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RESUMO

O presente trabalho insere-se na discussão a respeito da implantação 
de habitação em áreas centrais consolidadas da cidade de São 
Paulo, mais especificamente nas quadras do entorno do Minhocão. 

Como produto dessa discussão, foi realizada uma intervenção 
trazendo questões como adensamento habitacional, 
multifuncionalidade, transposições urbanas, miolo de quadra e 
espaços abertos em um tecido urbano complexo, porém comum na 
região, reforçando a relevância desse debate. 

Palavras-chave: Centro, habitação, adensamento, 
multifuncionalidade, desenho urbano. 



ABSTRACT

The present work is part of the discussion about the implementation 
of social housing in consolidated central areas of São Paulo, more 
specifically in the blocks around the Minhocão.

As a product of this discussion, an intervention was projected, 
bringing issues such as housing densification, multifunctionality, 
urban transpositions, underused center of the blocks and open 
spaces in a complex urban situation, but common in the area, 
reinforcing the relevance of this debate. 

Key-words: Center, housing, increasing, multifunctionality, urban 
design.
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INTRODUÇÃO

Sob a justificativa da redução de custos de produção para a 
permissão do acesso em massa da população à casa própria, os 
conjuntos habitacionais produzidos pelo poder público ao longo 
do último século foram implantados, em sua ampla maioria, em 
regiões perfiréricas dos grandes centros urbanos, áreas carentes 
de infraestrutura, serviços, empregos, e transporte. Alia-se a isso, 
no processo de periferização da cidade, a expulsão das classes 
mais pobres para as regiões distantes por conta dos altos custos 
de moradia e aluguel, além do esvaziamento do centro da cidade, 
desvalorizado em relação às novas zonas de moradia criadas em 
outros eixos de expansão. Essa situação, cada vez mais insustentável, 
cria um cenário paradoxal importante: regiões de baixa densidade 
com alto grau de desenvolvimento urbano se opõem a regiões mais 
densas extremamente precárias e distantes do centro.

Nas últimas décadas, o centro da cidade de São Paulo voltou a 
ser motivo de discussão e disputa. Seu potencial construtivo e de 
adensamento desencadeou novas ações do poder público em busca 
de sua transformação e reocupação. A disputa de seu território está 
cada vez mais intensa e exige uma participação ativa do Estado, 
através de políticas públicas eficientes, a fim de garantir um novo e 
diversificado desenvolvimento da região. Em meio a esse processo, 
o trabalho tem o objetivo de explorar e discutir essas possibilidades 
de ocupação e transformação da região, mais especificamente em 

zonas consolidadas, como um trabalho de costura da quadra. 

A proposta elaborada visa atingir não somente as quadras e lotes 
menos construídos do centro de São Paulo, como tem sido o alvo 
das principais intervenções, mas também as zonas inseridas em 
contextos consolidados do centro, com a presença de empenas, 
construções históricas, edifícios tombados, entre outros. Assim, a 
discussão também engloba questões de desenho arquitetônico e 
urbano para trabalhar diretamente com as preexistências da região 
e fomentar esse tipo de discussão sobre o território urbano.
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A QUESTÃO HABITACIONAL02
2.1  Reflexões e Problemas: Contextualização inicial

2.2  Déficit Habitacional
2.3  Além do déficit: o Direito à Cidade



14 Figura 01 - Favela da Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Fonte: Apu Gomes/Oxfam, 2008. 
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2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL

A questão da habitação pode ser considerada, na atualidade, um 
dos principais problemas sociais urbanos do Brasil. A maior parte 
das dificuldades enfrentadas pela população das grandes cidades 
brasileiras está intimamente interligadas entre si e emergem como 
facetas dessa grande questão. Moradias precárias ou inexistentes, 
além da falta de infra-estrutura básica de saneamento, transporte, 
pavimentação, saúde, cultura, a poluição do ar e das águas, e o 
trânsito intenso são algumas dessas dificuldades que podem 
ser discutidas e trabalhadas sob uma perspectiva que concebe o 
problema da moradia integrado à questão do direito à cidade.

Na cidade de São Paulo, esses problemas estruturais são 
intensificados por conta de suas características geográficas e 
sociais. Trata-se da maior metrópole brasileira e quinta maior 
metrópole mundial, com mais de 12 milhões de habitantes 
distribuídos em mais de 1,5 mil quilômetros quadrados. Além da 
grande deficiência em relação à falta de moradia adequada para 
todos, no aspecto quantitativo, há também o debate qualitativo em 
relação a como e onde vivem as pessoas que possuem um local 
para morar, ou seja; qual é a qualidade de vida da maior parte da 
população dessa cidade, como são seus deslocamentos, como 
aproveitam seu tempo livre, como ocupam os espaços públicos, 
entre outros aspectos.

Para discurtir essa questão, em primeiro lugar, é necessário 
entender e analisar a questão do déficit habitacional, um dos 
principais indicadores a respeito do tema. Ele fornece números 
sobre o atual panorama da habitação e a necessidade de reposição 
do estoque de moradias que não atendem a quesitos mínimos de 
habitabilidade, ou seja, ele representa o maior e mais imediato 
problema a ser combatido no tema: o direito a moradia adequada 
para todos. Segundo Amaral (2002, p. 35), a formulação de 
políticas e programas sempre esteve fortemente relacionada à 
maneira pela qual se define o déficit habitacional, pois ele norteia 
e justifica as diferentes propostas de intervenção, revelando a 
importância de sua compreensão e estudo. Entretanto, sozinho, o 
déficit é insuficiente para explicar todos os problemas já citados, 
o que nos obriga a ampliar o campo de debate e entrar em outras 
questões, principalmente, estruturais, morfológicas e políticas da 
cidade, as quais representam em grande parte esses problemas 
contemporâneos que enfrentamos diariamente. 

Abordar esses dois aspectos do problema de maneira conjunta se 
faz de extrema importância para o reconhecimento e entendimento 
da realidade habitacional da cidade de uma forma completa. Essa 
compreensão vai muito além dos números absolutos relativos 
ao déficit, como muitas vezes a situação é tratada pela esfera 
governamental e que traz soluções superficiais e ineficazes 
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no combate ao problema. É um tipo de discussão que deve ser 
fomentada afim de promover debates com ideias apropriadas em um 
campo no qual o poder público tem abordado essa problemática, 
por mais de um século, através de políticas públicas falhas ou 

ausentes, e que, principalmente, nao consideraram a população 
mais pobre da cidade, definitivamente a mais prejudicada em todo 
esse processo, e privilegiando setores favorecidos da sociedade e 
o mercado imobiliário. 

Figura 02 - Limite geográfico entre a favela da Paraisópolis e o bairro nobre do Morumbi  Fonte: Tuca Vieira, s/d. 
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2.2 O DÉFICIT HABITACIONAL

Com o objetivo de retratar e analisar as necessidades habitacionais 
do país de maneira clara e mais fiel possível à realidade, a Fundação 
João Pinheiro (FJP) desenvolveu, em 1995, uma metodologia 
exposta através de uma série de estudos sistemáticos, desde então 
adotada oficialmente pelo Governo Federal e pelos principais 
estudiosos da disciplina, que trata a respeito do déficit habitacional.

O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado 
diretamente às deficiências do estoque de moradias. Engloba 
aquelas sem condições de serem habitadas em razão da 
precariedade das construções e que, por isso, devem ser 
repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do 
estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias 
que pretendem constituir um domicílio unifamiliar), dos 
moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel e 
dos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande 
densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis 
e locais com fins não residenciais. O déficit habitacional pode 
ser entendido, portanto, como déficit por reposição de estoque 
e déficit por incremento de estoque. (FJP, 2018, p.20)

De maneira mais clara, o déficit habitacional retrata o número de 
famílias que, devido a um dentre  quatro componentes específicos 
determinados pelo instituto, vivem sem condições de moradia 
adequada em uma determinada região, indicando a necessidade de 
novas unidades para suprir essa demanda. Segundo a metodologia 
da FJP, neste conceito não se incluem as chamadas moradias 

inadequadas, ou seja, aquelas que apresentam problemas 
diretamente ligados à qualidade de vida pessoal dos moradores, 
como ausência de saneamento, água potável, luz, etc, deficiências 
de responsabilidade do Estado que podem ser solucionadas sem 
um aumento no estoque de unidades. Como essa pesquisa também 
retrata os problemas habitacionais da cidade além do que mostra 
déficit, ela será abordada e estudada mais adiante, na segunda 
etapa deste capítulo. 

Os resultados desses estudos sobre o déficit apresentam dados 
quantitativos e qualitativos utilizados por setores do mercado e, 
principalmente, por esferas governamentais, como o Ministério das 
Cidades, para auxiliar no desenvolvimento das políticas públicas 
habitacionais que vão orientar os investimentos federais ao longo dos 
anos nesse setor. 

Figura 03 - Ocupação do MTST em São Bernardo. Fonte: Ricardo Stuckert, s/d 
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O cálculo do déficit é baseado na soma das unidades através de 
4 componentes de forma sequencial e condicionada, ou seja, a 
verificação de um critério está condicionada a não ocorrência nos 
critérios anteriores. Essa forma de cálculo evita a dupla contagem 
de domicílios, exceto nos casos de coexistência de famílias no 
mesmo local. Os dois primeiros componentes apresentam ainda 
2 subcomponentes cada. De maneira oficial, esses 4 componentes 
são: 

1) Habitações precárias: 
a.  Domicílios rústicos: aqueles sem paredes de alvenaria ou 
madeira emparelhada que caracterizam condições insalubres; 
b.  Domicílios improvisados: locais e imóveis sem fins residenciais; 
moradia alternativa. Ex.: imóveis comerciais, embaixo de pontes e 
viadutos, entre outros.

2) Coabitação familiar: 
a.  Cômodos alugados, cedidos e próprios
b. Famílias conviventes secundárias com intenção de constituir 
domicílio exclusivo

3) Ônus excessivo com aluguel urbano: número de famílias urbanas, 
com renda de até 3 salários mínimos e que despendem mais de 
30% de sua renda com aluguel.  

4)  Adensamento excessivo de moradores em domicílios alugados: 
domicílios alugados com um número médio superior a três 
moradores por dormitórios.

A partir da verificação e contagem das unidades que se encaixam 
nesses critérios, passam a ser estudadas e desenvolvidas propostas 
que possam combater o problema. É importante destacar que os 
números mais amplos e gerais do relatório retratam uma condição 
nacional e criam uma análise generalizada sobre o problema em 
relação ao país, desprezando as diferenças e o perfil do déficit 
encontrado em cada região, que pode variar bastante. Além disso, 
na metodologia desenvolvida pela FJP, a população em situação 
de rua que não apresenta nenhum tipo de moradia, nem mesmo 
altamente improvisada, não entra nessa contagem. Segundo o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no ano de 2015, 
existiam mais de 100 mil moradores de rua em todo território 
nacional. Somente na cidade de São Paulo concentram-se cerca de 
15% desse total, com mais de 15.000 moradores. 

Para abordar o cenário da questão habitacional brasileira e 
paulistana sob o aspecto do déficit, foi considerado como parâmetro 
o mais recente boletim informativo sobre o Déficit Habitacional no 
Brasil, divulgado pela própria Fundação João Pinheiro, em 2018, 
retratando os dados atualizados, coletados e analisados durante o 
ano de 2015.  Outros institutos importantes, como a FGV, também 
realizam suas pesquisas relacionadas ao déficit habitacional 
utilizando a metodologia desenvolvida pela FJP; entretanto, há 
uma discrepancia relativamente grande entre os números finais dos 
institutos, de forma que utilizar os números de mais de um relatório 
poderia confundir e mascarar alguns resultados da pesquisa, 
mesmo que trouxessem dados mais atualizados.



19Figura 04 - Moradia provisória sob o Minhocão. Fonte: Eduardo Anizelli/Folhapress, s/d. 
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Segundo a FJP, o déficit habitacional total no país em 2015 era 
de 6,35 milhões de unidades, número que corresponde a 9,3% do 
total de domicílios particulares permanentes e improvisados. Esse 
número representa um aumento de quase um milhão de unidades 
em relação a pesquisa de 2012, quando o índice atingiu seu menor 
valor nos últimos 6 anos. É o recorde absoluto da série histórica 
do instituto, tanto no âmbito nacional, quanto no estado de São 
Paulo e na região metropolitana da capital paulista. Segundo a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2018, o déficit total do país já 
está próximo das 8 milhões de unidades habitacionais. 

Dentre as regiões do país com maior déficit absoluto destacam-se o 
Sudeste, com 39%, e o Nordeste, com 31%, concentrando mais de 
4,4 milhões de domicílios e 70% do total do país. O estado de São 
Paulo é líder absoluto entre as unidades da federação e, sozinho, 
representa 21% da carência habitacional do país, com cerca de 1,3 
milhões de unidades. Somente na região metropolitana da cidade 
de São Paulo são necessárias 639 mil unidades para combater 
o déficit habitacional. O gráfico abaixo, utilizando como base os 
dados fornecidos pela FJP, demonstra a evolução do déficit no país 
e em São Paulo, nos últimos anos. 

