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[1] SIGLAS

ACNUR – Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados.

ADUS – Instituto de Reintegração do Refugiado. 

CONARE – Comitê Nacional para Refugiados.

CIC do Imigrante - Centro de Integração do Imigrante.

CER – Comitê Estadual para Refugiados. 

ONU – Organização das Nações Unidas.

OIR – Organização Internacional de Refugiados.

UNRWA – Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refu-
giados da Palestina no Próximo Oriente.
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‘‘In the same boat’’ 
Autor: Francesco Zizola

Fonte: PÚBLICO Comunicação Social SA
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[2] INTRODUÇÃO 

A migração em massa não é um fenômeno recente, ela 
vem acompanhando a era moderna desde seus primórdios. 
Atualmente, o mundo vive a pior crise de refugiados desde o 
fim da 2ª Guerra Mundial. Segundo os dados do Alto Comis-
sário das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), cerca de 
65,8 milhões de pessoas ao redor do mundo foram obrigadas 
a saírem de suas casas, destas, cerca de 21 milhões são refu-
giados, isto é, pessoas que estão fora de seu país de nacionali-
dade ou residência habitual devido a perseguição relacionadas 
a questão de religião, nacionalidade, raça, pertencimento a um 
determinado grupo social, opinião política e à violação de di-
reitos humanos. 

Com o aumento de refugiados ao redor do mundo e a ten-
dência de crescimento desse número, muitos refugiados bus-
cam, principalmente, proteção e melhores condições de vida 
no Brasil. Segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para 
Refugiados, o Brasil reconheceu 10.145 refugiados de dife-
rentes nacionalidades, desses, 5.134 continuam com registro 
ativo no país.

A cidade de São Paulo, desde sua fundação até os dias atu-
ais, possui uma longa história de integração e miscigenação 
de culturas e etnias distintas. Atualmente, por ser a segunda 
maior metrópole da América Latina, São Paulo, se tornou um 
grande atrativo para aqueles que buscam emprego e oportuni-

dades para melhores condições de vida. 
Tendo em vista essa situação, o presente trabalho busca 

analisar a atual crise migratória ao redor do mundo, no Brasil 
e na cidade de São Paulo, onde será possível obter dados dos 
fluxos migratórios, dificuldades e necessidades, órgãos que 
dão suporte aos imigrantes; com a intenção de propor uma 
intervenção na cidade de São Paulo que possa amenizar parte 
dos problemas encontrados, tais como a dificuldade com o 
idioma, a busca por emprego, documentos e o preconceito.

A partir das dificuldades e necessidades relatadas pelos 
refugiados, o trabalho final de graduação, tem como objetivo 
propor um edifício, na região da Baixada do Glicério, que ser-
virá como ponto de apoio para os refugiados, proporcionando 
maior integração cultural e facilidade na hora da chegada. 

Figura 1 - ‘‘Contraste entre a retórica receptiva de muitos governos e a realidade 
para os refugiados que tentam se estabelecer em diferentes países da Europa.’’

Foto: Paulo Ito/ C2C/ BBC News Brasil
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[3] O REFÚGIO

A questão do refúgio é algo que existe desde o início dos 
tempos. Pessoas batem à porta de outras, fugindo de seus 
países de origem em função da violência, da guerra e do ex-
cesso de fome (BAUMAN). Relatos históricos identificam o 
refúgio, por questões de caráter religioso, na Grécia Antiga, 
Egito, Roma e Mesopotâmia. As pessoas que eram contrárias 
às ideias de um determinado governo, procuravam lugares sa-
grados onde os exércitos não pudessem entrar, assim, os tem-
plos acabavam se tornando um refúgio contra as perseguições 
e violência.  Com o passar do tempo, o refúgio foi perdendo o 
caráter religioso e passou a ser assunto de Estado. 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa 
e o fim do Império Otomano fizeram com que ocorresse um 
intenso movimento de pessoas. Dessa forma, a comunidade 
internacional definiu novas condições jurídicas para refugia-
dos, organizou o assentamento ou repatriação e concedeu 
proteção. 

A Segunda Guerra Mundial proporcionou o deslocamento 
de milhões de pessoas por diversas partes do mundo. Para 
enfrentar os problemas relacionados a esse deslocamento em 
massa, criaram a Administração de Socorro e Reabilitação das 
Nações Unidas (1946), realizaram conferências para estabele-
cer novas condições para refugiados, criaram a Organização 

3.1 Cenário Internacional 

Internacional de Refugiados (1947) e o Alto Comissário das 
Nações Unidas (1950), com a função de viabilizar proteção in-
ternacional. 

Atualmente, o mundo vive a pior crise humanitária desde 
a Segunda Guerra Mundial. Segundo os dados do ACNUR, em 
2017, o número de pessoas que foram forçadas a deixar suas 
casas aumentou em 2,9 milhões. Estima-se que o número 
de 65,8 milhões de deslocados tenha sofrido uma alteração 
e aumentado para aproximadamente 68,5 milhões, fruto das 
perseguições, das guerras e da violência em seus países. 

