde, transporte educação e a 
democratização em todos os níveis15.  
 Em 1989 surge a União Nacional por 
Moradia Popular- UNMP que vem com o 
objetivo de articular e mobilizar os movimentos 
de moradia, lutar pelo direito à moradia, por 
reforma urbana e autogestão, atuando em 
favelas, cortiços e articulando a questão 
dos sem-teto, mutirões e ocupação de 
loteamentos. 
 Também nesse cenário, surge o 

 15Dados obtivos no site www.conam.org.br Acessado em: 18-09-2018.
 16Dados do site: https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_Capa.p df. Acessado em 18-09-2018.
 17Dados do site: https://veja.abril.com.br/brasil/policia-identifica-restos-mortais-de-gemeos-em-predio-que-caiu-em-sp/ Acessado em 19-09-2018.

Figura 19: Imagem dos bombeiros trabalhando nos escombros 
após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida.

04.

MORADIA NO CENTRO 
E QUALIDADE URBANA
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 Para Raquel Rolnik essas ocupações 
irregulares são uma amostra da grande crise 
habitacional na cidade de São Paulo, ligada 
diretamente à explosão de preços que 
ocorreu nos anos de boom econômico na 
cidade (2003 em diante) e ao fato dos salários 
não terem acompanhado essa explosão. 
A situação só piorou com a atual crise 
econômica.  Segundo ela, também não há 
política propositiva ou preventiva que amplie 
o acesso à moradia para a população de 
menor renda, o que impulsiona o mercado 
informal e precário no centro e nas periferias 
da metrópole (ROLNIK, 2018). 
 De acordo com o Censo 2010, São 
Paulo tem mais de 30 mil imóveis nos distritos 
centrais que poderiam ser destinadas à 
habitação social. Existe desde 2010 uma lei 
que prevê penalidades para os proprietários 
que mantiveram vazios ou subutilizados seus 
imóveis, porém pela lei o tempo necessário 
para a desapropriação é de quase 10 anos, o 
que torna a iniciativa pouco produtiva.
 Os desabrigados do desabamento 
do edifício Wilton Paes de Almeida 
permaneceram vivendo em barracas próximo 
a onde ficava o edifício por semanas, onde 
vivenciaram uma situação ainda mais 
precária do que a ocupação, sem banheiros 
e tendo que conviver com lixo e ratos. 
 Posteriormente, passaram a receber 
uma bolsa-aluguel de R$ 400,00, assim como 
outras 30 mil pessoas19 que foram forçadas a 
sair de seus lares por conta de situações de 
calamidade em São Paulo.
 O valor, insuficiente para custear o 
aluguel de um imóvel na região central onde 
essas famílias já estão estabelecidas, gera 
um problema cíclico já que elas voltam a 
buscar no mercado informal um local para se 

Figura 22: Desabrigados do desabamento do Ed. Wilton Paes de Almeida vivendo em frente 
à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

 19Dados da Secretaria Municipal de Habitação.

4.2- A MULTIFUNCIONALIDADE E A VIDA 
URBANA

 Tendo em vista o centro da cidade 
de São Paulo como contexto urbano, a 
implantação do projeto passa a ter um papel 
chave na qualidade do conjunto e na sua 
relação com o entorno. 
 O crescimento do espaço urbano 
nas periferias das grandes cidades degradou 
os centros e despovoou-os de moradores. 
Um dos problemas relacionados com o 
crescimento urbano é o envelhecimento dos 
bairros centrais que muitas vezes têm valor 
histórico e apresentam elevados índices de 
degradação (SALGUEIRO, 1992). 
 Segundo a “Teoria das Janelas 

reestabelecer. As famílias acabam indo parar 
novamente em uma ocupação ou em uma 
favela. 
 Vale ressaltar que os programas 
habitacionais existentes atualmente 
não preveem fundos ou financiamentos 
habitacionais específicos para reformas de 
construções já existentes, somente para a 
construção de novas unidades habitacionais, 
como o Minha Casa, Minha Vida, por exemplo. 
Existe a possibilidade de destinar os fundos 
para a reforma, porém por conta da grande 
burocracia e lentidão aoperação torna-se 
inviável. 
 A construção de novas unidades 
habitacionais não é a única solução para 
ampliar a oferta de habitação em São Paulo. 
É necessária uma política que mescle diversas 
iniciativas de forma a aumentar a eficiência 
das políticas habitacionais, que não estão 

conseguindo abranger uma quantidade 
suficiente de famílias. 