Figura 05 - Déficit habitacional no Brasil, em unidades Fonte: autor. 
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Esses números bastante expressivos trazidos pelo instituto contrasta 
de forma impactante com outro dado importante relacionado ao 
tema: segundo o IBGE, em 2015, na Região Metropolitana da capital 
paulista, existiam cerca de 595 mil unidades habitacionais vazias 
em condições de serem ocupadas. Desse modo, conclui-se que um 
dos maiores desafios no combate ao déficit habitacional da cidade 
está na distribuição, localização e no preço das unidades, e não 
necessariamente na ampliação de seu estoque. 

Em relação aos componentes do déficit, o destaque fica para o 
ônus excessivo com aluguel, condição esta que representa 49% 
do total do déficit no país, mas que chega a quase 60% na Região 
Metropolitana de São Paulo, com 373.108 domicílios. Analisando 
a série histórica do instituto a partir de 2009, este foi o único 
componente que apresentou alta, cerca de 52%, partindo de 2,08 
milhões de domicílios para 3,17 milhões em 2015.

Este é sem dúvida o componente mais relevante do estudo e gera 
diferentes interpretações em sua ligação ao estoque de moradias, 
como o relatório desenvolvido pela FGV demonstra em duas 
passagens. 

 [...]o ônus excessivo com o pagamento de aluguel pode ser 
tornar um componente maior ou menor do déficit em razão da 
dinâmica da renda das famílias. Assim, por exemplo, em um 
contexto que combinasse crescimento econômico e ascensão 
social das famílias mais baixas, a ampliação do nível de 
renda poderia reduzir aquele ônus sem que houvesse nem o 
crescimento do estoque de moradias nem a redução dos preços 
dos aluguéis. (2018, p. 12)

Essa evolução desfavorável revela a dificuldade da produção 
habitacional de interesse social e o atendimento das famílias 
mais carentes nos centros urbanos, dificuldade que aumentou 
com a expansão imobiliária e subsequente aumento do preço da 
terra observada nos anos 2013 e 2014. (FGV, 2018, p.52)

Em São Paulo, os próximos componentes de maior participação são 
a coabitação familiar, com cerca de 23%, e adensamento excessivo, 
com cerca de 14%. Esses dois aspectos são representados, 
principalmente, pelos cortiços e favelas da cidade. Entretanto, 
os dois componentes apresentam queda na série histórica tanto 
no cenário nacional quanto na própria cidade, tornando relevante 
alguns dos avanços das políticas públicas habitacionais do período, 
principalmente através do programa Minha Casa Minha Vida, 
programa debatido no próximo capítulo, que propôs a construção 
em massa de unidades habitacionais voltadas para as famílias de 
baixa renda, possibilitando o acesso a moradia aqueles que sempreFigura 06 - Déficit habitacional por componente na RMSP.  Fonte: autor. 
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estiveram fora do mercado imobiliário. Esse programa será debatido 
no próximo capítulo.  

Dentre as classes de rendimento, a faixa mais baixa de renda, que 
considera até 1 salário mínimo, apesar de grande representatividade, 
não é a líder no quesito. Enquanto ela aparece com 40,6% do déficit 
de domicílios, a faixa entre 1 e 3 salários, ou seja, famílias que tem 
rendimentos somados entre R$954,00 até R$2862,00, apresenta 
51,1% dos domicílios. Desse modo, analisando-as em conjunto, 
cerca de 92% do déficit é representado por famílias com renda até 
3 salários mínimos

De maneira clara, é possível perceber que, em São Paulo, o 
principal problema do déficit habitacional está concentrado nas 
classes sociais mais baixas que, cada vez menos, conseguem arcar 
com o alto preço das moradias e dos aluguéis, principalmente 
em regiões centrais mais favorecidas de insfraestrutura. Visto 
que, mesmo em anos de prosperidade econômica e baixo índice 
de desemprego, como entre 2009 e 2014, o déficit habitacional 
continuou aumentando significativamente, ainda que somente 
através do componente do ônus excessivo com aluguel; percebe-
se, portanto, que os avanços trazidos pelas políticas e pelos 
programas habitacionais atuais, apesar de relevantes, se mostraram 
insuficientes para combater o problema, não somente no volume de 
unidades construídas para suprir essa demanda, mas também em 
seu foco de atuação. 

Através dos números, fica claro que o problema da habitação 
paulistana nos últimos anos, sob a perspectiva do déficit, esteve 
mais ligado à disparidade do crescimento entre os preços das 
moradias e dos alugueis urbanos em relação aos salários dos 
trabalhadores, do que com a necessidade de produção de novas 
unidades, ainda que estas continuem sendo necessárias para 
combater o problema dos outros componentes.

Figura 07 - Evolução dos componentes na RMSP.  Fonte: autor. 
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2.2 ALÉM DO DÉFICIT: O DIREITO À CIDADE

Como dito anteriormente, apesar de ser o principal e mais respeitado 
indicador a respeito do tema da habitação, o déficit habitacional por 
si só é insuficiente para o entendimento da situação completa em 
relação a esse problema. Sua importância está em demonstrar, em 
números, as necessidades mais urgentes do país para atender um 
número de famílias que vivem em moradias em condições precárias. 
Entretanto, apenas fornecer moradia não significa necessariamente 
dar as condições adequadas à população para desfrutar plenamente 
a qualidade do espaço urbano. 

A classe trabalhadora – entendida aqui num sentido amplo, 
incluindo informais e domésticos – quer da cidade, num 
primeiro momento, o valor de uso. Ela quer moradia e serviços 
públicos mais baratos e de melhor qualidade. (MARICATO, 
2015, p.23)

Primeiramente, é importante destacar, novamente, uma própria 
distinção já feita pela Fundação João Pinheiro na conceituação do 
déficit: a das moradias inadequadas. As moradias inadequadas 
apresentam problemas diretamente ligados à qualidade de vida 
dos moradores e que podem ser resolvidos sem um aumento 
no estoque de unidades. Segundo a Secretaria Municipal de 
Habitação de São Paulo, em 2018, além das 358 mil unidades do 
déficit habitacional, são mais de 830 mil famílias que vivem em 
assentamentos precários que necessitam de melhorias, como

as favelas, cortiços e as ocupações. Desse modo, somadas, são 
mais de 1,2 milhão de famílias que se encontram nessa situação 
de inadequação, ou seja, cerca de 10% de toda a população da 
cidade vive sem condições necessárias de moradia e infraestrutura, 
números muito superiores aos trazidos pelo déficit, mas que refletem 
diretamente no problema da moradia em São Paulo. Maricato explica 
de certa forma a evolução desse fenômeno nas últimas décadas:

Nas duas últimas décadas do século XX, mais da metade dos 
domicílios de São Paulo foi produzida fora da lei. No Brasil, em 
quatro anos (1995-1999), apenas menos de 20% do aumento 
dos domicílios deveu-se a moradias produzidas pelo mercado 
privado. Enfim, a maior parte das moradias, assim como boa 
parte das cidades, construídas no país nos últimos 20 anos foi 
feita sem financiamento, sem conhecimento técnico e fora da 
lei. (2000, p.16)

Como demonstrou Maricato, em São Paulo a ausência de políticas 
públicas habitacionais que assegurassem o direito a moradia 
adequada e a cidade, principalmente para as classes mais baixas, 
vem de longa data e parece estar longe de mudar. Segundo Amaral 
(2002, p. 13), esses problemas se devem porque a urbanização de 
São Paulo se deu mediante a produção e reprodução estrutural de 
vastos territórios de exclusão social, significando que largos setores 
da população foram impedidos de partilhar das potencialidades 
econômicas e de desenvolvimento humano que a cidade oferece.
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Figura 08 - Renda média do chefe de domicílio em São Paulo
Fonte: GESP/USP, s/d. 

Figura 09 - Expectativa de vida em São Paulo
Fonte: Mapa de Desigualdade/IBGE, s/d. 
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Enquanto o preço médio do metro quadrado em áreas centrais 
e repletas de infraestruturas, como Santa Cecília e Sé, onde a 
densidade demográfica é proxima dos 70 hab/ha, ultrapassam a 
casa dos 7.000 reais, bairros populosos e carentes da extrema 
periferia da zona leste, como Cidade Tiradentes, onde a densidade 
é de cerca de 150 hab/ha, apresentam imóveis com metro quadrado 
que não chegam a 3.000 reais, segundo índice FIPE em 2018. 
Concomitantemente, esses mesmos bairros mais favorecidos são 
os que mais se valorizam: em 2018, segundo o site Imovelweb, 
os bairros do centro valorizaram cerca de 2% em valor absoluto, a 
maior porcentagem em toda a cidade. 

Segundo Rolnik (1979, p.149), essa segregação do espaço urbano 
causa um enorme problema que ela chama de “espoliação urbana” 
,termo criado por Lucio Kowarick para o conjunto de condições 
precárias a que os trabalhadores têm de se sujeitar para vender sua 
força de trabalho numa cidade onde prioridade nenhuma é dada às 
suas necessidades. Um dos exemplos dessas condições precárias, 
é a questão da mobilidade. O tempo médio gasto pelo paulistano, 
diariamente, para fazer todos os deslocamentos que precisa fazer 
na cidade, segundo o IBGE, é de 2h43 minutos. Moradores da 
extrema periferia da cidade ultrapassam comumente 5 horas de 
deslocamentos pela cidade. A ínfema extensão das linhas de metrô e 
trem são insuficientes para atender a maior parte dos deslocamentos 
diários da população mais distante do centro e desafogar o inchaço 
dos ônibus e da malha viária da cidade. Além disso, a ausência de 
equipamentos culturais, áreas de lazer, saúde e educação são outras 
importantes condições e demandas não atendidas relacionadas a

questão habitacional, como  demonstra Motta.

[...] a luta por habitação ultrapassa o acesso à moradia e abrange 
outros direitos, como, por exemplo, o deslocamento na cidade 
e viver em condições ambientais dignas. Cabe destacar, ainda, 
que as lutas por infraestrutura estão, muitas vezes, relacionadas 
às lutas por acesso à moradia, como é o caso das lutas por 
implantação de rede elétrica e de saneamento em ocupações.
[...] Todas essas reivindicações evidenciam, portanto, que as 
lutas por habitação não se restringem a ter uma casa. São lutas 
pela possibilidade de se viver na cidade de forma digna, o que 
significa,  além de ter uma casa, ter condições materiais (de 
infraestrutura) e poder viver segundo sua história, seus projetos 
de futuro, de cidade. (2011. p.22) 

Segundo o IBOPE (2018), cerca de 24% dos paulistanos não 
frequenta nenhuma ativade cultural. Já o Sistema Único de Saúde 
afirma que até 2025, São Paulo deve ter mais de 51 mil mortes 
acumuladas provocadas pela má qualidade do ar, ou seja, 18 
mortes por dia. Além disso, mesmo sendo a cidade mais rica do 
país, é apenas a 20° colocada no ranking de saneamento básico. 
São uma série de dados diferentes, porém relevantes, que retratam 
a má qualidade da vida dos paulistanos, principalmente pelas 
suas condições de moradia, vinda de anos de políticas que pouco 
fizeram pelos seus direitos, e que reforçam a urgência em encontrar 
soluções mais eficientes. 
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Uma das saídas mais frequentes para a população carente e que não 
consegue atingir uma condição de moradia adequada têm sido as 
ocupações irregulares, outro relevante problema da capital. Segundo 
a Secretaria Municipal de Habitação, em 2018, eram 206 ocupações 
que concentravam mais de 45 mil famílias. A maior parte dessas 
ocupações, cerca de 70, se tratam de imóveis vazios ou abandonados 
no centro de São Paulo que não cumprem a sua função social. Esse 
tipo de ocupação é, muitas vezes, a única oportunidade de muitas 
pessoas, ainda que se mostrem bastante inseguras, e reafirmam 
a ineficácia do poder público em lidar com o problema. Em maio 
de 2018, o icônico edifício Wilton Paes de Almeida, localizado no 
Largo do Paissandu e ocupado por movimentos de luta por moradia, 
sofreu um incêndio e desabou, causando a morte de sete pessoas.

Atualmente, é praticamente uma unanimidade entre os estudiosos 
da questão, a necessidade de cessar o crescimento horizontal 
da cidade em direção a regiões cada vez mais periféricas em 
detrimento a uma política habitacional que priorize a aproximação 
da moradia ao trabalho, o adensamento populacional em regiões de 
maior infraestrutura, um melhor aproveitamento e a expansão das 
redes de transporte coletivo e o endurecimento das leis que tratam 
do estatuto da cidade e da função social da propriedade. Entretanto, 
mesmo sendo uma questão resolvida na teoria, na prática nunca 
se concretizou. Em São Paulo, a questão habitação sempre foi 
trabalhada atendendo aos interesses dos grandes agentes do 
mercado imobiliário e deixando às margens a maior parcela da 
população, simbolizada pelas camadas mais baixas, que sofre 
cada vez mais com os problemas da metrópole contemporânea. 

Figura 10 - Edifício Wilton Paes de Almeida 
Fonte: Javam Alves, s/d. 
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O  avanço  do  mercado  imobiliário  sobre  determinada  região,  
a  transforma  por  completo,  alterando sua dinâmica diária, 
interferindo no transito local, alterando a qualidade ambiental, 
e com  seu poder econômico acaba por afastar a parcela da 
população sem capacidade de pagamento por um  produto 
habitacional ofertado, assim como a valorização do espaço 
decorrente destes investimentos  acaba por expulsar população 
original, gerando o processo físicosocial da gentrificação. 
(NETTO,2017, p.39)   

Para compreender melhor esse cenário, antes de mais nada, é 
preciso entender o histórico e o funcionamento das antigas e atuais 
políticas habitacionais do país e as suas sequelas na capital paulista, 
as dinâmicas e disputas urbanas que marcaram o desenvolvimento 
da cidade, além do seu marco regulatório atual, para enfim buscar 
e discutir estratégias projetuais e políticas que sejam assertivas na 
questão e passem a trabalhar para aqueles que foram e continuam 
sendo prejudicados diariamente. 