Ao falar dessas 68,5 milhões de pessoas, podemos separar 
esse número em categorias. São aproximadamente 25,4 mi-
lhões de refugiados, 40 milhões de pessoas deslocadas inter-
namente, ,4 milhões são refugiados da Palestina sob o man-
dato da UNRWA, 19,9 milhões são refugiados sob o mandato 
do ACNUR e 3,1 milhões de requerimentos de asilo. (ACNUR. 
2017)

No mapa ao lado podemos obeservar os países que mais 
tiveram pessoas saindo e os países que mais receberam re-
fugiados
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Do número total de refugiados ao redor do mundo, mais de 68% vieram de apenas cinco países: Síria (6,3 milhões), Afeganistão (2,6 mi-
lhões), Sudão do Sul (2,4 milhões), Myanmar (1,2 milhão) e Somália (986 mil). Já os países que mais acolheram refugiados foram: Turquia (3,5 
milhões), Paquistão (1,4 milhão), Uganda (1,4 milhão), Líbano (1 milhão), Irã (979 mil), Alemanha (970 mil), Bangladesh (932 mil) e Sudão (906 
mil) (ACNUR, 2017).

LEGENDA

Número de saída
(Maior para o menor)

Número de entrada
(Maior para o menor)

Mapa 1 - Refúgio em números 
Fonte: Adapatado pelo autor baseado no relatório do ACNUR (2017)



12

Refugiados na Chegada ao Brasil
Autor: Laura Daudén
Fonte: Conectas.org
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Nos últimos anos, o mundo tem acompanhado a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, onde pessoas 
migraram para várias regiões do mundo em busca por refúgio e proteção. O Brasil, desde o dia do seu descobrimento, é con-
siderado multicultural devido a chegada de imigrantes ao longo de sua história. É um país que acolhe todas as raças, cores e 
culturas vindas de diferentes lugares do mundo. 

Segundo os dados fornecidos pelo CONARE, o Brasil reconheceu 10.145 refugiados dos 126.102 solicitantes de refúgio. Só 
no ano de 2017, como podemos notar na figura x foram totalizadas 33.866 solicitações de reconhecimento da condição de re-
fugiado, os venezuelanos representam mais da metade dos pedidos realizados, com 17.865 solicitações. Na sequência estão os 
cubanos (2.373), os haitianos (2.362) e os angolanos (2.036). Os estados com mais pedidos de refúgio são Roraima (15.955), 
São Paulo (9.591) e Amazonas (2.864), segundo dados da Polícia Federal.

3.2 Cenário no Brasil 

Figura 2 - Número de Solicitantes de Refúgio no Brasil
Fonte: Adapatado pelo autor baseado no relatório do ACNUR (2017)
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Dentre os refugiados reconhecidos no Brasil, a Síria lidera 
com 39% do total, a República Democrática do Congo totaliza 
13%, Colômbia representa 10% e Angola 8%.

Podemos obeservar no mapa ao lado os estados que mais 
recebem solicitações de reconhecimentos na condição de re-
fugiado, porém os estados que mais acolhem, respectivamen-
te, no território nacional é São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

A Organização das Nações Unidas (ONU), considera a le-
gislação brasileira sobre refúgio umas das mais modernas, 
generosas e abrangentes, pois abrange todos os quesitos de 
proteção internacional do refugiado e escrita sob a ótica dos 
direitos humano. 

Apesar da ONU, considerar a legislação brasileira uma das 
melhores, ainda assim, é possível encontrar dificuldades no 

sistema de atendimento ao refugiado devido à questão territo-
rial e a fragmentação de gestão. Desse modo, a obtenção de 
dados sobre refugiados se torna um obstáculo, consequente-
mente, prejudica a implementação de políticas públicas que 
possam atender a demanda dessas pessoas que chegam no 
país em busca de refúgio.

Figura 3 - Número de Refugiados Reconhecidos no Brasil
Fonte: Adapatado pelo autor baseado no relatório do ACNUR (2017)

Mapa 2 - Estados com maior número de solicitantes
Fonte: Adapatado pelo autor baseado no relatório do ACNUR (2017)
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No Brasil, existem dois mecanismos de lei relacionados ao 
refúgio:

1- Lei n° 9.474/1997.
2- Lei n° 13.445/2017

A Lei 9.474, estabelece o procedimento para a determina-
ção, cessação e perda da condição de refugiado, os direitos e 
deveres dos solicitantes de refúgio e refugiados e as soluções 
duradouras para aquela população. 

Um indivíduo é considerado refugiado, segundo a Lei Bra-
sileira de Refúgio, quando o mesmo sai de seu país de ori-
gem devido a perseguição relacionadas a questão de religião, 
nacionalidade, raça, pertencimento a um determinado grupo 

social, opinião política e à violação de direitos humanos.
‘’Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará su-

jeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao dis-
posto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos 
Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto 
dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de 
acatar as leis, regulamentos e providências destinados 
à manutenção da ordem pública.’’