de quem eram os habitantes da ocupação, o 
que dificultou ainda mais a identificação dos 
envolvidos.
 O desabamento do edifício Wilton 
Paes de Almeida trouxe à tona a discussão 
em torno da questão da moradia no centro. 
A grande concentração de movimentos por 
moradia ocupando os edifícios subutilizados 
na região central mostra como a atual 
política de construção de habitação social 
nas periferias é uma estratégia falha e que 
não está dando conta da demanda da 
população, além disso, serve como alerta 
para a quantidade de imóveis vazios passiveis 
de serem ocupados na área. 
 Segundo o urbanista e professor 
de Direito Urbanístico e Ambiental da UCL 
(University College London) Edésio Fernandes 
em entrevista para o jornal da BBC o problema 
é a falta de leis para definir onde os mais 
pobres vão morar. Os centros das cidades 
estão perdendo população, mas o lugar dos 
pobres é cada vez mais a periferia. Para ele, 
a resolução desse problema necessita de 
uma mescla de políticas públicas que inclui 
também propriedades coletivas, moradias 
subsidiadas e auxílio-aluguel como medidas 
necessárias para acabar com o déficit 
habitacional, que é maior entre famílias de 
renda entre zero e três salários mínimos18.  
 O público alvo dos programas de 
habitação não precisa somente da habitação 
em si, mas de toda uma rede de infraestrutura 
de apoio que inclui o sistema de mobilidade 
urbana, proximidade à oferta de emprego, 
escola, equipamentos de saúde, entre outros. 
Toda essa rede já existe e é bem estabelecida 
na região central, que conta também com 
uma enorme quantidade de imóveis que não 
cumprem com a função social.

 18 ODILLA, Fernanda. “Brasil tem 6,9 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de imóveis vazios, diz urbanista” Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44028774

Figura 20: Imagem do edifício Wilton Paes de Almeida 
em 1969.

Figura 21: Imagem do edifício Wilton Paes de Almeida 
em 2017, ocupado pelo movimento MSLM.
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4.2- PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE 
HABITAÇÃO SOCIAL E USO MISTO NO 
CENTRO DE SÃO PAULO
 A partir do contexto histórico e social 
aqui apresentados, percebe-se na área 
uma região cheia de potencial que poderá 
ter melhor usufruto a partir da implantação 
de melhorias e transformações para que 
o uso das infraestruturas já existentes seja 
potencializado e o local passe a atrair mais 
movimento, voltando a ser uma região 
vibrante novamente. 
A região da Santa Ifigênia, assim como toda a 
área central da cidade de São Paulo, possuí 

atualmente grande quantidade de terrenos 
subutilizados ou destinados a estacionamento 
de veículos, o que configura um problema 
para a organização e usufruto do espaço 
público, já que poderiam ser melhor utilizados 
se destinados a usos habitacionais ou 
equipamentos públicos de diversos segmentos, 
revertendo o atual estado de deterioração 
do Centro que é causado, de maneira geral, 
pela baixa ocupação dos espaços.  
A partir das questões principais levantadas 
acima e dos princípios de multifuncionalidade, 
da necessidade por aproximação da 
habitação de interesse social às infraestruturas 
básicas da cidade e de reversão do atual 
cenário de degradação urbana ao qual 
o centro está sujeito, surge a proposta de 
implantar um complexo habitacional e de uso 
misto.
Os objetivos principais que ditaram a 
implantação do projeto foram a dinamização 
da área a partir do uso misto; a enfatização 
do pedestre a partir da criação de 
atravessamentos pelo interior da quadra 
e da concepção espaços públicos de 
permanência no térreo e o estabelecimento 
de uma relação harmônica entre as torres 
habitacionais e os demais usos a partir da 
separação de espaços de convivência 
privados e públicos. 
A partir destes objetivos o projeto busca 
responder a algumas das principais demandas 
que o centro possuí atualmente e procura 
criar na quadra onde será implantado um 
possível modelo de ocupação do centro 
para resgatar a sua urbanidade e reativar 
a noção de vizinhança, essencial para a 
requalificação. 

 A revitalização dos centros é uma 
prioridade para que haja uma adequada 
reutilizaçzão dos edifícios de qualidade que 
hoje são funcionalmente obsoletos. A partir da 
ligação entre edifícios reabilitados e o espaço 
público revitalizado, a tendência é que o 
espaço passe a ser mais utilizado, invertendo 
a tendência da degradação (BOHIGAS, 1999 
pg. 204).
 De acordo com Jane Jacobs:

“Uma mistura de usos pode ser 
suficientemente complexa para sustentar 
a segurança da cidade, contanto essa 

multifuncionalidade precisa de uma 
grande diversidade” (JACOBS, 1961 pg. 

155-156). 