Para que o problema habitacional brasileiro seja 
amenizado, juntamente com os instrumentos existentes, 
é necessário fazer um balanço dos prós e contras de 
modelos anteriormente implantados e, também analisar 
bons exemplos implementados em outros países. (BOLFE, 
2014, p. 212)

Figura 11 - Edifício Wilton Paes de Almeida 
Fonte: William Moreira/Estadão/Veja, s/d. 
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AS POLÍTICAS HABITACIONAIS03
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3.3  Programa Minhca Casa, Minha Vida
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30 Figura 12 - Conjunto Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho). Fonte: Nabil Bonduki, s/d. 
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3.1 ORIGENS DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS BRASILEIRAS

Através de uma análise histórica do Brasil é possível perceber que os 
principais problemas atuais relacionados à questão habitacional, já 
debatidos anteriormente, apresentam suas origens intrinsicamente 
ligadas ao desenvolvimento do país, ou seja, ao modo em que o 
território foi se organizando ao longo do tempo. Santos (2009, 
p.21) explica que a urbanização brasileira se desenvolve de maneira 
mais expressiva a partir do século XVIII, amadurece no século XIX 
e apenas no século XX é que atinge as características da atual 
urbanização.
 
Segundo Motta (2011, p.02), no final do século XIX é que 
começam a surgir os primeiros problemas habitacionais nas 
cidades brasileiras,   ocasionados pelo aumento populacional de 
São Paulo e Rio de Janeiro, devido, principalmente, a troca de 
mão de obra escrava pelo trabalhador livre e a chegada de um 
grande contingente de imigrantes europeus. Como resultado desse 
aumento, houve um expressivo crescimento dos cortiços, uma 
das formas mais comuns de habitação das classes trabalhadoras. 
Segundo Bonduki (1998.p 182), em 1904, estimava-se que um 
terço das habitações paulistanas, cerca de 8100 moradias, era de 
cortiços. Consequentemente, surgem as primeiras preocupações 
do Estado e das classes dominantes relacionadas à higiene e ao 
embelezamento das cidades.

As moradias dos trabalhadores passaram a ser alteradas 
conforme ideais de higiene e economia e a elite brasileira 
passou a ter interesses em primar pela saúde e bem estar da 
população proletária, percebendo que as epidemias originadas 
nos aglomerados urbanos pobres se alastravam pela cidade 
como um todo. Assim, no final do século XIX, houve uma grande 
campanha de higienização e moralização das classes pobres 
(BOLFE, 2014, p.202)

Essas reformas realizadas pelo Estado e pela iniciativa privada  
podem ser consideradas como princípio da política habitacional 
segregacionista que vigora até os dias atuais.  A demolição de 
cerca de 590 edifícios antigos, aliada à promoção de comércios e 
serviços e o aumento das infraestruturas geraram como resultado o 
aumento do preço dos terrenos e, consequentemente, a expulsão 
natural das classes mais baixas para as zonas periféricas da cidade 
em buscas de terrenos mais baratos ou até mesmo vazios. 

As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras 
entre o final do século XIX e início do século XX, lançaram 
as bases de um urbanismo moderno “à moda” da periferia. 
Realizavam-se obras de saneamento básico para eliminação 
das epidemias, ao mesmo tempo em que se promovia o 
embelezamento paisagístico e eram implantadas as bases legais 
para um mercado imobiliário de corte capitalista. A população 
excluída desse processo era expulsa para os morros e franjas da 
cidade (MARICATO, 2000, p. 22).
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Nesse momento, a produção habitacional estava inteiramente 
ligada à iniciativa privada, sendo resumida a participação do Estado 
à liberação de crédito para que as empresas pudessem construir 
moradias de aluguel. Esse modelo rentista para a promoção de 
habitação vigorou no Brasil até o final da década de 30, quando 
há um novo, e ainda mais forte, impulso de industrialização e, 
consequentemente, urbanização. Nesse momento, a intervenção do 
Estado se fazia necessária e, desde então, passou a ser o principal 
responsável pela solução problema, esboçando as primeiras 
políticas públicas habitacionais.

A questão habitacional adquiriu papel fundamental nos planos e 
realizações do Estado Novo. Passou a ser símbolo da valorização 
do trabalhador e afirmação de que a política de auxílio aos 
brasileiros dava resultados efetivos. A aquisição da casa própria 
e as alternativas de torná-la acessível eram questões comuns. 
O objetivo era viabilizar a casa própria para o trabalhador de 
baixa renda. Além disso, a crise de moradia atingiu também a 
classe média e houve a necessidade de novas soluções para os 
problemas habitacionais já existentes. (BOLFE, 2014, p. 204)

Figura 13 - Lavadeira ás margens do Tamanduateí - 1900/1910
Fonte: Vincenzo Pastore/Acervo IMS, s/d. 

Figura 14 - Avenida Higienópolis em 1920 
Fonte: Guilherme Gaensly/Acervo IMS, s/d. 
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3.2 OS PRINCIPAIS PROGRAMAS

A primeira proposta do governo para a questão habitacional se deu 
através dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPS),  propondo 
a utilização de até 50% de suas reservas para financiar a construção 
de casas destinadas ao aluguel. Entre os destaques da produção 
desse modelo estão a Vila do IAPI, em Porto Alegre, o Edifício 
Japurá, em São Paulo e, o mais conhecido deles, o Pedregulho, 
do arquiteto modernista Affonso Eduardo Reidy, no Rio de Janeiro.

Entretanto, segundo Motta (2011, p.04), apesar da qualidade 
projetual arquitetônica dos conjuntos dessa época, tal medida foi 
insuficiente para solucionar o problema da habitação em grande 
escala, exigindo novas propostas do governo. 

Em 1946, o governo criou a Fundação da Casa Popular (FCP), 
primeiro órgão responsável por centralizar toda a política habitacional 
do país, passando o Estado e os próprios trabalhadores a custearem 
as suas moradias. Segundo Villaça (1986, p.25), a finalidade do 
órgão era financiar não somente casas, mas infraestrutura urbana, 
materiais de construção, pesquisas, entre outros. Na prática, a FCP 
também não funcionou, produzindo apenas 17.000 moradias em 
um período de quase 20 anos de existência, até sua extinção, após 
o golpe militar de 1964. 

Figura 15 - Vila do IAPI, Porto Alegre. Fonte: Album Gardolinsky, 1950. 

Figura 16 - Pedregulho. Fonte: Julio Cesar Guimarâes/UOL, s/d. 

Figura 17 - Edifício Japurá. Fonte: Eduardo Kneese de Mello, s/d. 
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O projeto da Fundação da Casa Popular fracassou porque 
os grupos que seriam mais beneficiados encontravam-se 
desorganizados ou desinteressados em ser interlocutores do 
governo na formulação de uma política social. Além disso, 
a Fundação quase não contava com recursos de origem 
orçamentária, fragilizando ainda mais sua atuação. Desde seu 
início, a FCP foi utilizada com fins políticos. (BOLFE, 2014, p. 
207). 

Então sob o comando dos militares, o país passa novamente por 
transformações profundas administrativas e políticas. No campo 
habitacional, surge uma nova proposta: o Plano Nacional de 
Habitação. Em 1964, o governo Castello Branco criou o Banco 
Nacional de Habitação (BNH), o Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo (SFH), e o Sistema Financeiro de Habitação. Assim 
como a FCP, a proposta era oferecer moradia em massa para a 
população, focando na eficácia da produção em série e em grande 
escala das unidades habitacionais. As Companhias Estaduais 
de Habitação (COHABS) eram as principais responsáveis  pelo 
atendimento dessas demandas do BNH, que em um curto período 
de tempo, obteve feitos relevantes e elevou o patamar da política 
habitacional brasileira.

O BNH, durante sua vigência, financiou 4,8 milhões de 
habitações, em torno de 25% das moradias construídas no país 
entre 1964 e 1986. As habitações financiadas se destinaram a 
todas as faixas de renda, pela promoção privada das Companhias 
de Habitação Popular e pela incorporação imobiliária.. (BOLFE, 
2014, p. 208)

A política habitacional do país era, finalmente, estruturada e com

números expressivos através do BNH, concretizando algumas das 
ideias de governos anteriores. Sua estruturação com recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) fez com que se 
tornasse uma das principais instituições financeiras do país e a 
maior instituição mundial voltada para o problema habitacional. 
Entretanto, Bonduki  aponta outras questões importantes sobre 
esse tipo de produção e as sequelas deixadas nas grandes cidades 
brasileiras em relação a qualidade do espaço urbano atual. 

[...] parcela expressiva do espaço urbano brasileiro poderia 
apresentar uma excelente qualidade urbanísica e ambiental, se 
esta intervenção, financiada pelo Estado e produzida pelo setor 
formal da construção civil, tivesse sido realizada – como fizeram 
os IAPs – valorizando o projeto. No entanto, predominaram – 
salvo raríssimas excessões – projetos medíocres, uniformes, 
monótonos e desvinculados do meio físico e da cidade, uma 
intervenção urbanística muito inferior à dos IAPs. (BONDUKI, 
2004, p. 318)

O que Bonduki critica, assim como outros importantes autores, está 
no fato da produção do BNH ter procurado reduzir ao máximo o 
custo final da moradia produzindo unidades cada vez menores, de 
baixíssima qualidade construtiva e conjuntos cada vez mais longe 
dos grandes centros, reforçando o modelo insustentável centro-
periferia já consolidado nas grandes cidades brasileiras desse 
período. Além disso, segundo Bolfe (2014, p. 208), a população de 
baixa renda era responsável por apenas 20% dos financiamentos, 
restando unicamente como alternativa os loteamentos clandestinos 
das periferias e favelas da cidade. 



35Figura 18 - Conjunto Habitacional Dale Coutinho, em Santos, produzido no período BNH. Fonte: Acervo Unisantos, s/d. 



36 Figura 19 - Conjunto Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho). Fonte: Nabil Bonduki, s/d. 
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Nessa época, em São Paulo, o órgão responsável pela questão 
habitacional do estado era a CECAP, Caixa Estadual de Casas para 
o Povo. Criada em 1949, atuou como autarquia até 1964, quando 
foi definitivamente regulamentada e atingiu seu ápice. Segundo 
Royer (2002, p.36), sua função era basicamente a de um agente 
promotor dentro do BNH, produzindo cerca de 13 mil moradias 
até sua definitiva extinção, em 1980. O destaque de sua produção 
é o conjunto Zezinho Magalhães Prado, em Guarulhos, projetado 
por Fabio Penteado, Paulo Mendes da Rocha e Vilanova Artigas, 
arquitetos de renome da arquitetura moderna brasileira.

A obra foi encomendada para funcionar como modelo de política 
estadual e planejado para uma população de 55 mil habitantes 
em 130 hectares de área e contando com infraestrutura urbana. O 
projeto retomou as experiências de habitação popular que foram 
elaboradas no Brasil entre os anos de 1930 e 1950, contou com 
a participação de arquitetos modernos e foi construído com 
elementos pré-fabricados de concreto (BOLFE, 2014, p. 209)

Passado o período da ditadura, iniciando a Nova República (1985), 
a política habitacional brasileira já estava novamente desgastada e 
atingindo um baixo desempenho social, exigindo do novo presidente 
José Sarney mudanças profundas em relação ao tema. Entretanto, 
segundo Bolfe (2014, p.210), devido à forte crise financeira, a 
complexidade do problema e a falta de consenso sofre a reforma do 
programa, o BNH foi extinto pelo governo e todas as suas atribuições 
foram transferidas para a Caixa Econômica Federal, iniciando uma 
nova etapa para as políticas urbana e habitacional brasileira. Apesar 
do saldo numérico positivo em relação as unidades, a qualidade 
dos projetos e o público alvo deixaram diversos questionamentos. 

[...] os investimentos atingiram predominantemente a classe 
média emergente, alijando da política de financiamento da casa 
própria os trabalhadores que recebiam menos de um salário 
mínimo. Do total de moradias produzidas, 35% foram destinadas 
ao “mercado popular”, com comprometimento de apenas 13% 
de todos os recursos investidos pelo BNH. (MOTTA, 2011, p. 6)

Após esse período, apesar de diversos programas e tentativas 
dos governos federais de estabelecimento de novas políticas 
habitacionais assertivas, durante o fim da década de 80 e durante 
toda a década de 90, nenhuma delas obteve grande efetividade e 
nem cumpriram as suas metas propostas. (MOTTA, 2011). A maior 
destaque fica pela aprovação, no início dos anos 2000,  da Lei 
Federal 10.257, conhecida como Estatuto das Cidades, que tem 
entre seus tópicos o acesso universal à cidade, a função social da 
propriedade, o planejamento participativo nas políticas urbanas, o 
IPTU progressivo, entre outros. A partir desse momento, somente 
em 2009 é que surgiria uma nova proposta de impacto em âmbito 
nacional, através do Programa Minha Casa, Minha Vida, proposta do 
governo federal que vigora até os dias atuais e é o principalmente 
programa habitacional do país. 