É necessário que o indivíduo solicitante de refúgio esteja 
presente em território nacional. Após a chegada, é necessário 
procurar uma Delegacia da Polícia Federal ou autoridade mi-
gratória na fronteira e solicitar o refúgio para adquirir a prote-
ção do governo brasileiro e seus direitos.  

A Lei 13.445, institui a Lei de Migração, uma vez que re-
gula os direitos e deveres do imigrante, especialmente aque-
les que entram e permanecem em território nacional. 

Sendo assim, os solicitantes de refúgio possuem os mes-
mos direitos de um cidadão brasileiro. Possuem direito a edu-
cação pública, emprego, atendimento médico em qualquer 
hospital, sendo público ou não, livre trânsito em território na-
cional, entre outros estabelecidos pela Cartilha para Solicitan-
tes de Refúgio no Brasil, realizada pela ACNUR (2015). 

O Direito dos Refugiados 

Figura 4 - Perfil de Refugiados Reconhecidos em 2017
Fonte: Adapatado pelo autor baseado no relatório do ACNUR (2017)
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Imigrantes ilegais se sentam no centro de detenção em Trípoli, na Líbia.
Autor: Ismail Zitouny

Fonte: Reuters
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Atualmente, o estado de São Paulo é o que mais recebe 
refugiados. Segundo os dados do CONARE, cerca de 52% dos 
refugiados de todo os Brasil estão em São Paulo, em seguida 
temos o Rio de Janeiro com 17% e o Paraná com 8%. A busca 
por um lugar sem guerras, com liberdade religiosa, com em-
prego e sem a pobreza extrema, faz com que os refugiados 
procurem grandes metrópoles, tais como São Paulo. Da mes-
ma forma que imigrantes encontraram uma oportunidade em 
décadas passadas, os refugiados, nos dias de hoje, procuram 
um recomeço. 

Já que não é possível determinar o número de refugiados 
com precisão no Brasil e na cidade de São Paulo, temos uma 
base através de atendimentos realizados por instituições que 
se dedicam a essas pessoas, tais como a Missão Paz, o Centro 
de Integração do Imigrante e a ADUS. Segundo os dados da 
Missão Paz, cerca de 7 mil pessoas vindas de 70 países dife-
rentes são atendidas por ano, sem contar aqueles que chegam 
e não são atendidos por essas instituições. 

Considerando que o número de refugiados vem crescendo 
a cada ano, é necessário que o governo continue investindo 
em centros de apoio, em instituições referências de atendi-
mento ao imigrante, assim como em programas que auxiliem 
essa população.

3.3 Cenário na cidade de São Paulo

Figura 5 - Localização São Paulo, Brasil. 
Fonte: Autor 
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Idioma
Um dos principais problemas encontrados na chegada ao 

Brasil, visto que é criada uma barreira para a integração en-
tre refugiados e a sociedade. Existem algumas instituições em 
São Paulo que oferecem cursos do idioma, porém há questões 
que dificultam o acesso causando o não comparecimento às 
aulas.

Emprego 
Em geral, muitos refugiados possuem um trabalho de baixa 

qualificação, mesmo tendo certo grau de escolaridade. Essa 
questão está vinculada a dificuldade da validação de seus di-
plomas, já que esta possui custo elevado e não são todas as 
universidades que fazem a validação. Além disso, muitos refu-
giados não trazem os documentos necessários, uma vez que 
estão fugindo de seu país de origem, dificultando mais ainda 
o processo. 

O idioma e a xenofobia são outros dois fatores que também 
dificultam a conquista de um emprego.

Para a população de refugiados, o Brasil é um país que 
está sempre aberto para recebê-los, porém muitos não estão 
preparados para as dificuldades que são encontradas duran-
te a jornada. Abordaremos a seguir algumas das dificuldades 
encontradas, tais como a locomoção e visto, o protocolo provi-
sório, a integração com a sociedade, o idioma, o preconceito, 
a moradia, entre outros. 

O protocolo provisório
O documento oficial do refugiado, enquanto ele está sendo 

reconhecido, fornecido pelo consulado gera dificuldade em sua 
utilização. Muitas organizações e instituições, tais como ban-
cos, não reconhecem e acabam prejudicando essa população. 

A integração à sociedade
Trata-se de um processo complexo que resulta muitas ve-

zes na naturalização do indivíduo. Serão abrangidas as dimen-
sões econômicas, sociais, culturais e jurídicas. É um processo 
que se inicia quando o refugiado começa a interagir com a 
sociedade local. 

As Dificuldades Encontradas
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O preconceito
É um acontecimento que ainda ocorre em nossa sociedade. 