Para Barreta, é importante “apostar na 
polivalência e na satisfação de procuras 
diversificadas conjugando diferentes formatos 
de loja, diferentes tipologias de bens/serviços 
e adaptando horários de funcionamento 
adequados a cada procura específica” 
(BARRETA, 2004 pg. 16).

urbana (KARSSENBERG, 2015).
 Nesse sentido, a esfera publica ganha 
papel de destaque, já que é ela quem irá 
ditar a forma como os pedestres irão vivenciar 
a cidade. Simultaneamente, os plinths, andar 
térreo dos prédios, tornam-se objetos de 
destaque para influenciar a forma como a 
cidade será percebida.  
 Pesquisadores mostram que se o 
destino é seguro, limpo, relaxado e fácil de 
compreender, e se os visitantes passeiam com 
as suas expectativas atendidas ou excedidas, 
esses visitantes permanecerão três vezes mais 
tempo e gastarão mais dinheiro do que numa 
estrutura antipática e confusa (KARSSENBERG, 
2015).
 A diversificação de usos torna-se 
um mecanismo que possibilita incentivar 
com que as pessoas ocupem e vivenciem 
os espaços em vários horários do dia, 
aumentando assim a movimentação da 
área e, consequentemente, a sensação de 
segurança. 

e o tipo de uso ao qual se destinarão as 
construções tem papel determinante na forma 
como ocorrerá o movimento e consequente 
qualidade da área. 
 Atualmente a área central tem picos 
de movimento durante o dia por conta da 
grande concentração de usos comerciais e 
de serviços, o que não se repete durante a 
noite, quando o movimento é extremamente 
baixo e a sensação de insegurança é maior, 
já que o espaço pouco ocupado facilita a 
ocorrência de atividades ilícitas.
 Segundo Karssenberg, a cidade 
não é somente um entorno funcional, mas 
também um entorno de experiência. Apesar 
de durante as ultimas décadas a função ter 
sido bastante dominante devido à grande 
produção de construção pós-guerra e a 
industrialização do processo de construção, 
atualmente passou a ocorrer uma mudança 
entre o antigo “fazer a cidade” para o “viver 
a cidade”. Para ele, torna-se necessário que 
haja uma atenção maior para a experiência 

Quebradas”, desenvolvida por George Kelling, 
se a janela de um edifício for quebrada e 
logo não receber reparo, a tendência é que 
passem a arremessar pedras nas outras janelas 
e posteriormente passem a ocupar o edifício 
e destruí-lo (KELLING, 2009). 
 De acordo com essa teoria, uma área 
urbana que transmite a ideia de decadência 
cria um movimento cíclico negativo que 
incita a continuidade e o crescimento do 
vandalismo. A decadência traz a sensação 
de que não existem leis ou regras, portanto a 
teoria de Kelling concluí também que o crime 
é maior em áreas onde a negligência, sujeira, 
desordem e abuso são maiores. Se uma 
comunidade mostra sinais de deterioração 
e isso é algo que não parece importar a 
ninguém, então é gerado um ambiente para 
crime (KELLING, 2009). 
 No contexto da região central a 
qualidade do ambiente construído passa a 
ter papel essencial na requalificação urbana. 
A maneira como o terreno será ocupado 

Figura 23. Esquema da divisão das esferas públicas do espaço. Fone: A cidade ao nível dos olhos pg. 15
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junto ao cartão postal da cidade de São 
Paulo, a ponte estaiada. 
 O projeto, de 2010, é de coautoria dos 
escritórios H+F Arquitetos e MMBB Arquitetos 
e tem 25.500 m2 de área construída com 252 
unidades habitacionais de 50 m2 cada, além 
de um restaurante escola, unidade básica 
de saúde e creche. 
 A tipologia do projeto é orientada 
pela verticalização do programa de moradia 
que é disposto em 3 torres de 15 pavimentos 
com 60 unidades habitacionais cada e duas 

 As habitações de interesse social se 
diferem das habitações comuns de mercado 
principalmente no sentido em que, para terem 
unidades vendidas a preços mais baixos, têm 
grande parte de seu custo subsidiado pelo 
agente público.
Por esse motivo, os projetos costumam 
ter entre suas principais preocupações a 
tentativa de barateamento de custos através 
de métodos construtivos mais eficientes, 
aproveitamento do terreno para implantação 
do maior número possível de unidades e o 
desenvolvimento de tipologias habitacionais 
que melhor aproveitem o espaço útil.
O item 1.4 do capítulo 1 deste trabalho 
trata do tema “Quantidade x Qualidade”, 
que deve ser a preocupação central na 
implantação de projetos de habitação social 
para que mantenham o equilíbrio entre essas 
duas condicionantes e resultem em projetos 
de qualidade que consigam atingir o maior 
número possível de pessoas.
Os estudos de caso apresentados a seguir vem 
como forma de expor projetos de habitação 
de interesse social desenvolvidos na cidade de 
São Paulo, investigando as soluções utilizadas 
e o impacto que tiveram no projeto final.