Figura 20 - Lançamento Minha Casa, Minha Vida. Fonte: Alan Marques, 2009. 
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3.2 PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

Atualmente, a principal iniciativa do governo federal para o 
enfrentamento dos problemas habitacionais brasileiros é o Programa 
Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Criado em 2008, durante o 
segundo mandato do governo Lula, mas lançado apenas em março 
de 2009, o programa tem como principal objetivo declarado a 
redução do déficit habitacional brasileiro oferecendo importantes 
subsídios e condições atrativas de financiamento de moradias 
em áreas urbanas para famílias de baixa renda. Segundo Rolnik, 
além de trabalhar para enfrentar as necessidades habitacionais do 
país, o MCMV surgiu também como uma medida emergencial para 
minimizar o impacto diante da crise internacional de 2008:

O PMCMV foi concebido com o intuito de promover o 
aquecimento da economia por meio do estímulo ao setor da 
construção civil, segmento que gera demanda expressiva por 
mão de obra de baixa qualificação, sendo frequentemente 
mobilizado como elemento de políticas econômicas anticíclicas 
em momentos de recessão. (ROLNIK, 2015, p.130)

Seu modelo foi inspirado em políticas habitacionais que já 
haviam sido implementadas em outros países da América Latina 
desde a década de 80. Segundo Rolnik, esse modelo envolve a 
questão da moradia de baixa renda ser ao mesmo tempo uma 
mercadoria a ser acessada por meios de relações de mercado 
e uma oportunidade de negócios para empresas privadas. 

Em sua proposta inicial, constava o atendimento a três faixas de 
rendas distintas definidas em função do salário mínimo: a Faixa 
1, para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos; a Faixa 
2, entre 3 e 6 salários mínimos; e a Faixa 3, entre 6 e 10 salários 
mínimos. A partir de 2011, essas faixas passaram a ser definidas 
por valores nominais. Atualmente, assim estão distribuídas:
 - Faixa 1: para famílias com renda de até R$ 1.800,00. 
Nesse faixa, o financiamento pode ser feito em até 120 meses com 
prestações mensais que variam de R$80,00 a R$ 270,00; a garantia 
do financiamento é o próprio imóvel adquirido. As construtoras 
possuem um teto de custos apresentado pelo programa, variando 
de acordo com cada Estado. 
 - Faixa 1,5: para famílias com renda de até R$ 2.600,00. 
 Nessa faixa, o empreendimento é financiado pela caixa 
com taxas de juros de apenas 5% ao ano, podendo ser pago em 
360 meses, além do subsídio que pode chegar a R$ 47.500,00. 
 - Faixa 2: para famílias com renda de até R$ 4.000,00. 
 Nessa faixa, os juros do financiamento estão mais 
compatíveis com o do mercado mas ainda há a possibilidade de 
subsídio de até R$ 29.000,00. 
 - Faixa 3: para famílias com renda de até R$ 7.000,00.
 Nessa faixa, a vantagem está em oferecer taxas de 
juros diferenciadas em relação ao mercado para imóveis de até 
R$225.000,00
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Os recursos públicos destinados à faixa 1 do programa são 
disponiblizados através de diversos fundos, entre eles: o Programa 
Nacional de Habitação Urbana (PNHU); Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR); o Fundo Garantidor da Habitação Popular 
(Fghab); o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), entre outros. 
Já para as outras faixas, a principal fonte de recursos advém do 
FGTS. Toda a gestão operacional desses recursos no programa 
é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Ela fornece 
todo o suporte técnico para o seu funcionamento, recebendo e 
aprovando as propostas dos empreendimentos diretamente pelas 
empresas da construção civil. Desse modo, a participação dos 
estados e municípios no programa fica destinada, basicamente, à 
viabilização das terras (regularização fundiária), um dos aspectos 
mais criticados do programa.

A escolha dos terrenos pelas empresas, fator determinante 
para a taxa de retorno do empreendimento, segue uma equação 
complicada, sendo condicionada por variáveis como o custo 
do metro quadrado e as exigências estabelecidas na legislação 
quanto ao acesso a redes de infraestrutura, equipamentos e 
serviços. Devem ser periféricos o bastante para minimizar a 
porcentagem do investimento gasta com o terreno, mas não 
distantes a ponto de não atenderem às exigências mínimas para 
a aprovação de uma operação, ou demandarem custos adicionais 
com a expansão de redes de infraestrutura básica. (ROLNIK)
A melhor forma para atender aos direitos à moradia e à cidade é 
através da habitação bem localizada, ou seja, ter um espaço em 
que o núcleo familiar more adequadamente, com qualidade de 
vida urbana, providos de equipamentos públicos, infraestrutura 
urbana consolidada (transporte coletivo, saúde, educação, 
saneamento, cultura e lazer), bem como oferta de serviços e 
empregos. [...]. (ROLNIK, 2015, p.132.)

Figura 21 - Residencial Espanha, bairro Jardim Apurá. Fonte: Gov. Federal, s/d 
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Em 2017, após 8 anos de sua criação, o programa atingiu a marca 
de mais de 4,2 milhões de unidades contratadas e entregues, 
beneficiando mais de 10,5 milhões de brasileiros (BRASIL, 2016). 
Esse expressivo número chega bem próximo à marca dos 4,8 
milhões de unidades entregues pelo BNH em seus 22 anos de 
atuação. Além disso, sua abrangência se deu em mais de 95% do 
território nacional. Isso mostra que o MCMV é, atualmente, o mais 
relevante programa habitacional do país, e talvez o maior de toda 
a história brasileira.  Entretanto, o fato de ser o maior não significa 
que não tenha apresentado problemas em sua trajetória.  

Assim como no período do BNH, os conjuntos produzidos pelo 
programa foram duramentre criticados por estarem em desacordo 
com as diretrizes urbanísticas das políticas habitacionais para 
combater o déficit, muito por conta do grande protagonismo das 
construtoras no programa, transformando a oferta de habitação 
num negócio orientado pela maximização dos lucros e relegando a 
inserção urbana dos grandes empreendimentos. 

Em um país de dimensões continentais, com profundas 
desigualdades regionais, sociais, econômicas e uma enorme 
diversidade cultural, o MCMV se expressa como uma 
empresa fordista na produção em grande escala, cuja imagem 
predominante, ainda que não a única, são “casinhas” a perder 
de vista. Forma única, isto sim, de execução, padronização dos 
produtos, interesses e arranjos das empresas racionalizando a 
proposição de empreendimentos, a desconsideração de uma 
tipologia das cidades que receberiam os investimentos e a mais 
intensa ligação com as necessidades habitacionais, são alguns 
dos elementos identificados e explorados no texto. (JANUS, 
2015, p. 19).

Figura 22 - Residencial Portal Flora, Guarulhos. Fonte: Globo, 2017

Figura 23 - Conjunto São Sebastião, São Paulo. Fonte: Secom, 2015.



41

Figura 24 - Empreendimentos MCMV, São Paulo. Fonte: Rolnik, 2015.
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Na região metropolitana de São Paulo, os principais empreendimentos 
do programa estão localizados em zonas periféricas já consolidadas 
e inseridas na malha urbana, entretanto, são distantes dos grandes 
centros e das ofertas de emprego e apresentam alta vulnerabilidade 
social, ofertando baixa possibilidade de desenvolvimento 
econômico e cultural desses moradores e reafirmando problemas 
antigos e conhecidos das grandes metrópoles brasileiras. 

Apesar dos muitos bilhões de reais em subsídios públicos, o 
PMCMV não impacta a segregação urbana existente, apenas a 
reforça, produzindo novas manchas urbanas monofuncionais ou 
aumentando a densidade populacional de zonas guetificadas já 
existentes. Assim como no caso da política habitacional chilena, 
cujo modelo foi usado como fonte de inspiração, a experiência 
do PMCMV evidencia a dificuldade de se conciliar uma política 
pública guiada por uma racionalidade de mercado com o 
desafio de produzir cidade para todos, o que não se alcança por 
meio de uma lógica de inclusão pelo consumo, dependendo de 
uma perspectiva de universalização de direitos. (ROLNIK, 2015, 
p.149)

Como afirma Rolnik, o Programa não pode ser responsável por 
um grande impacto na segregação urbana ja existente, entretanto, 
tamanha a sua dimensão, poderia ter uma maior relevância no 
desenvolvimento de um modelo mais igualitário e sustentável de 
cidade e requalificação de áreas residuais ou periféricas, trazendo 
importantes avanços no desenvolvimento do espaço urbano e 
não, apenas, reafirmando os problemas já existentes das grandes 
cidades. Essa importância poderia ser alcançada variando de forma 
mais intensa o foco de atuação de seu trabalho, como explica Netto
 Figura 25 - Empreendimento MCMV em Pernambuco. Fonte: Augusto Cesar, 2019.
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[...] a Política Pública de Habitação deve ser ampla e diversificada 
como são as diferentes necessidades habitacionais encontradas 
no país, cada qual exigindo uma forma de atuação específica, 
com um programa específico pensado para aquela necessidade. 
Algumas são inserções econômicas (estruturação de sistema 
de financiamento, crédito para a produção e compra, subsídio 
tributário ou na compra), outras próximas da assistência social 
(situações de risco, situação de rua), há aquelas ligadas à 
estruturação urbana (urbanização, regularização fundiária), 
além das ligadas à produção habitacional (produção de novas 
unidades, ampliações, reformas). (2017, p.44)

Desse modo, as políticas e os programas habitacionais que marcaram 
as cidades brasileiras durante quase todo o século XX até os dias 
atuais, principalmente durante o período BNH e o programa MCMV, 
receberam justas e importantes críticas em relação ao seu “modus 
operandi”. Apesar do grande volume de novas habitações, os seus 
problemas, não somente persistiram, como se intensificaram. Suas 
atuações foram insuficientes para combater o problema do déficit 
habitacional , que tem aumentado ainda mais, e da qualidade de 
vida da população, cada vez pior. Assim, abrem espaço para novos 
arranjos políticos e programas habitacionais que tentam trabalhar 
o problema da maneira mais coerente: adensando os centros 
urbanos e os eixos de transporte, aproximando moradia dos postos 
de trabalho e fornencendo infraestrutura urbana adequada em 
áreas que apresentam alto índice de qualidade urbana com baixa 
densidade demográfica. 
 
Nesse contexto, a retomada do centro da capital paulista se mostra 
uma feliz oportunidade de intensificar esse processo de reinserção 



44

da população periférica na cidade. O Centro sempre se mostrou 
um espaço com potencial para receber um forte adensamento 
populacional, além de conter um alto índice de equipamentos e 
infraestrutura urbana de saúde, lazer e transporte. Esse processo de 
retomada já é bem visto por uma parcela da população, ainda que 
mais favorecida, no alto índice de lançamentos destinados a classe 
média/alta da cidade. Assim, o poder público tem a obrigação de 
se colocar nesse processo e promover uma ampliação das ideias 
iniciais já desenvolvidas em alguns projetos para garantir que a 
parcela mais carente da população também esteja inserida nesse 
desenvolvimento e possa desfrutar das melhorias da cidade. 

Assim sendo, nos últimos anos, os Estados e municípios 
brasileiros têm intensificado as buscas por novas alternativas para 
a promoção de conjuntos habitacionais em acordo com diretrizes 
mais coerentes para a construção de uma cidade mais sustentável, 
diferentemente das propostas desenvolvidas até então. Trata-se de 
um processo lento e ainda bastante embrionário, principalmente 
ao observarmos as Zonas Especiais de Interesse Social ainda 
demarcadas. Sem dúvida, a principal dessas alternativas tem sido 
priorizar a implantação de habitação social no centro da cidade, 
como veremos a seguir no Programa Casa Paulista. 

Viabilizar Habitação social no centro é assegurar dois direitos 
fundamentais, geralmente subtraídos das famílias de menor 
renda, direito à moradia e direito à cidade. Exige a presença do 
Estado, articulando a Política Urbana à Política Habitacional, sendo 
transformador ao reverter a lógica de segregação socioespacial, 
muitas vezes reforçada pela própria ação governamental, 
tornando a cidade mais plural e democrática. (NETTO, 2017, p.51) Figura 26 - ZEIS em São Paulo. Fonte: Prefeitura SP, 2015.
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3.2 PROGRAMA CASA PAULISTA

A Agência Paulista de Habitação Social, instituída oficialmente em 
Setembro de 2011, tem em seu texto de decreto oficial a função 
de agente indutor e estimulador da atividade privada para o setor 
de habitação de interesse social. Trata-se de uma subsecretaria, 
diretamente subordinada ao titular da Secretaria de Habitação.  

Sua atividade pode ser subdividida em 2 frentes de atuação: a de 
parceria com o Programa Minha Casa, Minha Vida, e a de propor 
projetos de parceria público privada para a construção de HIS e HMP.

Ao todo, o objetivo inicial do programa era da construção de 50 mil 
unidades de habitação de interesse social e de mercado popular, 
visando atender três grupos específicos: oferecimento de unidades 
habitacionais no centro da capital paulista, oferta de habitação 
sustentável no litoral paulista e erradicação de áreas de risco.