Muitos refugiados sentem de diversas maneiras a discrimina-
ção, muitas vezes pela cor, pela associação ao terrorismo, pela 
vestimenta, ou pelo costume cultural. 

Cultura 
Momento em que é necessária a valorização da cultura do 

refugiado, onde a expressão se dá por eventos e iniciativas, ha-
vendo, assim, o contato com a cultura local e facilitando a inte-
gração e a adaptação do refugiado. 
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Vista Aérea Baixada do Glicério
 Autor: Adapatdo pelo autor

Fonte: Google Earth
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[4] ÁREA DE INTERVENÇÃO

A Baixada do Glicério está introduzida nos distritos Liber-
dade e Sé, não é um bairro oficialmente reconhecido, porém 
para a população, o local é referenciado como tal. O nome do 
bairro se deu devido a inauguração de uma das primeiras ruas 
localizadas na várzea do Rio Tamanduateí: a Rua do Glicério, 
homenagem ao político paulista Francisco Glicério. 

Atualmente, a região é caracterizada pela pequena taxa de 
comércio e pela elevada densidade de uso habitacional, for-
mada por população de baixa renda e moradias coletivas, se 
tornando símbolo de degradação e abandono do poder público.

A ocupação física de alguns bairros centrais, tais como Li-
berdade e Bela vista, ocorreu de fato apenas no fim do sécu-
lo XIX. Graças ao ‘’Triângulo Central’’, foram criados diversos 
caminhos comerciais, onde ocorriam a troca de mercadorias. 
Dentre esses caminhos, o Caminho do Mar e o Caminho para 
Ibirapuera, foram elementares para o povoamento da região, já 
que ligava São Paulo ao litoral paulista e dava acesso a Santo 
Amaro respectivamente.

Com o surgimento desses caminhos, foram se criando co-

4.1 Contexto Histórico

munidades distribuídas em chácaras e ranchos, juntamente ao 
arruamento sem nenhum planejamento urbanístico. 

O processo de ocupação da região da Baixada do Glicério, 
se intensificou concomitantemente ao processo de urbaniza-
ção e ao crescimento que a cidade de São Paulo sofria a partir 
das duas últimas décadas do século XIX.

Na primeira década do século XX, ruas foram traçadas de-
finitivamente, sendo modificadas apenas com a implantação 
do metrô (linha Norte/Sul) e com as vias de acesso, tais como 
a Avenida Vinte Três de Maio, ligação Leste-Oeste¹, Avenida do 
Estado e com o aterro da várzea do Rio Tamanduateí. Dessa 
forma, iniciou-se a ocupação da várzea do Glicério. 

A abertura dessas vias principais e a ampliação das Aveni-
das Vergueiro, Liberdade e Rua Conselheiro Furtado foram ele-
mentos cruciais para que ocorresse a deterioração do espaço 
urbano e a transformação da região em passagem metropoli-
tana, trazendo um caráter periférico. Dessa forma, o novo uso 
do solo foi desenvolvido de forma desordenada e com ampla 
variação de gabarito. 

¹ Idealizado como via expressa pelo prefeito Faria Lima durante seu governo (1965-1969), no início da década de 60, o Minhocão foi construído por Paulo Maluf, em 
1971 (Portal do Governo, 2008).
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A instalação de duas indústrias, Sudam e Penteado, locali-
zadas na várzea do Rio Tamanduateí, atraíram pessoas para a 
região, assim, foram construídas as vilas operárias nos terre-
nos mais baixos e desvalorizados. 

No início do século XX, a região tinha caráter residencial de 
classe média que foi se transformando em vilas para atender 
a demanda habitacional proveniente da instalação de fábricas 
e indústrias, lembrando que não existiu planejamento urbano 
para a realização dessas moradias. 

Os terrenos eram bem compridos. Além de receberem a 
construção principal, eram construídas ocupações menores 
que seriam alugadas para outras famílias, já que o preço dos 
casarões era bem mais alto. O processo de encortiçamento na 
região se deu a partir dos anos 20 e está presente até os dias 
de hoje. 

Geralmente, esses cortiços abrigam refugiados, imigrantes, 
migrantes de outras regiões do Brasil e pessoas de baixa renda 

A Ocupação

Com a construção da ligação Leste-Oeste, a região do Gli-
cério foi dividida em duas partes, gerando a quebra de inte-
gração e continuidade, além disso, muitas edificações, vias e 
praças tiveram de ser demolidas.

que não possuem condições necessárias para ingressar no 
mercado de trabalho formal. São pessoas ‘’esquecidas’’ ou 
muitas vezes marginalizadas pela sociedade, já que não se 
adequam aos padrões.

Figura 5 - Vista Baixada do Glicério 1901. 
Fonte: Autor desconhecido/Pinterest

Figura 6 - Vista Baixada do Glicério atualmente. 
Fonte: Autor desconhecido/Google Imagens
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Levando em consideração as informações levantadas, 
é possível notar a presença de problemas urbanos, como a 
degradação, a subutilização dos imóveis e a segregação da 
região. Dessa forma, estudos da área do Glicério foram reali-
zados para constatar a viabilidade de inserção de um centro de 
apoio para refugiados. 