5.1- CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM 
EDITE [H+F ARQUITETOS E MMBB 
ARQUITETOS]
 Projetado para ocupar o lugar da 
favela de mesmo nome que existia no local 
de implantação do projeto, o Conjunto 
Habitacional Jardim Edite está um dos pontos 
mais significativos para o crescimento do 
setor financeiro e de serviços de São Paulo, 
o cruzamento entre as avenidas Engenheiro 
Luís Carlos Berrini e Jornalista Roberto Marinho, 

Figura 24: Vista do Conjunto Habitacional Jardim Edite.

05.

ESTUDOS DE CASO
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Figura 26: Planta tipo das lâminas de habitação do Conjunto Habitacional Jardim Edite

Figura 27: Imagem do corredor dos pavimentos de habitação do Conjunto Habitacional 
Jardim Edite

já discutido neste trabalho no tópico 1.4. 
A quantidade de área construída não é 
coerente com a quantidade de unidades 
habitacionais que foram disponibilizadas, 
o que vai contra o que os programas de 
habitação deveriam estar buscando. 
 Apesar de estar bem inserido no 
contexto urbano, o que permite fácil acesso 
às infraestruturas essenciais da cidade, 
sua implantação acabou gerando intensa 
segregação, já que projeto não estabelece 
relação significativa com o seu entorno. O 
projeto volta-se a si mesmo e fechando-se ao 
seu entorno. 
 É essencial que os projetos para novas 
unidades de habitações de interesse social se 
concentrem nas questões de quantidade x 
qualidade, para que seja construído o maior 
número possível de unidades mantendo 
a qualidade do projeto; mas também é 
necessário que não seja encarado como 
um “elefante branco” em seu local de 
implantação, mas como uma parte integrante 
de seu contexto, visando sempre romper com 
a fragmentação do território urbano.

segregação.  
 A tipologia laminar dos prédios foi 
pensada prevendo que parte das áreas de 
convívio aconteceria no próprio pavimento, 
nos corredores entre as unidades. Na prática 
essa ideia também não foi eficiente já que 
o espaço tende a ficar subutilizado e acaba 
gerando um custo excessivo no valor total 
da obra, com grande quantidade de área 
construída sem uso para os moradores.
 A cobertura dos embasamentos que 
abriga os equipamentos públicos serve como 
térreo elevado dos blocos habitacionais, 
interligando os edifícios e conferindo outra 
área de convivência para os moradores, 
separado do contexto urbano. 
 O projeto tem quantidades que são 
inconsistentes com uma política que deveria 
buscar otimizar os espaços para o melhor 
coeficiente entre qualidade x quantidade, 

lâminas mais baixas, de 5 pavimentos com 32 
unidades habitacionais cada. Os blocos são 
articulados entre eles por um embasamento 
que fica sobre a cobertura dos equipamentos 
públicos. 
 Ao articular os equipamentos ao uso 
habitacional, os arquitetos buscaram “inserir o 
conjunto na economia e cotidiano da região”, 
já que teoricamente esses equipamentos 
são orientados tanto para a comunidade 
residente como para o público das grandes 
empresas no entorno. 
 Na pratica, o Jardim Edite configura-
se como uma ilha em meio ao seu contexto, 
já que o dia a dia da população residente 
fica restrito ao interior do conjunto e a 
população que utiliza os prédios do entorno 
não estabelece relação alguma com os 
equipamentos existentes no embasamento 
do projeto, o que acaba gerando ainda mais 

Figura 25: Diagrama de distribuição de usos feito pelos arquitetos.
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projetual, já que propõe o recorte da quadra 
para abrir frentes de mobilidade aos pedestres, 
levando espaços públicos de convivência 
para o centro da quadra e ocupando o 
térreo dos edifícios com comércio e fachada 
ativa, com o objetivo de integrar as grandes 
quadras com o entorno da região.
 A área central possui desafios 
significativos para qualquer tipo de 
intervenção e as soluções convencionais 
praticadas pelo mercado imobiliário não 
são adequadas neste contexto, portanto, 
somente buscar eficiência na implantação de 
torres isoladas sob a norma da legislação não 
seria uma abordagem suficiente para lidar 
com os desafios deste projeto.
Nesse sentido, o projeto obteve êxito, já que 
considera uma abordagem urbanística que 

Figura 30: Imagem de proposta do projeto para o Complexo Habitacional Júlio Prestes.

responde a questões como a criação de 
espaços públicos, semi públicos e privados e 
observa os eixos urbanos e faixas visuais para 
os movimentos históricos existentes na área. O 
projeto compõe um conjunto arquitetônico 
com o seu entorno e configura-se como um 
passo importante em direção à requalificação 
da área central ao propor a habitação de 
interesse social e a multifuncionalidade.