Ainda em 2011, ano de sua fundação, o Programa decide 
abandonar os dois últimos grupos e concentrar todo os esforços 
na produção habitacional no centro expandido. Dois relatórios 
foram de extrema importância na tomada dessa decisão: o primeiro 
deles, realizado pelo escritório Piratininga Arquitetos, desenhou 
possíveis projetos para diversos cortiços identificados pela CDHU 
no centro da capital. A meta inicial do programa era atender até 
5 mil famílias encortiçadas e promover unidades habitacionais no

terrenos e edifícios ocupados; o segundo relatório, encomendado 
pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, 
consiste em uma comparação de viabilidade econômica da 
construção habitacional na periferia e no centro da cidade. 

O estudo utiliza como base para cálculos valores totais para a 
construção de habitação para 100 mil famílias. [...] Somando os 
custos de transporte (R$ 8,3 bilhões), escolas (R$ 156 milhões) 
e unidades habitacionais (R$ 2,4 bilhões) o custo de construir 
100 mil unidades habitacionais na periferia de São Paulo em 
2008 seriam de R$ 10.90 bilhões, enquanto que o custo de se 
construir no centro seria de R$ 3.08 bilhões (R$ 860 mil em 
escolas e R$ 3 bilhões em moradia). (PALLADINI, 2018, p.52)

Figura 27 - Lançamento Complexo Julio Prestes. Fonte: Felipe Rau, 2017.
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Desse modo, o programa consegue viabilizar economicamente 
as unidades e comprovar que, utilizando a infraestrutura existente 
de transporte e educação do Centro de São Paulo, diversas delas 
com capacidade ociosa, a construção de unidades habitacionais 
no Centro é extremamente vantajosa para a cidade e para o Estado.  
Isso sem mencionar os principais avanços sociais já discutidos. 

Dois aspectos do programa merecem destaque nessa discussão: o 
primeiro deles diz respeito à aquisição dos terrenos, e o segundo em 
relação a implantação de comércios no térreo ou nas proximidades 
dos conjuntos. Inicialmente, assim como nos programas 
habitacionais anteriores, a ideia era que a responsabilidade 
completa sobre os terrenos fosse do parceiro privado, desde a 
sua escolha até o processo de desapropriação. Entretanto, o poder

público passou a assumir integralmente essa função no caso das 
unidades HIS, deixando essa responsabilidade ao concessionário 
nas unidades HMP. Desse modo, há a garantia da localização 
privilegiada das unidades; no segundo aspecto, a implantação do 
comércio visa garantir que os empreendimentos tenham fachada 
ativa e multifuncionalidades. 

 Para o desenvolvimento dos projetos, foram especificados quatro 
perímetros de intervenção, cada qual com a sua diretriz técnica e 
infraestrutura previamente estabelecida. Apesar da delimitação 
dos lotes, os contratantes, em negociação com o poder público, 
poderiam construir fora desses perímetros caso houvesse problemas 
nas desapropriações ou se mostrassem menos vantajosos.

Figura 28 - Residencial Rua São Caetano. Fonte: Gov. Estado São Paulo, 2016. Figura 29 - Residencial Alameda Glete. Fonte: Amanda Donatiello, 2016.
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Desde 2016, já foram entregues 387 apartamentos divididos em 
três obras: 126 no conjunto da Rua São Caetano; 91 no conjunto 
da Alameda Glete; e mais 170 na primeira torre do complexo 
Julio Prestes. Atualmente, a PPP do Centro reduziu drasticamente 
suas metas iniciais e trabalha com a previsão de 3.683 unidades 
habitacionais, sendo 2260 delas no modelo HIS.

O Complexo Julio Prestes é o principal projeto do programa. De autoria 
do escritório Biselli e Katchborian, o conjunto ainda em construção 
está sendo implantado no terreno do antigo Terminal Rodoviário da 
Luz durante as décadas de 60 e 80. Ao todo, serão 1202 unidades 
habitacionais divididas em 7 torres.Além das unidades HMP e HIS, 
o projeto também integra a nova escola de música Tom Jobim, uma 
creche para 200 crianças, quadras poliesportivas, espaços para uso 
comercial e de serviços, além da requalificação da Praça Julio Prestes.

A participação do mercado imobliário e do setor privado no 
desenvolvimento habitacional do país é de extrema importância e 
seu potencial deve ser aproveitado da maneira correta.  Trabalhando 
de forma independente ou nos moldes das políticas públicas de 
habitação do país, se mostrou bastante ineficaz e prejudicial. 
Entretanto, como Parceria Público Privada, apesar de algumas falhas 
na condução do processo no Programa Casa Paulista, se mostra uma 
oportunidade interessante que, ao ser bem guiada e regulamentada, 
pode consolidar uma nova e mais eficiente maneira de fazer 
habitação social no Brasil, principalmente em áreas centrais, as 
quais devemos entender melhor suas dinâmicas e características. 

Figura 30 - Complexo Julio Prestes Fonte: Gov. Estado São Paulo, 2018.

Figura 31 - Perspectiva do Complexo Julio Prestes. Fonte: Biselli Katchborian, 2016.
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O CENTRO DE SÃO PAULO04
4.1 Formação, consolidação e degradação
4.2  Minhocão: da construção ao parque

4.3  Plano Diretor Estratégico
4.4 A Redescoberta do Centro: Novas Oportunidades



50 Figura 32 - Imagem aérea do centro de São Paulo. Fonte: Ana Paula Hirama, s/d. 
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4.1 FORMAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E DEGRADAÇÃO

O chamado “Triângulo Histórico”, região compreendida entre 
o Largo São Francisco, o Largo São Bento e a Praça da Sé, foi 
a primeira zona ocupada da cidade de São Paulo. Atualmente 
inserida na denominação de Centro Velho, essa região permaneceu, 
desde a sua fundação no século XVI até o final do século XIX, 
com baixo desenvolvimento urbano e uma feição altamente 
colonial. Compreendia praticamente todo comércio e moradia dos 
pouco mais de 20 mil habitantes que a cidade possuía à época.
 
Após mais de três séculos, a partir de 1870, com a riqueza advinda 
do crescimento da cultura cafeeira no Estado, essa situação mudou 
e a pequena vila que alí existia começou a se expandir e se tornar 
um grande centro comercial urbano. Edificações maiores e mais 
modernas passaram a surgir junto com a iluminação das vias 
públicas, obras de infraestrutura e embelezamento, bondes, praças 
e comércios, entre outros. Além disso, com a abertura de diversas 
novas vias, houve uma expansão significativa de moradias na região, 
que passou a abrigar o maior contingente populacional da cidade.

São Paulo nos anos 1870 era uma cidade carente de atividades 
científicas e educacionais e, paradoxalmente, almejava ver-se 
representada como tal. O ambiente era, portanto, adequado para 
a criação acelerada de escolas e instituições de pesquisa. Essa é 
a época dos “homens de sciencia” (que percorriam orgulhosos 

o Centro de São Paulo); do fortalecimento e aparelhamento da 
Faculdade de Direito; o momento da abertura do Museu Paulista 
(1885), do Observatório Astronômico (1894), do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo (1894) e da estruturaçã o 
de uma série de escolas privadas. Nos últimos anos do século 
passado foram fundadas nos arredores da região central a Escola 
Politécnica e a Mackenzie College, assim como a Escola Normal 
transferiu-se para um edifício de proporções maiores. Na década 
de1880 foram estabelecidos o Externato São José, o Instituto 
Artístico, o Externato Araújo, entre vários outros. (SCHWARCZ, 
1994, s/p.)

A construção do Viaduto do Chá, em 1892, foi a obra de infraestrutura 
mais importante nesse início de desenvolvimento. Através da 
transposição do Vale do Anhangabaú, a cidade passou a se expandir 
e crescer em outras direções além do Triângulo Histórico, e se 
consolidando cada vez mais como uma das mais importantes do país. 

Figura 33 - Construção Viaduto do Chá. Fonte: Fund. Energia e Saneamento, s/d. 
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Nesse ritmo de desenvolvimento, o Centro se tornou o principal 
polo econômico, cultural e político da capital. Nele, estavam 
implantados os mais importantes equipamentos de cultura, lazer 
e educação, além dos principais bares, restaurantes e lojas de 
departamento; edifícios comerciais abrigando as sedes das grandes 
empresas; agencias bancárias; entre outros. A região sempre foi 
conhecida pela sua multifuncionalidade, seus pontos turísticos e 
sua grande oferta de habitação e emprego. Abrigou os primeiros 
edifícios arranha-céu da cidade e as mais importantes obras 
arquitetônicas do período. 

Naquele momento, havia um enorme desejo da população de 
morar na região central, pois além de estar próxima aos postos de 
trabalho, poderia usufruir de toda a infraestrutura existente no local. 
Entretanto, com o significativo crescimento populacional e a alta 
valorização da região fez com que esse desejo não fosse acessível 
para a maior parte dela, que passou a se instalar nas periferias 
da cidade, onde encontraria terrenos mais baratos ou até mesmo 
vazios. Segundo DIOGO (2004, s/p), o alto preço da terra no centro 
de São Paulo já era motivo da classe trabalhadora morar na periferia 
desde a década de 60, quando de fato houve uma intensificação do 
processo de periferização da cidade. 

Durante a primeira metade do século XX, a região passou a se 
desenvolver cada vez mais e à medida que o seu fluxo ficava 
mais intenso, comercial e efêmero, o uso residencial passou a se 
deslocar para outras regiões. A elite paulistana passou a ocupar 
os bairros localizados ao oeste do Centro, como Santa Cecília, 

Figura 34 - Avenida São João. Fonte: São Paulo Antiga, s/d. 

Figura 35 - Viaduto do Chá. Fonte: São Paulo Antiga, s/d. 

Figura 36 - Largo do Paissandu. Fonte: Ontem São Paulo, 1945. 
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Campos Elísios e Higienópolis, enquanto o Triângulo Histórico, o 
Brás, Liberdade, passaram a abrigar a classe média da cidade. Era 
o início da desvalorização do centro, que mesmo ainda bastante 
atraente, passou a perder espaço para outras regiões.   

O centro de São Paulo começou a apresentar ritmo decrescente 
de crescimento no final da década de 1950, e na década de 1960 
já eram notáveis os sinais de estagnação do centro principal e 
de formação de um “centro novo” na região Paulista-Augusta. 
(VILLAÇA, 1998, p.277). 

A partir a década de 1970, se tornou hegemônica a ideia de 
degradação do Centro. Nenhum motivo pode ser declarado único 
nesse processo, mas a associação à mudança de faixa de renda do 
público que utiliza a sua infraestrutura, a confluência de transportes 
públicos, o desenvolvimento de grandes infraestruturas urbanas 
como o minhocão e as intervenções viárias em grandes avenidas e 
túneis estão entre os principais responsáveis.

Além dos já citados, um dos fatores mais importantes na 
contribuição  desse processo se deu através da formação de novas 
centralidades em direção ao vetor sudoeste da cidade de São Paulo, 
como a Avenida Paulista,  Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini 
e a Avenida Faria Lima. Essa expansão, encabeçada inicialmente 
pela Avenida Paulista, construída em 1890, mas consolidada entre 
as décadas de 40 e 60, atraiu grande parte da elite paulistana e das 
grandes empresas.

Na medida em que essa elite se afastava cada vez mais 

Figura 37 - Avenida Paulista. Fonte: Prefeitura São Paulo, 1952

Figura 38 - Avenida Eng. Luis Carlos Berrini. Fonte: Prefeitura São Paulo Antiga, 1952

Figura 39 - Avenida Faria Lima. Fonte: Prefeitura São Paulo,1971
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do Centro, buscou trazer consigo toda a infraestrutura urbana, postos 
de trabalho, intensa rede de transporte e privilegiada localização na 
cidade apresentando baixa densidade habitacional, alto número de 
lotes subutilizados e edifícios e espaços públicos abandonados. 
Enquanto isso, as favelas e periferias da cidade se mostram cada 
vez maiores, mais consolidadas e mais distantes do tecido urbano 
central. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, somente 
entre 1990 e 2001, os distritos da Sé e República caíram de 82 mil 
para 62 mil habitantes. 

O Centro de certa forma nunca se desvalorizou por completo, é 
certo que outros bairros despontaram como espaços segregados 
extremamente valorizados, mas mesmo a dinâmica popular do 
centro o manteve como ponto com potencialidades locacionais 
e com as vantagens dela decorrentes. (NETTO, 2017, p.47). 

 Figura 40 - Viaduto do Glicério. Fonte: Patrícia Araujo/G1,2008

Figura 41 - Cracolândia, São Paulo. Fonte: Gustavo Basso/R7,2018
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4.2 O MINHOCÃO: DA CONSTRUÇÃO AO PARQUE

Do processo de degradação e esvaziamento da área central, uma das 
maiores e mais significativas cicatrizes existentes desse problema 
na região se deu através construção do Elevado Presidente João 
Goulart (antigo Elevado Presidente Costa e Silva), conhecido 
popularmente como Minhocão.

Trata-se de uma via elevada de 3,5 quilômetros de extensão, 
inaugurada em 1971 sob a gestão do então prefeito Paulo Maluf, 
na região central da capital paulista. A via se consolidou como a 
principal ligação entre o Centro e a zona oeste da cidade, iniciando 
na Praça Roosevelt, passando sobre as ruas São João, Amaral 
Gurgel e General Olímpio da Silveira. 

Fruto de um planejamento de expansão da rede de ruas e avenidas 
da cidade, o Minhocão, acima de qualquer importância viária, 
representava um símbolo na cidade: o símbolo da modernidade e 
do desenvolvimento em torno do automóvel e da monumentalidade 
das obras de infraestrutura para recebê-los. 