Buscou-se uma área onde houvesse um grande número 
de refugiados e imigrantes, além da infraestrutura já conso-
lidada para viabilizar a introdução socia dessa população. O 
local deveria ser o mais adequado possível para os refugiados, 
contendo transporte público, serviços, equipamentos públicos 
e culturais, comércio e restaurantes. 

O local escolhido foi a Baixada do Glicério. Embora seja 
uma área degradada e subutilizada, ela está passando pela 
Operação Urbana Centro, criada com o intuito de promover 
o desenvolvimento e a valorização da área central, atraindo 

4.2 Escolha do Terreno

investimentos culturais, turísticos e imobiliários. Dessa forma, 
a escolha foi dada a partir da vontade de revitalizar a área, 
levando o equipamento de apoio ao refugiado para a mesma.

O terreno selecionado está localizado no baixio do viadu-
to Leste-Oeste, mais precisamente na praça entre a Avenida 
Prefeito Passos e a Rua Antônio de Sá, área residual sob o 
viaduto que se encontra abandonada e que abriga muitos mo-
radores de rua, deixando o lugar com a sensação de insegu-
rança para todos que ali passam. 

É possível notar a existência da Igreja Nossa Senhora da 
Paz, onde abriga a instituição Missão Paz, próxima ao edifí-
cio a ser implantado. Assim, com a implantação do centro de 
apoio aos refugiados, seria possível estabelecer a união com 
a instituição, aumentando quantidade de pessoas a serem 
atendidas. 

Figura 7 - Localização bairro do Glicério em São Paulo, Brasil. 
Fonte: Autor 
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1 2 3 4 5IGREJA PENTECOSTAL 

LOCALIZAÇÃO

IGREJA NOSSA SENHORA DA PAZ POUPATEMPO ESTAÇÃO DOM PEDRO II PARQUE DOM PEDRO II

Mapa 3 - Localização da Área de Estudo 
Fonte: Adapatado pelo autor baseado em Google Earth
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SITUAÇÃO

PARQUE DOM PEDRO IIEDIFÍCIO NOTÁVEL RIO TAMANDUATEÍ VIAS PRINCIPAIS ÁREA DO PROJETO

Mapa 4 - Localização da Área de Estudo 
Fonte: Autor
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O Plano Diretor estratégico (Lei n° 16.050/2014), revisado 
na gestão do prefeito Fernando Haddad, orienta o desenvol-
vimento e o crescimento da cidade até 2030. O terreno está 
localizado na Macrozona de Estruturação Urbana (MEU), mais 
precisamente na Macroárea de Estruturação Metropolitana 
(MEM) no Setor Central. 

Segundo o PDE, a macrozona de estruturação metropoli-
tana é caracterizada pela existência de sistemas ferroviário, 
rodoviário e vias estruturais que vinculam diferentes municí-
pios e polos de empregos da Região Metropolitana do estado 
de São Paulo, onde se constata processos de transformação 
econômica e de padrões de uso e ocupação do solo, com a 
necessidade de equilíbrio entre emprego e moradia. Assim, 
está previsto:

‘’(...) V - implantação de atividades não residenciais capa-
zes de gerar emprego e renda; 

VI - redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo 
para qualificação dos espaços públicos e da paisagem urba-
na;’’ (Secretaria do Governo Municipal, Lei n° 16.050/2014)

A macroárea de estruturação urbana foi dividida em seto-
res e para cada setor foram definidas diretrizes de desenvol-
vimento e transformação urbana. Assim, foram estabelecidos 
objetivos específicos para a MEM no Setor Central: 

‘‘I - fortalecimento do caráter de centralidade municipal, aumen-
tando a densidade demográfica e a oferta habitacional, respeitando 
o patrimônio histórico, cultural e religioso, otimizando a oferta de 
infraestrutura existente; renovando os padrões de uso e ocupação e 
fortalecendo a base econômica local; 

II - Valorização das áreas de patrimônio cultural com a proteção e 
recuperação de imóveis e locais de referência da população da cida-
de, estimulando usos e atividades compatíveis com a preservação e 
sua inserção na área central; (...)

V - Requalificação e reabilitação das áreas deterioradas e subuti-
lizadas, ocupadas de modo precário pela população de baixa renda, 
como cortiços, porões, quitinetes e moradias similares, em bairros 
como Glicério, Cambuci, Liberdade, Pari, Canindé, Brás, entre outros; 
(...)