primeiro projeto realizado para o local. 
 O terreno maior, de 18 mil m2 
quadrados, corresponde ao local onde ficava 
a antiga rodoviária da luz, que foi centro de 
diversas polêmicas. Após o encerramento das 
atividades da rodoviária, o terreno abrigou 
um shopping popular entre 1988 até 2009, 
que foi demolido para receber o projeto de 
autoria do escritório Herzog & de Meuron para 
um Complexo Cultural/Teatro de Dança. 
 Apesar do enorme investimento e 
especulação por parte Governo do Estado de 
São Paulo acerca da execução do projeto do 
escritório suíço, a proposta foi cancelada em 
2015. Entre os anos de 2009, quando o edifício 
pré-existente foi demolido, e os dias atuais, 
enquanto o projeto do Complexo Júlio Prestes 
não é finalizado, o terreno permaneceu 

5.2- COMPLEXO HABITACIONAL E 
CULTURAL JÚLIO PRESTES [BISELLI 
& KATCHBORIAN ARQUITETOS 
ASSOCIADOS]
 Constituído por equipamento público 
cultural, 1.200 unidades habitacionais, creche, 
comércio e espaços verdes públicos, o projeto 
do escritório Biselli & Katchborian Arquitetos 
Associados possuí um contexto bastante 
similar àquele proposto na atividade projetual 
deste trabalho. 
 O complexo está sendo implantado 
em dois terrenos na região da Luz, em frente 
à praça Júlio Prestes no Centro de São Paulo 
e foi contratado após uma concorrência 
por um dos quatro lotes da Parceria Público-
Privada (PPP) da Habitação, porém não foi o 

Figura 28: Imagem da proposta de projeto do escritório Herzog 
& De Meuron para o Complexo Cultural/ Teatro de Dança.

completamente sem uso e em grande parte 
deste tempo, vazio. O Governo mudou então 
o foco do terreno, passando-o da Secretaria 
da Cultura para a Secretaria da Habitação, 
que abriu concorrência para proposta de 
habitação social no local.
 A construtora Canopus foi a vencedora 
da concorrência para execução e posterior 
gestão dos empreendimentos e, segundo 
o edital, deve construir 3.683 unidades no 
Centro de São Paulo, sendo 2/3 delas para 
habitação de interesse social (HIS) e 1/3 para 
habitação de mercado popular (HMP). O 
projeto da Luz foi o primeiro com um concurso 
fechado de arquitetura, realizado pela própria 
concessionária responsável pela obra.
 O conceito do projeto se relaciona 
diretamente com a ideia do exercício 

Figura 29: Imagem do terreno de implantação do Complexo Habitacional Júlio Prestes
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5.1- CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM 
EDITE [H+F ARQUITETOS E MMBB 
ARQUITETOS]
 Projeto de 2011 desenvolvido pelo 
escritório paulista Boldarini Arquitetura e 
Urbanismo, o Residencial Corruíras localiza-se 
na Vila Campestre em São Paulo. Faz parte das 
ações da SEHAB/PMSP e está englobado na 
área da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, viabilizando o reassentamento dos 
moradores da Favela Minas Gerais, ocupação 
irregular que faz fronteira com o terreno. 
 São 224 unidades habitacionais 
dispostas em dois blocos, de 7 e 9 pavimentos, 
que são dispostos com escalonamento 
entre eles para melhor aproveitamento da 
declividade acentuada do terreno. 
 Os dois blocos são articulados por 
circulações horizontais feitas a partir de 
passarelas metálicas, que permitem também 
que os dois únicos eixos de transposição vertical 
sirvam a todas as unidades habitacionais. 
 As unidades habitacionais têm uma 
só tipologia, de 2 dormitórios com dimensões 
mínimas confortáveis para uma unidade 
habitacional. 
 Diferentemente de grande parte dos 
conjuntos habitacionais que são construí-
dos nas periferias e excluídos da rede de in-
fraestruturas públicas, o conjunto habitacional 
Corruíras está inserido próximo à estação de 
metrô, linhas de ônibus, hospital público e es-
colas.    Essa característica é 
extremamente importante para o sucesso da 
implantação do projeto, já que mantem a 
qualidade e a viabilidade da moradia para o 
público de baixa renda, que tem acesso fácil 
às infraestruturas essenciais da cidade. 
 Apesar de ter obtido bom 

Figura 32: Implantação do Residencial Corruíras.

Figura 31: Implantação do Complexo Habitacional Júlio Prestes.
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aproveitamento do terreno a partir de 
uma implantação que trabalha com a 
topografia acidentada existente, o Conjunto 
Habitacional Corruíras tem como um de seus 
principais defeitos o fato de não ter suprido 
unidades habitacionais o suficiente para todos 
que ocupavam a Favela Minas Gerais. Além 
de grande parte da favela continuar existindo 
no local, pouco a pouco as áreas comuns 
do conjunto passaram a ser ocupadas por 
habitações irregulares, o que deteriora a área 
e impede que os moradores usufruam da 
qualidade espacial do projeto. 
 Essa característica não é exceção do 
conjunto Corruíras, é uma situação comum há 
diversos conjuntos habitacionais em São Paulo 
já que na maioria das vezes a verba disponibi-
lizada não é o suficiente para a construção de 
unidades para todas as pessoas que habitam 
os assentamentos irregulares. Dessa forma, 
cabe um esforço mutuo tanto do governo 
para disponibilização de verba quanto dos ar-
quitetos para tentar trabalhar a situação de 
forma a maximizar a quantidade de unidades 
construídas com qualidade, para que não 
seja gerada uma situação como essa. 