[...] o Minhocão é posicionado como um artefato simbólico, 
elemento consequente dessa forma de se pensar a cidade, 
vistas nos dias de hoje como uma maneira insuficiente de se 
enfrentar as demandas da metrópole contemporânea. Suas 
particularidades residem tanto em suas dimensões como na 
condição urbanística em que foi implantado: sobre avenidas

existentes, em bairros em processo de verticalização, a poucos 
metros do entorno construído. (GUILLÉN, 2016, p.90)

Mesmo questionada à época, sua construção foi concretizada em 
tempo recorde, cerca de 14 meses. Em pouco tempo, no entanto,se 
enquadrou como uma das estruturas principais no processo de 
degradação do Centro, principalmente nos bairros de Santa Cecília 
e Vila Buarque, por onde corta o seu traçado. 

O Minhocão foi construído em tempo recorde e mudou 
radicalmente a qualidade ambiental da região. Transformou por 
completo todos os arredores de sua linha – cerca de um ou dois 
quarteirões paralelos (sentido norte e sentido sul). Expulsou – 
através dos anos – os moradores antigos e descaracterizou uma 
das avenidas mais belas da cidade. (ASSUNÇÃO, 2016, p. 116)

A importância do debate em torno da construção de uma estrutura 
viária como o Minhocão se dá no estudo do seu impacto na cidade. 
A região central, já vivenciando um período de decadência durante 
as décadas de 60 e 70, pode experimentar uma situação ainda mais 
impactante com a construção do Elevado.  Além do abandono e 
esvaziamento populacional que já sofria a região, viu ainda a 
concentração da população de rua embaixo de sua estrutura, que 
agora funciona como um abrigo permanente, a perda de luz natural no 
solo, desestimulando e empobrecendo a qualidade dos comércios 
existentes, e o significativo aumento da poluição e do ruído da região.



56Figura 42 - Largo do Paissandu, São Paulo. Fonte: Ontem São Paulo,s/d.



57Figura 43 - Largo do Paissandu, São Paulo. Fonte: Ontem São Paulo,s/d.



58Figura 44 - Construção do Minhocão, São Paulo. Fonte: Acervo PMSP, 1970.



59Figura 45 - Construção do Minhocão, São Paulo. Fonte: Acervo PMSP, 1970.



60Figura 46 - Inauguração do Minhocão, São Paulo. Fonte: Acervo Estadão,1971.



61Figura 47 - Grafites sob o Minhocão. Fonte: Danilo Verpa/FolhaPress,s/d.



62Figura 48 - Jardins verticais no Minhocão. Fonte: Alexandre Battibugli,s/d.



63Figura 49 - Minhocão como lazer. Fonte: Áreas Verdes das cidades, s/d.
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Como resultado, no perímetro da via elevada é encontrada uma 
situação bastante característica da região: uma série de quarteirões 
que mescla edifícios residenciais e comerciais de alto gabarito, 
ocupados e construídos antes da chegada do Minhocão, com 
lotes e pequenas construções subutilizadas remanescentes desse 
processo de abandono e degradação. Consolidou-se, assim, um 
traçado bastante heterogêneo e de alta complexidade, tanto política, 
administrativa e arquitetetônica, representando um desafio para o 
desenvolvimento de novos projetos e conjuntos habitacionais de 
forma integrada, mais humana e cada vez menos individualizada. 
 
Já consolidada a ideia de que o Minhocão promoveu a degradação 
do entorno e tornou-se extremamente prejudicial para a cidade, na 
década de 80 surgiram algumas iniciativas que visavam a utilização 
do Minhocão através de outros usos e uma redução na sua carga 
horaria. Em 1989, a então prefeita Luiza Erundina amplia o horario 
de restrição de veículos no Minhocão durante todos os dias da 
semana, das 21:20 às 6:30 da manhã, permanencendo fechado aos 
domingos para lazer.

Ainda na década de 80 também surgiram as primeiras especulações 
a respeito de sua transformação em Parque, encabeçadas pelo 
arquiteto Pitanga de Amparo. Em 2006, em concurso realizado pela 
Prefeitura da Capital, intitulado Prêmio Prestes Maia de Urbanismo, 
foram analisadas propostas de transformação do Elevado em parque 
urbano. Os arquitetos vencedores, Juliana Corradini e José Alves, 
propuseram manter a estrutura existente e a circulação diária de 
veículos, com o intuito de criar áreas de lazer com novas conexões 

e espaços de contemplação através de um invólucro metálico 
que o transfomaria em um túnel, e sua cobertura utilizada para 
novos usos propostos. Trata-se de uma decisão polêmica, 
que gerou debates e, atualmente, é considerada ultrapassada. 
Em pouco tempo, a ideia de manter a circulação dos veículos foi se 
desgastando cada vez mais e se consolidando a ideia da via como um 
espaço de lazer. Após anos de debates e disputas, somente com a 
aprovação do novo Plano Diretor Estratégico da cidade, em 2014, que 
foi estabelecida a sua desativação, que ocorreria de forma gradual, 
para gerar menos impacto, concomitantemente com a discussão sobre 
o seu futuro: demolição ou transformado em um parque eleavado. 

Figura 50 - Vencedor do Prêmio Prestes Maia. Fonte: Vitruvius, 2006.
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4.3 PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO

Atualmente, a região do Minhocão e o seu entorno está inserida 
na área de maior incentivo e desenvolvimento do Plano Diretor 
Estratégico da cidade de São Paulo: o Arco Tietê. 

Aprovado em julho de 2014 após anos de debates, atrasos e 
replicação de projetos em desacordo com os novos princípios 
urbanísticos e de convívio, o novo PDE da capital propôs  uma 
mudança inovadora e conceitual a respeito dos incentivos à 
produção imobiliária da iniciativa privada. O Artigo 23, Inciso VIII, 
do PDE trata a respeito desse tema.

Orientar a produção imobiliária da iniciativa privada de modo a 
gerar:
a) diversificação nas formas de implantação das edificações 
nos lotes;
b) maior fruição pública nos térreos dos empreendimentos
c) fachadas ativas no térreo dos edifícios;
d) ampliação das calçadas, dos espaços livres, das áreas 
verdes e permeáveis nos lotes
e) convivência entre os espaços públicos e privados e entre 
os usos residenciais e não residenciais. 

Dessa maneira, a proposta é recuperar um estilo de construção 
presente na primeira metade do século XX nas áreas centrais da 

da capital, com edifícios de uso mistos, térreos abertos, fachadas 
ativas, etc. 

Além disso, a nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
no Município de São Paulo, lei nº 16.402 também foi promulgada 
em acordo com as diretrizes do novo PDE. Em todo o perímetro 
estudado, a região foi definida como Zona Eixo de Estruturação 
e Transformação Metropolitana (ZEM). Dentre as principais 
características, apresenta o coeficiente de aproveitamento máximo 
igual a 2 vezes a área do lote (podendo chegar a 4 em determinados 
casos),taxa de ocupação máxima variável de 70 a 85%, e gabarito 
máximo de 28 metros de altura, também podendo ser ilimitado.

Esses números mostram uma preocupação do Poder Público em 
transformar e adensar a região do Minhocão, diferentemente do 
tratamento adotado no antigo PDE. Esse processo surge em conjunto 
com o processo de redescoberta do Centro, principalmente pela 
iniciativa privada representada pelo Mercado Imobiliário. 
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Figura 51 - Diretrizes do novo PDE de São Paulo. Fonte: Gestão Urbana, 2014.
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4.4 A REDESCOBERTA DO CENTRO: NOVAS OPORTUNIDADES

Essa ideia de degradação e a perda populacional começou a ser 
deixada de lado a partir dos anos 2000, quando a região central 
da cidade volta, novamente, a chamar a atenção da população, do 
mercado imobiliário e do poder público, se mostrando atraente 
por todos os quesitos já citados anteriormente relacionados a sua 
infraestrutura e localização. No primeiro momento, não se trata 
de um processo intenso de transformação, mas de uma disputa 
inicial ideológica entre forças da cidade pela ocupação de um novo 
espaço. Nesse contexto, cabe ao Estado garantir a participação das 
camadas populares nesse processo de transformação. 

São disputas ideológicas, de concepção de intervenção, mas 
também pelo acesso aos recursos públicos, que remetem ao 
papel do Estado, ao empresariamento do governo local como 
define Harvey, à participação social na decisão e na produção do 
espaço, assim como da terceirização e privatização da Política 
Pública, e aos cuidados frente à gentrificação que os processos 
de requalificação urbana naturalmente promovem. (NETTO, 
2017, p.49)

Desde a década de 50, quando inicia-se o seu processo de 
degração, até o final da década de 1990, o centro sofreu uma forte 
perda populacional. A partir dos anos 2000, a situação passa a 
se reverter de forma significativa na cidade, e em 2010, já atinge 
patamares próximos aos encontrados no início da década de 90, 

Figura 52 - Nova Praça Roosevelt. Fonte: Prefeitura São Paulo, 2012.

Figura 53 - Censo nos distritos centrais afetados pelo Minhocão. Fonte: IBGE
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Segundo Assunção (2016, p.213) entre 1992 e 2005, no distrito 
de Santa Cecília, foram lançados aproximadamente 500 mil metros 
quadrados em edifícios residenciais, apresentando uma média 
ponderada de 35,7 mil metros quadrados por ano. A partir de 
2006 até 2015, são lançados cerca de 530 mil metros quadrados, 
com uma média de 53 mil por ano, quase 50% de crescimento no 
período.

Além do crescimento habitacional em números absolutos, há 
também uma significativa mudança de faixa de renda da população 
que chega ao local. Enquanto o valor do metro quadrado no 
entorno do Minhocão para imóveis residenciais estava em torno 
de R$2.000,00 em 2005, após cinco anos, em 2010, chegou aos 
R$10.000,00. Esse valor se manteve estável até 2016 devido, 
principalmente, a crise econômica que passou a afetar o mercado 
imobiliário a partir de 2012. 

A presença de habitação em áreas de baixa densidade e grande nível 
de degradação sempre foi importante no processo de reabilitação 
do espaço urbano. No caso do centro paulistano, aumentar a 
densidade populacional garante importantes conquistas através da 
presença de fluxo constante além do período comercial, aos finais 
de semana, demanda para novos equipamentos e infraestrutura, 
além de aproximar a população do local de trabalho. 

Além de habitação, nas duas últimas décadas, houve um significativo 
aumento dos equipamentos públicos culturais na região central da 
cidade. Sesc 24 de Maio, Praça das Artes, Centro Cultural Porto 
Seguro, Sala São Paulo são alguns exemplos de arquiteturas que 
buscam requalificar áreas e edifícios do Centro, buscando retomar e 
ampliar uma das grandes características da região: a sua diversidade 
cultural e democrática. 

Figura 54- Sesc 24 de maio, de Paulo Mendes da Rocha e MMBB. Fonte: Nelson Kon, 2017.
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Figura 55- Equipamentos públicos - SP.  Fonte: Periferia em Movimento Figura 56- Praça das Artes. Fonte: Nelson Kon, 2012. 
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A reocupação do Centro sempre é um objetivo importante a ser 
alcançado para um melhor desenvolvimento da cidade, entretanto, 
como os dados demonstram, essa redescoberta não tem sido 
amplamente democrática nem de alta qualidade urbana. Os 
principais lançamentos da região, segundo levantamento realizado 
por Assunção, tratam-se de edifícios em sua ampla maioria 
destinados a população jovem de alta renda com perfil mais 
“descolado”. 

Dos 21 lançamentos imobiliários levantados em sua pesquisa 
na região, mais de metade das unidades não chega a 50 metros 
quadrados. Além do mais, das 43 tipologias utilizadas, 22 são 
compostas por até 1 dormitório. 

Além da exclusão das camadas mais pobres da população nesse 
processo de reocupação do Centro, outro equívoco importante 
nesse movimento se trata a respeito dos moldes em que esses 
edifícios são implantados e construídos pelo mercado imobiliário. 

Os principais lançamentos se tratam de edifícios isolados e 
construídos no centro do lote, monofuncionais, com muros e 
grades imponentes, lazer voltado para dentro e negando a presença 
do entorno, principalmente do Minhocão. 

O edifício Avant Place Downtown foi implantado numa quadra 
inteira, mas diferente dos edifícios da região construídos antes 
de 1970, ele é isolado no lote, como um grande “condomínio 
clube”. O acesso ao condomínio nega a presença do elevado e 
acontece pela rua posterior (paralela) ao Minhocão, a Rua Oscar 

Thompson, uma rua local. A torre residencial em lâmina possui 
16 apartamentos por andar voltados para duas faces da quadra: 
para a face sudoeste – de frente para o Minhocão (avenida 
General Olímpio da Silveira) – e para a face nordeste – oposta 
ao Minhocão (voltada para a rua de acesso). [...] (ASSUNÇÃO, 
2016, p.220). 

Assim sendo, é possível perceber que, tanto o Poder Público, como 
visto no Programa Casa Paulista, quanto o mercado imobliário, 
através dos novos empreendimentos, buscam requalificar e reocupar 
a região central da cidade com unidades habitacionais, porém, 
cada qual da sua maneira. Entretanto, ainda há uma dificuldade 
em promover conjuntos habitacionais multifuncionais, abertos, 
com espaços públicos e integrados à cidade, com excessão ao 
Complexo Julio Prestes. Isso ocorre tanto pela falta de interesse do 
mercado imobliário em promover esse tipo de implantação, quanto 
pela priorização dos terrenos mais acessíveis, maiores e menos 
complexos pelo Poder Público. 