VII - revisão e atualização da Operação Urbana Centro;’’ (Secreta-
ria do Governo Municipal, Lei n°16.050/2014)

A Operação Urbana Centro foi criada com o objetivo de promover 
a melhoria e a revalorização da área central, para atrair investimen-
tos imobiliários, turísticos e culturais e reverter o processo de dete-
rioração do Centro. Abrange as regiões dos chamados Centro Velho 
e Centro Novo, bem como parte de bairros históricos como Glicério, 
Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia. (Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento)

4.3 Legislação 
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Mapa 4 - Perímetro do 
PIU Setor Central e Zonea-
mento
Fonte: Prefeitura de São 
Paulo.
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Mapa 5 - Perímetro do PIU 
Setor Central e Usos do Solo.
Fonte: Prefeitura de São Paulo.

Neste mapa, temos informa-
ções referentes ao uso do solo 
na região onde está localizado 
o terreno utilizado. Nota-se o 
uso predominantemente resi-
dencial com comércios e/ou 
serviços, além de equipamen-
tos públicos. 



29

Mapa 6 - Perímetro do PIU 
Setor Central e Densidade 
Populacional.
Fonte: Prefeitura de São 
Paulo.
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[5] REFERÊNCIAS PROJETUAIS
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Localização: Barra Funda, São Paulo – São Paulo, Brasil. 
Arquitetos: Escola da Cidade + B Arquitetos. 

Ano do projeto: 2016

CIC do Imigrante 

Autor: Paulo Vanucchi/ArchdailyFigura 8 
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O CIC do Imigrante, localizado na Barra Funda (SP) é resul-
tado da parceria entre o escritório B Arquitetos, Escola da Ci-
dade e Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania 
de São Paulo. 

O projeto teve como desafio transformar a antiga estação 
ferroviária em um espaço de acolhimento e entrega dos pri-
meiros instrumentos de cidadania aos imigrantes que chegam 
na cidade de São Paulo. 

A praça inserida em frente aos edifícios, recepciona aque-
les que chegam e facilita a divisão dos usos de cada edifica-
ção. Além disso, a praça ganha dimensão de espaço público 
ao se estender até o jardim existente, assim, é possível receber 
festas, assembleias e reuniões de entidades organizadas de 
imigrantes e de suas redes de apoio (figuras 9 e 10). 

O edifício de operações da ferrovia é transformado em um 
local de apoio à praça, que contém um café, acesso à inter-
net e um espaço voltado ao público infantil. O setor de aten-
dimento foi inserido no galpão linear, é nesse espaço que a 
Polícia Federal realiza os procedimentos de regularização dos 
imigrantes. 

A construção da articulação entre os dois blocos existentes 
se deu com o propósito de separar os usos. O mezanino que 
ocupa parcialmente o espaço desocupado dos edifícios pos-
sibilita o isolamento das áreas de retaguarda dos serviços de 
atendimento ao acesso público. 

Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily

Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily
Figura 9 

Figura 10 
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Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily

Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily

Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily
Figura 11

Figura 12
Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily

Figura 14

Figura 13
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Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily

Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily
Figura 15

Figura 16 Figura 18

Autor: Paulo Vanucchi/Archdaily
Figura 17
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Localização: Itaquera, São Paulo – São Paulo, Brasil. 
Arquitetos: MMBB

Ano do projeto: 1999

Poupatempo Itaquera 

Autor: MMBBFigura 1
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O Poupaempo Itaquera, localizado na zona leste da cidade 
de São Paulo, tem capacidade para atender até 12 mil pessoas 
diariamente. O edifício foi construído junto ao terminal intermo-
dal, desfrutando do acesso que antes estava desativado. 

Apesar da estação Corinthians-Itaquera, linha 3 - vermelha 
do metrô, ser uma das mais movimentadas da cidade, ela está 
localizada em um grande vazio urbano, com a catacteristica de 
uma populaçao carente. Além da estação, o edifício que abriga 
o poupatempo é a única marca expressiva do Estado na região 
de Itaquera. 

Paulo Mendes da Rocha, criou o edifício apoiando em pilotis 
de forma que o espaço sob o projeto seja aproveitado. Dessa 
forma, o Poupatempo Itaquera, recebe o caráter de plataforma 
suspensa, oferecendo uma visao da cidade sem barreiras. 

O volume do edíficio, com dimensões de 300 metros de 
extensão e 26 metros de largura, está situado paralelamen-
te à estação, da qual recebeu alguns elementos, tais como a 
modulação dos pilares de concreto. O acesso ao público se dá 
pela estação através da transiposição preexistente. 

O programa recebe postos de serviços, escritórios de apoio, 
sanitários, setores de apoio, além do espaço voltado para a Se-
cretaria da Cultura. 

A estrutura foi realizada em concreto armado e aço. As 
extremidades foram estabelecidas por empenas de concreto, 
deliniando o volume. A viga transversal é apoiada em pilares 
duplos centrias propocionando balanços em ambos os lados. 

A mesma viga, sustenta as vigas longitudinais, que travam a 
estrutura de concreto, dando suporte ao piso da área de aten-
dimento. Para o suporte da cobertura e do fechamento lateral, 
um pórtico metálico foi apoiado na grande viga. 