Figura 35: Corte demonstrando 
a topografia do terreno do 
Residencial Corruíras.

Figura 33: Imagem dos eixos de transposição vertical do 
Residencial Corruíras.

Figura 34: Imagem das passarelas de transposição 
horizontal entre os blocos, ao fundo a favela que 
continua existindo no local.



63

6.1- APRESENTAÇÃO DO TERRENO
 Por meio do estudo de propostas 
de projetos semelhantes e das reflexões 
apresentadas nesta dissertação, o projeto do 
complexo habitacional e de uso misto na Santa 
Ifigiênia vem como uma forma de disponibilizar 
equipamentos para suprir algumas das 
necessidades mais urgentes da área, que são 
a oferta da unidades habitacionais para o 
público de baixa renda; reativação do tecido 
urbano através do incentivo à diversidade 
de usos e a possibilidade de apropriação da 
paisagem urbana por parte dos cidadãos 
através de espaços públicos de qualidade.
 O terreno onde o projeto será inserido 
fica localizado entre a Avenida Rio Branco e 
Rua Santa Ifigênia, nas esquinas com as ruas 
dos Gusmões e Vitória. Atualmente o terreno 
é ocupado, em sua fachada para a Av. Rio 
Branco, por um grande estacionamento 
de veículos e em sua fachada para as ruas 
Santa Ifigênia, dos Gusmões e Vitória por 
pequenos comércios em mal estado de 
conservação, que seriam desapropriados 
para a implantação do projeto. Vale ressaltar 
que foram mantidas construções de uso 
habitacional com maior gabarito e em bom 
estado de conservação tanto na rua Santa 
Ifigênia quanto na rua dos Gusmões. 

DADOS DO TERRENO
Área do terreno: 8.101,90m2
Plano Diretor Estratégico (P.D.E 2014): Zona de Centralidade dentro da Op. Urbana Centro
Coef. de Aproveitamento Max. (C.A): 6 (OPC)

Figura 36. Mapa de localização do terreno, marcado em vermelho.

06.

MORAR: A HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL NO 
CENTRO DE SÃO PAULO
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6.3- DISTRIBUIÇÃO DE USOS
 O projeto é composto por 
embasamento destinado a área de comércio 
e serviços; biblioteca; centro de acolhimento 
para moradores de rua; equipamento 
destinado a serviços sociais e torres de 
habitação de interesse social e para mercado 
popular.
 Entrando no complexo a partir da 
Avenida Rio Branco o pedestre tem a sua 
disposição comércios com fachadas voltadas 
tanto para o interior do complexo, na praça 
principal, quanto para as ruas que o cercam. 
O espelho d’água configura-se como o 
elemento central deste pavimento, localizado 
no meio da da praça onde fica o principal 
espaço de permanência para quem faz o 
percurso de atravessamento em direção à 
rua Santa Ifigênia.
 Subindo as escadas ou elevadores, o 
usuário chega ao primeiro pavimento, onde 
se concentram os espaços destinados a 
serviços. É neste pavimento que se localiza 
o abrigo para moradores de rua, voltado 
para a Avenida Rio Branco, com acesso 
e transposições separados do restante do 

Figura 38: Diagrama de Usos.

de caso Complexo Habitacional e Cultural 
Júlio Prestes, configurando uma parceria 
entre os agentes público e privado para a 
disponibilização de unidades habitacionais. 
Essa modalidade de construção permite que 
um projeto habitacional de grande porte 
seja viabilizado através do aporte de capital 
majoritariamente privado, pois o agente 
privado se beneficia dos lucros advindos da 
venda das habitações e aluguel dos espaços 
comerciais, enquanto as famílias de baixa 
renda têm o seu acesso à moradia garantido 
através de subsídios e financiamento públicos. 