Em vista disso, o entorno do Minhocão se mostra uma feliz 
oportunidade de trabalho e investigação. Em um contexto complexo, 
consolidado e heterogêneo, apresenta potencialidades de altíssima 
relevância com alto poder de transformação. É um território 
pouco explorado para este fim de trabalho e, com diversos lotes e 
construções subutilizadas de forma bastante fragmentada,  pode ser 
um novo eixo de requalificação e adensamento da cidade. 
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Figura 57-  Bem Viver Frei Caneca, no Centro de São Paulo. Fonte: Magic JC, 2018.
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5.1 CONTRIBUIÇÕES

Os projetos apresentados a seguir como estudos de caso da 
pesquisa se destacam, principalmente, pela qualidade arquitetônica 
e de desenho urbano nos contextos aos quais estão implantados. 
Ainda que o objeto arquitetônico e o momento em que foram 
construídos sejam bastante distintos entre si, fortelecem a ideia de 
explorar e investigar soluções para a cidade proposta inicialmente 
pela pesquisa. 

As propostas apresentadas pelos arquitetos desses projetos 
mostram uma semelhança na ideia de concepção do espaço urbano 
e como trabalham com um mesmo pensamento de cidade: humana, 
integrada, diversificada e adensada. A amplitude temporal aos quais 
esses objetos foram projetados reforçam o pensamento de que a 
espotaneidade do planejamento urbano foi prejucial às grandes 
cidades brasileiras, que há anos apresentam bons projetos, de 
ideais contemporâneos consolidados, mas de forma dispersa e em 
baixíssima quantidade.

Tendo em comum diversos artifícios e elementos arquitetônicos, 
é importante destacar alguns deles que mais chamam a atenção. 
A ideia de eliminação da fronteira existente na maior parte dos 
edifícios da cidade entre a rua e o lote, ou seja, o público e o privado, 
atraindo para dentro do projeto os pedestres e criando uma extensão 
da rua, com novos percursos, frontalidades e espaços públicos; a 

multiplicidade de usos, reforçando o chão da cidade com comércios 
diversificados e equipamentos culturais e fortalecendo os usos 
corporativos ou residenciais nos pavimentos acima; permeabilidade 
e liberdade de locomoção na quadra, com percursos livres e 
indefinidos; entre outros. 

Como dito anteriormente, o desenho urbano criado pela implantação 
dos projetos reforça a ideia de uma cidade aberta e pública. Esse 
conceito mostra uma hierarquia no modo de trabalhar os projetos 
pelos escritórios e como essas soluções deveriam estar, em todos 
os projetos, acima das qualidades plásticas do objeto do construído, 
ainda que seja totalmente possível aliar as duas características de 
forma conjunta. 

Por fim, também é importante entender as diferenças de contexto 
local ao qual os projetos foram implantados e saber as características 
que, após a sua construção, nao atingiram as expectativas do que 
se imaginavam no momento da concepção do projeto. Desse modo, 
entender por completo todos os pontos do projeto e as intenções 
projetuais facilita o entendimento do projeto em relação aos seus 
usuários, ao local, ao contexto econômico, entre outros. 



76Figura 58 - Edifício Copan. Fonte: Arquivo Veja ,s/d.
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5.2 EDIFÍCIO COPAN

Arquiteto: Oscar Niemeyer

Local: São Paulo – SP – Brasil

Data projeto: 1951

Data Inauguração: 1961

O Edifício Copan é uma das obras mais importantes e icônicas da 
arquitetura moderna brasileira. Localizado no centro da cidade de São 
Paulo, o projeto foi encomendado pela Companhia Panamericana 
de Hoteis e projetado pelo renomado arquiteto brasileiro Oscar 
Niemeyer, em 1951, para ser um grande complexo de uso misto 
com um programa bastante ambicioso.

Inicialmente, seriam implantadas 900 unidades habitacionais 
juntamente a um edifício anexo que deveria abrigar um hotel com 
600 apartamentos. Os dois edifícios deveriam ser ligados por 
áreas comuns no térreo, sobreloja, foyer e terraço, compostas por 
praças internas, áreas verdes, galerias de uso comercial além de 
um cinema e um teatro com capacidade para 1628 e 638 pessoas, 
respectivamente. 
 
Inaugurado 10 anos depois com diversas alterações no projeto 
original, devido, principalmente, a problemas financeiros, 
o Copan se tornou o maior edifício de apartamentos da 

América Latina, com mais de 1.160 unidades habitacionais 
distribuídas em 6 blocos com tipologias distintas que variam de 
quitinetes até apartamentos de três dormitórios. Apesar do edifício 
anexo previsto no projeto ter sido de fato executado, seu uso foi 
completamente alterado, sendo adaptado, durante a sua construção, 
para sediar o Banco Bradesco. Essa alteração foi a que impactou 
de forma mais significativa no projeto, que então perdeu o teatro, 
restaurantes e áreas verdes que compunham o desenho original e 
integrariam os 2 edifícios como um conjunto, mas que, atualmente, 
são tratados de forma independente.

A esbelta e imponente lâmina em formato S que abriga as 
unidades habitacionais é uma das maiores presenças plásticas 
da cidade. Leve e trasnparente, contrasta com o bloco maciço de 
seu embasamento, composto por lojas, bares e restaurantes e que 
funcionam como uma extensão da rua dentro do lote. Entre os dois, 
o vazio do terraço é a quebra perfeita para a separação entre os dois 
blocos, o público e o privado. As curvas e a horizontalidade do 
projeto são ressaltadas pelo brise soleil de concreto de sua fachada, 
que também é responsável pela protação solar. 

Em seu embasamento, as lajes acompanham o declive natural do 
terreno sem a presença de degraus ou transposições, dissolvendo 
pouco a pouco essa inclinação às lajes acima até que se atinja o 
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plano dos apartamentos. Além disso, a continuidade do revestimento 
da calçada nas áreas das galerias reforça a ideia de continuidade do 
espaço público, sem a tradicional interrupção marcada entre o lote 
e a rua no centro da capital. 

Quase 60 anos depois de sua construção, o Copan se mantem 
como um importante exemplo da relação do objeto arquitetônico 
com a cidade e seu entorno. A sua forma plástica marcante e 
grandiosa, aliado ao modo em que se insere no contexto urbano e 
a multifuncionalidade do programa comprovam essa teoria. Trata-
se de um projeto de aspirações contemporâneas, que promove o 
adensamento habitacional em um contexto central e consolidado, 
com um térreo ativo e aberto à cidade, trazendo qualidade e vida 
urbana àquela região. 

Figura 59- Térreo comercial do Copan. Fonte: De postales Urbanas, s/d. Figura 60 - Inserção Urbana do Copan. Fonte: Arquivo Copan, s/d.
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Figura 61 - Vista do alto do Copan. Fonte: Talita Broering, s/d.

Figura 62 - Vista da rua lateral do Copan. Fonte: Tourb, s/d.

Figura 63 - Edifício Copan. Fonte: Versatille, s/d.



80Figura 64 - CityCenter D.C. Fonte: Hines, 2014.
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5.3 CITY CENTER D.C.

Arquiteto: Foster and Partners

Local: Washington, DC – Estados Unidos

Data projeto: 2006

Data Inauguração: 2014

Inserido em uma das regiões mais valorizadas da cidade de 
Washington, capital dos Estados Unidos, o complexo multifuncional 
projetado, em 2006, pelo arquiteto inglês Norman Foster está situado 
em um terreno de mais de 40 mil metros quadrados, antes ocupado 
por um grande Centro de Convenções da cidade, e reúne diversos 
usos como um hotel, escritórios, apartamentos, restaurantes, lojas 
e praças abertas, sendo considerado um dos mais significativos 
projetos de requalificação urbana dos Estados Unidos. 

O projeto é composto por quatro edifícios de uso mistro de 10 
pavimentos cada, construídos alinhados ao perímetro do lote e 
interligados no térreo por uma grande praça central pública, que 
contém áreas de lazer, convivência e intenso comércio. Essa praça é 
formada através da conversão de diversas novas alamedas exclusivas 
para pedestres que cortam e atravessam o empreendimento em 
diversas direções.

Uma das principais referências do escritório se deu nos bairros 
históricos do norte da região e nos padrões de rua europeus. 
Projetado para estar em uma escala mais humana que o seu 
entorno, a implantação dos edifícios que não ultrapassam os dez 
pavimentos restauram e expandem os becos originais do século 
XVIII e criam áreas de convivência acolhedoras e com presença de 
vegetação nativa da região. 

Além de ter sido projetado para ser altamente sustentável e atingir 
o selo Leed Gold, a sua alta densidade e multifuncionalidade em 
um contexto urbano importante e central, aliado ao modo em que o 
conjunto foi implantado e resolvido, fazem do projeto um exemplo 
arquitetônico relevante para o desenvolvimento do trabalho. 
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Figura 65 - Praça central do CityCenter D.C. Fonte: Arquivo Foster, 2014.
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Figura 66 - Praça central do CityCenter D.C. Fonte: Arquivo Foster, 2014. Figura 67 - Praça central do CityCenter D.C. Fonte: Arquivo Foster, 2014.



84Figura 68 - Brascan Century Plaza. Fonte: Nelson Kon ,s/d.
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5.4 BRASCAN CENTURY PLAZA

Arquiteto: Konigsberger & Vannucchi

Local: São Paulo – SP – Brasil

Data projeto: 1999

Data Inauguração: 2003

Localizado no Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista, o projeto 
dos arquitetos Jorge Königsberger e Gianfranco Vannucchi, do 
escritório Konigsberger Vannucchi, é um dos principais exemplos 
de edifícios abertos de uso misto de São Paulo. 

O terreno onde funcionava uma antiga fábrica de chocolates possui 
3 frentes e agora abriga um grande complexo multifuncional que 
reúne flats hoteleiros, conjuntos comerciais, espaços corporativos, 
comércios, praça de alimentação e cinemas. O programa está 
distribuído em 3 grandes torres, sendo a torre hoteleira com mais 
de 100 metros de altura e 31 pavimentos. 

Ao todo, o complexo possui 356 unidades hoteleiras, 364 
conjuntos de escritórios, além de 13 mil metros quadrados de 
lajes corporativas livres para sedes de grandes empresas. Apesar 
de serem projetados de forma conjunta, os edifícios não possuem 
a  mesma liguagem arquitetônica. A diferença entre os edifícios se 

deu em relação ao programa e ao melhor aproveitamento do lote, 
para possibilitar espaços mais livres e adequados. 

O ponto central desse complexo é justamente a sua praça ao nível 
do chão, com artifícios semelhantes aos ja apresentados nos outros 
complexos. Livre de grades ou muros, o espaço permite travessias, 
contemplações, atividades livres e uma intensidade típica da 
região, conhecida pelo uso corporativo predominante. Trata-se de 
uma grande galeria comercial aberta.

 O projeto, inaugurado em 2003, se tornou uma nova centralidade 
na região, carente de áreas verdes arborizadas e espaços públicos 
de convivência; pelo contrário, é caracterizada pelos edifícios 
fechados e murados, com espaço interno privativo e negação à rua.

Apesar de não conter um uso residencial fixo, o modelo de 
sua implantação e o conceito de seu projeto se torna bastante 
pertinente à esta pesquisa. Além disso, a presença de um grande 
edifício hoteleiro propicia, em determinados aspectos, resultados 
semelhantes aos uso residencial, permitindo o fluxo constante fora 
do horário comercial. 
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Figura 69 - Brascan Century Plaza. Fonte: Nelson Kon ,s/d.

Figura 70 - Brascan Century Plaza. Fonte: Nelson Kon ,s/d.

Figura 71 - Brascan Century Plaza. Fonte: Nelson Kon ,s/d.



87Figura 72 - Brascan Century Plaza. Fonte: Nelson Kon ,s/d.
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6.2  O Partido

6.3  Intervenção

INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA



90Figura 73 e 74 - Território de projeto . Fonte: Autor, 2018.



91

6.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO

Como apresentado no capítulo 3 desta pesquisa, a área de 
intervenção escolhida para a implantação do projeto fica no Centro 
da capital paulista, mais precisamente no distrito de Santa Cecília. 
O local escolhido reúne, em um único contexto, uma série de 
condições e preexistencias importantes, regularmente encontradas 
em outras quadras da área de forma dispersa e que serão abordadas 
de maneira mais detalhada ainda neste capítulo, possibilitando 
discussões urbanas mais amplas e o desenvolvimento de uma 
proposta arquitetônica mais completa e abrangente nos temas 
estudados. 

A escolha do local se deu através de um processo de aproximação 
ao território utilizando cartografias, dados e visitas locais. Partindo 
da escala macro, que engloba todos os 12 distritos que compõe 
a região central da cidade, alguns aspectos foram analisados de 
forma sequencial, em termos de relevância, para se obter um sítio 
com as condições apropriadas para a realização do trabalho. 

1. Com o intuito de trabalhar com os lotes e quadras situados 
em zonas consolidadas do Centro, o entorno do Minhocão se 
mostrou importante ao apresentar uma infraestrutura abrangente e 
uma condição complexa de ocupação do território, aliando grandes 
edifícios com diversos lotes e construções subutilizadas, além de 
ser um dos artefatos de maior discussão na cidade atualmente,

acrescentando mais um elemento importante a ser debatido e 
trabalhado na proposta.