Autor: MMBB
Figura 20

Autor: MMBB
Figura 21
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Autor: MMBB
Figura 24

Autor: MMBB
Figura 23

Autor: MMBB
Figura 21
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Autor: MMBB
Figura 25

Autor: MMBB
Figura 26

Autor: MMBB
Figura 24
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Novo Acesso social 
do Clube Hebraica  

Localização: Pinheiros, São Paulo – São Paulo, Brasil. 
Arquitetos: Bacco Arquitetos Associados

 Ano do projeto: 2016

Autor: BACCOFigura 27
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O projeto do novo acesso acesso principal do Clube Hebra-
ica, localizado em Pinheiros, foi projetado pelo escritório Bacco 
Arquitetos.

O projeto teve como finalidade reestruturar e modernizar 
os espaços do clube para melhor atendimento dos sócios e 
usuários. 

O acesso que antes se dava pela da rua Angelina Maffei 
Vita, agora se dá pela rua Dr. Alceu de Assis, ali se encon-
tram os serviços pra os sócios e o café. A mudança da entrada 
buscou trazer singularidade para a fachada com as placas de 
policarbonato, além disso, proporcionou melhor acessibilidade 
aos espaços. 

O novo acesso passou por um remanejamento estrutural  
nas vigas para elevar o pé direito, assim, foi necessário elevar 
as tubulações para que se alcançasse determinada altura. 

Autor: BACCO
Figura 28

Autor: BACCO
Figura 29

Autor: BACCO
Figura 30
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Autor: BACCO
Figura 31

Autor: BACCO
Figura 32

Autor: BACCO
Figura 33

Autor: BACCO
Figura 34
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Autor: BACCO
Figura 35

Autor: BACCO
Figura 36

Autor: BACCO
Figura 37
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Perspectiva 1 - Centro de Apoio ao Refugiado 
Fonte: Autor
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[6] O PROJETO  

Com base nas informações levantadas sobre refugiados no 
Brasil e no mundo, o projeto tem como propósito suprir as ne-
cessidades dessa população, reintegrando o refugiado social-
mente, culturalmente e economicamente. 

Localizado na Baixada do Glicério, o Centro de Apoio ao Re-
fugiados contará com mecanismos que possam solucionar ou 
amenizar a difícil adaptação dos refugiados no país, uma vez 
que essas pessoas carregam consigo, o medo, a insegurança, 
além de seus costumes e cultura. 

Segundo a Lei Brasileira de Refúgio, todo refugiado tem di-
reito aos serviços públicos oferecidos pelo Estado. Assim, a in-
tenção do projeto é facilitar o processo, dando o suporte mínimo 
aos indivíduos, motivando a inserção na sociedade e na cidade 
que os abriga. 

Apesar do elemento principal ser o Centro de Apoio ao Re-
fugiado, a praça em que o projeto está inserido possui grande 
importância no contexto urbano. Historicamente, o viaduto Les-
te-Oeste dividiu o Glicério em dois lados, dessa forma, existe o 
desafio de interligar os mesmos através da praça, criando não 
apenas um lugar de passagem, mas de permanência tanto du-
rante o dia, como durante a noite, já que é pouco utilizado. A 
revitalização da praça tem como objetivo interagir com o edifício 
e proporcionar à cidade um espaço que valorize e caracterize o 
bairro. 
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VIADUTO LESTE - OESTE

O projeto do Centro de Apoio ao Refugiado, foi elaborado 
com o intuito de atender a população de refugiados que che-
gam na cidade de São Paulo. Dessa forma, foi desenvolvido 
um edifício com 1680m², 84 metros de comprimento e 20 
metros de largura que abriga o programa de necessidades. 

O programa de necessidades foi pensado para facilitar a 
chegada dos refugiados. Ele conta com setores de atendi-
mentos voltados a documentação, capacitação, descompres-
são, médico (emergencial) e psicológico. 

O atendimento jurírico irá simplificar o andamento da re-
gularização dos documentos necessários para pessoas em 
condição de refúgio. O setor da capacitação foi desenvolvido 
com o propósito de qualificar, através de oficinas e aulas de 
português, o refugiado para o mercado de trabalho, uma vez 
que o idioma e a falta de documentos são barreiras para a 
integração na sociedade.

A descompressão foi criada a partir do pensamento de 
que essas pessoas chegam exaustas de suas viagens, assim, 
temos um espaço para o café, duas salas voltadas para o 
público adulto e infantil, além da sala multiuso, onde pode 
ocorrer exposições, palestras e eventos musicais. 

O atendimento médico é apenas emergencial, uma vez 
que o governo garante atendimento médico aos refugiados. 