6.2- IMPLANTAÇÃO

 A implantação no terreno se deu de 
forma a preencher as empenas cegas das 
pré-existências com os usos de comércio, 
serviços e equipamentos públicos, voltando 
suas fachadas tanto para as ruas do entorno 
quando para o interior da quadra. Os blocos 
de comercio e serviços que encobrem as 

Figura 37: Planta de Cobertura.

empenas transformam-se no embasamento 
para as torres habitacionais a partir do 
segundo pavimento.  
 Outro ponto chave para o desenho da 
implantação foi a necessidade de criar de um 
eixo de atravessamento pelo interior da quadra 
devido ao intenso fluxo de pedestres entre a 

Avenida Rio Branco, onde se concentram os 
principais meios de transporte público e a rua 
Santa Ifigiênia, onde se concentra a maior 
parte dos comércios da região.
 A proposta é que o projeto seja 
implantado através de uma PPP de Habitação, 
similar ao projeto utilizado como estudo 
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Figura 40: Planta 1o Pavimento.

nas áreas de comércio e serviços localizadas 
tanto no térreo quanto no primeiro pavimento 
e o uso privado, na cobertura dos blocos 
de comércio e serviços, que tem acessado 
restrito somente para lazer dos moradores do 
complexo.
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projeto através do pavimento térreo. Do outro 
lado do primeiro pavimento, na fachada 
voltada para a rua Santa Ifigênia, localiza-se 
o centro de apoio social que tem seu acesso 
através do eixo de transposição vertical que 
serve também à biblioteca, localizada no 
térreo e subsolo. 

Figura 39: Planta Térreo

 O segundo pavimento caracteriza-se 
como o andar de transição, é a cobertura dos 
blocos de comércio e serviços e configura o 
embasamento das torres de habitação. Neste 
pavimento desenvolvem-se as áreas de lazer 
para os moradores do complexo, com espaço 
de playground, áreas de permanência com 

bancos, árvores e o hall social para adentrar 
às torres.
 A configuração geral do projeto foi 
desenvolvida de forma a criar três tipos de usos 
com espaços de permanência separados, o 
público, localizado no térreo onde acontece 
o atravessamento da quadra; o semi público, 
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Figura 42: Entrada da Avenida Rio Branco.

Figura 43: Vista da praça central a partir da rua Santa Ifigênia.

Figura 41: Planta 2o Pavimento.
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Figura 44: Planta tipo bloco Laranja.

Figura 45: Planta tipo blocos Azul e Verde.

Figura 46: Planta tipo bloco Amarelo.

6.4- A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 A articulação da habitação com os 
demais usos trabalha com a ideia de que, 
apesar de estarem unidos em um mesmo 
complexo, o uso habitacional tem necessi-
dades especificas para permitir a vivencia do 
espaço de maneira privativa e separada da 
movimentação geral da cidade. O acesso às 
unidades habitacionais acontece no térreo, 
nas fachadas da Avenida Rio Branco, rua dos 
Gusmões e Santa Ifigênia, permitindo que os 
moradores não precisem adentrar a quadra 
para chegarem ao complexo habitacional. 
 A cobertura dos blocos de comércio 
e serviços se transforma na área de lazer dos 
blocos de habitação, criando um espaço pri-
vado de convívio destinado somente aos mo-
radores. Os dois blocos de áreas de lazer são 
integrados a partir de passarelas metálicas, 
criando uma grande área de lazer comum a 
todas as torres.
Para as unidades habitacionais foram desen-
volvidas unidades com tipologias nos forma-
tos quitinete, 1, 2 e 3 dormitórios, dispostos nas 
quatro torres. As tipologias das unidades foram 
desenhadas a partir das dimensões mínimas 
necessárias para a moradia popular confor-
me a legislação vigente sob decreto específi-
co do artigo 194 da Lei 13.885/04 de São Pau-
lo. Todas as torres possuem 10 pavimentos, a 
não ser pela torre laranja, com fachadas para 
a Avenida Rio Branco e rua dos Gusmões, que 
tem pavimento tipo menor e 15 pavimentos. 
 As torres foram projetadas em dois for-
matos, sendo os blocos azul, laranja e verde 
no pavimento tipo com corredor central e 
apartamentos nas duas fachadas e o bloco 
amarelo, localizado na empena das preexis-
tências da rua Vitória, com pavimento tipo 
laminar, voltando seu corredor de circulação 

para a empena cega e as varandas das uni-
dades habitacionais para o interior da quad-
ra. 
 Oferece no total 410 unidades habita-
cionais, sendo 2/3 voltadas para habitação 
de interesse social (274 unidades) e 1/3 para 
a habitação de mercado popular (136 uni-
dades) com uma média de 1.230 habitantes.
 Levando em consideração a propos-
ta de ofertar unidades habitacionais na área 
central visando a utilização das infraestruturas 
básicas da cidade, o projeto não prevê vagas 
de estacionamento para as unidades habita-
cionais, disponibilizando estacionamento no 
subsolo para os usuários da área de comércio 
e serviços. 
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Figura 47. Corte AA
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Figura 49. Fachada 02- Rua Santa Ifigênia  Figura 48. Corte BB
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Figura 50. Fachada 01- Rua dos Gusmões
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Figura 52. Vista a partir da esquina entre a rua dos Gusmões e a Avenida Rio Branco.