IMPLANTAÇÃO 
SEM ESCALA

VIADUTO GOV. ABREU SODRÉ
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PLANTA NÍVEL 100,00 - TÉRREO

1

2

3 45

5 6 7

8 9 5

10

11
12

13

14

1515

15

PLANTA NÍVEL 103,25 - 1° PAVIMENTO

1- ÁREA LIVRE 
2- ADMINISTRAÇÃO 
3- SALAS DE AULA 
4- BIBLIOTECA
5- W.C.
6- CONSULTÓRIO MÉDICO 
7- CONSULTÓRIO PSICÓLOGO
8- RECEPÇÃO
9- ATENDIMENTO JURÍDICO 
10- DEPÓSITO 
11- CAFÉ 
12- EXPOSIÇÃO/SALA DE MÚSICA
13- ÁREA INFANTIL 
14- SALA DE DESCOMPRESSÃO - ADULTOS
15- TERRAÇO  
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CORTE A-A’
SEM ESCALA

100,00m

103,25m

106,60m
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CORTE B-B’
SEM ESCALA

100,00m

103,25m

106,60m
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CORTE C-C’
SEM ESCALA

100,00m

103,25m

106,60m
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Perspectiva 2 - Centro de Apoio ao Refugiado 
Fonte: Autor
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Perspectiva 3 - Centro de Apoio ao Refugiado 
Fonte: Autor
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CIRCULAÇÃO VERTICAL PILAR ESTRUTURAL 

ESTRUTURA VIADUTO LESTE-OESTE TRELIÇA (ESTRUTURA PRINCIPAL)BRISE STRIPSCREEN 
(METÁLICO) 

PLACAS POILICARBONATO 
TRANSPARENTE 

VIDRO 

ELEVAÇÃO OESTE 
SEM ESCALA

ELEVAÇÃO LESTE          
SEM ESCALA

100,00m

103,25m

106,60m

100,00m

103,25m

106,60m
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100,00m

103,25m

106,60m

100,00m

103,25m

106,60m

ELEVAÇÃO NORTE         
SEM ESCALA

ELEVAÇÃO SUL
SEM ESCALA
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PLANTA DETALHADA ( SALAS DE AULA + ADMINISTRAÇÃO)
SEM ESCALA

CIRCULAÇÃO VERTICAL SALA DE AULA ADMINISTRAÇÃOSALA DE AULA



57

CORTE DETALHADA ( SALAS DE AULA + ADMINISTRAÇÃO)
SEM ESCALA

CIRCULAÇÃO VERTICAL SALA DE AULA ADMINISTRAÇÃOSALA DE AULA
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Perspectiva 4 - Área administrativa
Fonte: Autor
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Perspectiva 5 - Sala de Aula  
Fonte: Autor
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Perspectiva 6 - Atendimento
Fonte: Autor
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Perspectiva 7 - Biblioteca + Consultórios 
Fonte: Autor
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[7] CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Trabalho Final de Graduação propôs apresentar, de forma aprofundada, o cenário dos refugiados no mundo, no Brasil e 
na cidade de São Paulo. Assim, diversas questões foram levantadas em relação aos problemas urbanos e acolhimento dessa 
população na segunda maior metrópole da América Latina. 

O tema desenvolvido tem grande importância para o contexto atual, uma vez que o mundo enfrenta uma das maiores crises 
humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial. Através de análises bibliográficas e estudos de caso, foi possível adquirir infor-
mações para uma compreensão mais significativa das questões a serem abordadas, tornando o desenvolvimento das soluções 
dos problemas factíveis. 

Obter o conhecimento aprofundado do tema em questão foi essencial para fortalecer ainda mais a ideia do papel do arquiteto 
e urbanista na sociedade. É necessário que o arquiteto tenha além do conhecimento teórico, o olhar atento ao outro, identificado 
sentimentos que muitas vezes não são ditos de fato, mas que podem mudar o jeito que o projeto será visto no futuro pelos seus 
usuários. 
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[8] DOCUMENTÁRIOS

Documentário: “Cara do Mundo”
Direção: Raphael Erichsen com Carolina Serrano, Agnis Freitas, Ariane Assunção, Evelyn Oliveira, Tiago Luan, Maryane Silva 

e Vinícius Cordeiro.
Produção: Brasil, 2016.

‘‘Os jovens alunos da Escola de Jornalismo da Énois tiveram uma ideia: mergulhar no cotidiano de jovens imigrantes da cida-
de de São Paulo para entender suas histórias, angústias, sonhos e desejos. E de alguma maneira contribuir para suas próprias 
descobertas pessoais como paulistanos, jovens, sonhadores e com desejo de conhecer o mundo. 

Então, eles colocaram a ideia no papel e correram atrás de viabilizar o sonho. Aí entrou a 3Film. Acreditando no projeto, eles 
se inscreveram no Fundo Setorial do Audiovisual e ganharam um edital de produção audiovisual para TVs públicas. 

Assim nasceu o projeto ‘Cara do Mundo’. Agora é fazer acontecer.’’ (Cara do Mundo)
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