Figura 51. Fachada 03- Avenida Rio Branco
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 Os fundamentos e ideias apresentados 
neste trabalho, e o objetivo de requalificar a 
dinâmica atual da região, demandam uma 
solução arquitetônica que transforme o cená-
rio atual, desacelerando a deterioração que 
cria um ambiente perigoso e desagradável.
 O Centro está sujeito a forte pressão 
por conta da cobiça do mercado imobiliário, 
porém, cabe aos órgãos públicos o papel de 
ditar as regras de como ocorrerá a sua ocu-
pação, além da responsabilidade por inter-
mediar soluções que possam satisfazer tanto 
os agentes públicos quanto os privados, mas, 
acima de tudo, tenha como interesse princi-
pal as necessidades dos cidadãos da cidade. 
 Por fim, o complexo de uso misto e ha-
bitação de interesse social na Santa Ifigênia 
transformará com o tempo a região, impulsio-
nando a requalificação do espaço urbano a 
partir do reconhecimento e usufruto de suas 
potencialidades e transformação de suas ca-
rências.

 A partir da análise feita nesta disserta-
ção, notamos que o déficit habitacional en-
frentado por São Paulo e pelo Brasil está mui-
to longe de ser resolvido. Faltam iniciativas, 
verba e flexibilidade dos programas vigentes 
para que as soluções pretendidas passem a 
atingir um número mais expressivo de pessoas 
sem que a qualidade do produto oferecido 
seja prejudicada.  
 Não há somente uma solução para a 
disponibilização de unidades habitacionais e 
a forma como elas podem ser disponibilizadas 
é bastante diversa, como exposto nos capítu-
los anteriores.
 Cada contexto exigirá um conjunto 
específico de medidas que melhor se adapte 
ao caso, seja por meio da reforma de constru-
ções existentes, construção de novas unida-
des, através de financiamento público, par-
ceria público-privada ou incontáveis outras 
combinações entre as ferramentas legais dis-
poníveis. 
 De qualquer maneira, a população so-
cialmente vulnerável precisa ter acesso facili-
tado às infraestruturas de suporte da cidade. 
Continuar relegando essa população às regi-
ões periféricas somente servirá para manter o 
cenário atual de ocupações irregulares, além 
de criar outros problemas como a criminalida-
de e a dificuldade na mobilidade urbana.
 Dentro do contexto da área central, 
também devem ser observados outros aspec-
tos essenciais como a necessidade de manter 
o tecido urbano vivo para que seja possível re-
verter o atual cenário de degradação. A im-
plantação da habitação nesses locais pode 
ser um mecanismo chave para a requalifica-
ção urbana, juntamente com outras iniciati-
vas benéficas para o cenário como o incenti-
vo à multifuncionalidade.

07.
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Agência Brasil. Disponível em: <https://www.
metrojornal.com.br/foco/2018/06/20/desabri-
gados-em-desabamento-impedem-limpeza-
-no-centro-de-sao-paulo.html> Acesso em 16 
Mar. 2018
Figura 23: Esquema da divisão das esferas pú-
blicas do espaço. Fonte: KARSSENBERG, Hans. 
A cidade ao nível dos olhos: lições para os 

tas/read/projetos/17.194/6427> Acesso em 18 
Ago 2018.

Figura 30: Imagem da proposta do projeto 
para o Complexo Habitacional Júlio Prestes. 
Disponível em: < http://vitruvius.com.br/revis-
tas/read/projetos/17.194/6427> Acesso em 18 
Ago. 2018.

Figura 31: Implantação do Complexo Ha-
bitacional Júlio Prestes. Disponível em: < 
http://vitruvius.com.br/revistas/read/proje-
tos/17.194/6427> Acesso em 18 Ago. 2018.

Figura 32: Implantação do Residencial Corru-
íras. Disponível em: < https://www.archdaily.
com.br/br/755090/residencial-corruiras-bolda-
rini-arquitetura-e-urbanismo> Acesso em 25 
Ago. 2018

Figura 33: Imagem dos eixos de transposição 
vertical do Residencial Corruíras. Autor: Daniel 
Ducci. Disponível em: <https://www.archdaily.
com.br/br/755090/residencial-corruiras-bolda-
rini-arquitetura-e-urbanismo> Acesso em 25 
Ago. 2018

Figura 34: Imagem das passarelas de transpo-
sição horizontal entre os blocos, ao fundo a 
favela que continua existindo no local.  Autor: 
Daniel Ducci. Disponível em: <https://www.ar-
chdaily.com.br/br/755090/residencial-corrui-
ras-boldarini-arquitetura-e-urbanismo> Acesso 
em 25 Ago. 2018

Figura 35: Corte demonstrando a topogra-
fia do terreno do Residencial Corruíras. Dis-
ponível em: <https://www.archdaily.com.br/
br/755090/residencial-corruiras-boldarini-ar-
quitetura-e-urbanismo> Acesso em 25 Ago. 
2018