2. Ao assumir a relação de proximidade e interação com o 
Minhocão, outro tema que chama a atenção nessa região se da em 
relação a população em situação de rua. Resolver esse problema não 
se trata de uma questão exclusiva da arquitetura, mas seu debate 
é extremamente relevante e deveria ser considerado no projeto em 
algum aspecto. 

3. Analisando o território, também chama a atenção o grande 
número de edifícios e construções tombadas pelo Patrimônio 
Histórico, que também deveriam ser consideradas no projeto, 
se tratando de uma investigação sobre o Centro. Uma delas, em 
especial, chama a atenção: o Castelinho da Rua Apa. Atualmente 
está sob a administração de uma ONG que o utiliza como centro de 
capacitação para moradores de rua, ou seja, combina dois aspectos 
importantes que marcam a região e criam mais uma possibilidade 
de interação no programa do projeto e no redesenho da quadra a ser 
estabelecido. 

4. O quarto e último ponto de análise é referente as áreas 
verdes da região. Por ser uma região desfavorecida nesse aspecto, 
com a presença de poucos parques ou praças abertas, arborizadas e
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qualificadas, duas delas se encotram bastante próximas, apenas 
uma quadra de distância entre elas, justamente a quadra do 
Castelinho da Rua Apa: a Praça Marechal Deodoro e a Praça Olavo 
Bilac. Desse modo, poderiam integrar a concepção do projeto, de 
requalificação e transformação, além de serem importantes pontos 
de conexão e lazer da região. 

 Desse modo, após esse processo, chegou-se a um local 
definitivo. A quadra onde foi desenvolvida a intervenção está 
localizada entre a Avenida São João/Minhocão, Rua Pirineus, 
Rua Gen. Julio Marcondes Salgado, a Praça Olavo Bilac e a Rua 
Apa. Com o formato de um pentágono irregular e um desnível de 
aproximadamente quatro metros, o local possui uma ocupação 
bastante heterôgenea e complexa, se mostrando como um desafio 
atraente e um alto potencial de transformação. 

Apesar da singularidade do contexto trabalhado exigir uma proposta 
específica levando em conta as características locais da implantação, 
a ideia central da intervenção não é se consolidar como um objeto 
único e monumental na cidade, e sim trazer soluções e discussões 
a serem replicadas em outros projetos para a região.

O objetivo final é produzir um Complexo Multifuncional aberto, 
diversificado, com novos percursos e adensamento habitacional, 
além de explorar plantas e tipologias de desenho urbano e 
arquitetônico que se adaptem ao contexto existente de maneira 
harmônica, principalmente para o convivío ao nível público e no 
conforto ao nível privado. 

Figura 75 - Quadra de projeto . Fonte: Google Maps, 2018.

Figura 76 - Terrenos utilizados no projeto. Fonte: Autor, 2018.



93Figura 77 - Território de projeto . Fonte: Autor sobre Google Maps, 2018.



94 Figuras 78 a 83 - Visão seriada do território de projeto. Fonte: Autor, 2019.



95Figura 84 - Território de projeto . Fonte: Autor, 2019.
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6.2 PARTIDO ARQUITETÔNICO

A primeira característica do partido do projeto desenvolvido se dá 
através da sua busca em trabalhar com os lotes e edificações vazios 
ou subutilizados de uma quadra de uma maneira conjunta, como 
um todo único. Como visto anteriormente, este é um dos grandes 
problemas na recuperação das áreas centrais: ou as propostam 
indicam uma demolição total em um contexto menos consolidado 
para a construção de um objeto livre e desprendido de preexinstencias 
mais relevantes, ou os projetos continuam considerando unica e, 
exclusivamente, o lote individual e desconectado do seu entorno, 
projetando objetos no centro do terreno, recuados em laterais 
e fachadas, além de grades e ínfima integração com a cidade. É 
transformar o projeto do lote em projeto de quadra. 

A segunda característica se trata da mulfituncionalidade. Como 
estudado anteriormente, um dos grandes problemas com conjuntos 
habitacionais produzidos pelos programas de promoção de habitação 
social se deu pela sua inserção distante dos grandes centros 
comerciais, em zonas quase que exclusivamente residenciais, sem 
a presença de outros usos. A proposta aqui apresentada permite 
explorar a diversidade de usos em um único local de projeto, além 
da propria infraestrutura existente na região, propondo um uso 
institucional, lojas, restaurantes, pequenos comércios, escritórios 
e espaços de coworking, além, claro, das unidades habitacionais; 
ou seja, usos comercial, corporativo, institucional e residencial em 

um único complexo. 

Através das duas características citadas anteriormente, os exemplos 
mostrados nos estudos de caso e um desenho urbano apropriado foi 
possível ampliar o espaço público e trazê-lo para dentro dos atuais 
espaços privados, como uma extensão da rua. O não parcelamento 
da quadra possibilitou também uma maior liberdade de percursos 
entre as ruas do perímetro, cria espaços públicos maiores e mais 
integrados, além de uma diversidade de desenho urbano mais 
ampla, importante para se adequar as preexistencias da região

Figura 85 - Croquis de projeto. Fonte: Autor, 2019.



97Figura 86 - Perspectiva isométrica do projeto . Fonte: Autor, 2019.
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6.2 A INTERVENÇÃO

1) Praça Central

A implantação do projeto se desenvolveu inteiramente a partir de um 
ponto central definido juntamente com o partido: uma praça pública 
e aberta projetada no miolo da quadra. Ao escolher os lotes que 
seriam desapropriados para a chegada do novo empreendimento, 
constatou-se que o ponto em comum que os conecta é, justamente, 
esse miolo da quadra. Desse modo, os edifícios foram se 
acomodando ao seu perímetro junto às preexistências, de modo a 
criar esse espaço central protegido das ruas do entorno. Essa praça 
tem conexão direta com as cinco ruas que delimitam as fronteiras 
do quarteirão, como um grande ponto de encontro e conversão 
entre os percursos locais dos pedestres. 

A praça está situada na cota intermediária entre as três existentes 
na implantação do projeto e possui, tanto espaços mais acolhidos 
e sombreados naturalmente pelas árvores, para descanso e 
contemplatação, como espaços mais abertos e desprotegidos, 
para que as pessoas definam seu uso e se apropriem do local de 
forma livre. Além disso, possui também um espaço público para 
apresentações abertas, rebaixado 60 centímetros da cota padrão, 
com um desenho que busca delimitar os principais percursos e se 
situar como ponto de conexão entre eles. 

Por ser um espaço bastante amplo, iluminado e aberto, os principais 

acessos para essa área central foram dimensionados de forma 
oposta, para que seu impacto visual e sensitivo seja ainda mais 
forte, ou seja, são acessos cobertos e estreitos, com fachadas 
comerciais que induzem e chamam a atenção do pedestre para o 
interior do projeto. 

2) Galeria Comercial

A mulfuncionalidade do projeto é extremamente importante para 
garantir a sua vitalidade em todos os dias e horários. Se tratando de 
um projeto de costura de quadra, onde a ideia é trazer o transeunte 
para o interior do projeto, essa preocupação passa a ser redobrada, 
de modo a não criar um espaço acolhido que se torne subutilizado 
com o tempo. 

Pensando nisso, toda a implantação do projeto foi desenvolvida 
com a utilização de lojas, restaurantes e comércios variados nos 
térreos existentes. Esses módulos comerciais foram projetados 
de modo a criar frontalidades para o interior da quadra, sempre 
privilegiando o caminhar do pedestre e passando a sensação de 
uma extensão da rua, um espaço acolhedor, agradável e ativo. Os 
módulos são de tamanhos e desenhos distintos para promover a 
diversidade da atividade comercial, desde a implementação de 
lojinhas e mercados, mais ativos durante o dia, à academias, bares, 
restaurantes, que também se consolidam como atividades noturnas.



99Figura 87 - Praça Central do Projeto. Fonte: Autor, 2019.
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Figura 88 - Implantação, cota 100.00. Fonte: Autor, 2019.
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Figura 89 - Implantação, cota 103.50. Fonte: Autor, 2019.

LEGENDA: 1- RESTAURANTE / 3- COMÉRCIOS / 6- ACESSO EDIFÍCIO RESIDENCIAL / 7- ESPAÇO LEITURA / 8- REFEITÓRIO CENTRO “APA”
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3) Castelinho da Rua Apa
  
O Castelinho da Rua Apa, um dos mais importantes edifícios 
tombados da região e atualmente administrado pela ONG clube 
Mães do Brasil, tem sido utilizado como espaço para capacitação 
da população de rua que vive na região. Assim sendo, a ONG tem 
se apropriado do espaço para uma causa nobre, mas que restringe 
a visitação e a abertura de um bem tombado à população da capital 
paulista, e limita, em termos de espaço, uma ampliação das 
atividades da ONG para atender um público maior.

Desse modo, foi elaborada uma maneira de manter as atividades da 
ONG, ao mesmo tempo que se pudesse deixar o Castelinho aberto 
ao público. A solução que pareceu mais adequada a esta situação 
seria a construção de um Centro de Cultura e Capacitação, com 
área consideravelmente maior que a do Castelinho e desenvolvido 
exclusivamente para este fim,  possibilitanto o atendimento à um 
público bem mais abrangente, e disponibilizando o Castelinho como 
um espaço de exposições e visitação, sem grades ou fechamentos 
e com uma praça arborizada aberta na sua frente, que possibilita a 
conexão de todo o projeto com o novo Parque Minhocão, através de 
uma passarela e um elevador panorâmico implantados na empena 
do prédio vizinho

Além disso, para complementar o novo uso do Castelinho, foi 
construído um edifício suspenso, anexo à sua empena, por onde se 
tem espaços de apoio, um café e um mirante para a rua Apa e para 
a praça central do projeto. 

O “Centro Apa” está situado na cota mais baixa do projeto e 
apresenta uma expansão ao programa antes utilizado no Castelinho. 
No térreo (0.00), possui um auditório para palestras e seminários, 
além de um foyer e um café público. No pavimento superior (cota 
3.50), está localizado o refeitório, com vista panorâmica para a 
praça coberta formada pela laje superior a este pavimento e que 
possibilita um espaço aberto com pé direito duplo no centro do 
projeto. No nível 7.00 estão a biblioteca e os espaços de estudo, 
além de uma área de contemplação aberta para leitura nos dias 
ensolarados, com vista para a rua e para o miolo de quadra. Por 
fim, na cota 10.5 estão os ateliers e espaços para as aulas de 
capacitação. 

- Escritórios e espaços de Coworking

Nas cotas 7.00 e 10.50 do complexo (equivalentes, respectivamente, 
ao 2º e 3º pavimentos), nos edifícios Pirineus e Olavo Bilac, 
estão os espaços corporativos e de Coworking. Além das lojas e 
comércios do térreo, é importante fortalecer os usos diurnos da 
região com mais postos de trabalho. O acesso para esses espaços 
é feito, exclusivamente pelo edifício Olavo Bilac, onde fica o um 
café e um espaço de descompressão dessas salas, concentradas 
todas no edifício Pirineus.Na cota 7.00 também há uma conexão 
entre esses edifícios e o Centro Apa, no pavimento da biblioteca. 
Essa conexão cria um percurso visual numa cota superior ao chão 
de quadra e um espaço de contemplação e descanso com vista, 
também, para a Praça Olavo Bilac. 

Figura 90 - Vista da Rua Apa aos acessos do projeto, do Castelinho, do Minhocão e ao Edifício Apa. Fonte: Autor, 2019.
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4) Centro de Cultura e Capacitação Apa.

O “Centro Apa” está situado na cota mais baixa do projeto e 
apresenta uma expansão ao programa antes utilizado no Castelinho, 
visando atender uma população em estado de vulnearabilidade bem 
maior à suportada no antigo prédio e ampliando determinados usos 
para a população em geral.

Seu programa está dividido em 4 pavimentos. No térreo (cota 
100.00), por onde se realiza o seu acesso, possui um auditório 
para palestras e seminários, além de um foyer e um café. No 
pavimento superior (cota 103.50), está localizado o refeitório, com 
vista panorâmica para a praça coberta formada pela laje superior 
a este pavimento e que possibilita um espaço aberto com pé 
direito duplo no centro do projeto. No terceiro pavimento (cota 
107.00) estão a biblioteca e os espaços de estudo, além de uma 
área de contemplação aberta para leitura nos dias ensolarados, 
com vista para a rua e para o miolo de quadra. Por fim, no quarto 
pavimento (cota 110.50) estão os ateliers e espaços para as aulas 
de capacitação. 

O projeto do Centro tem por intenção criar um espaço bastante 
aberto e transparente, utilizando o próprio edifício como um dos 
principais acessos à praça central em direção ao Minhocão. Os 
acessos são amplos e, tanto o refeitório, quanto a biblioteca, são 
abertas ao público, de modo a ampliar os espaços de convivência e 
integração entre as pessoas que frequentam o local. 



104Figura 91 - Vista do Centro  APA de Cultura e Capacitação para a População de rua . Fonte: Autor, 2019.



105Figura 92 - Vista da Praça Coberta criada pela laje principal do Centro APA . Fonte: Autor, 2019.



106Figura 93 - Corte AA. Fonte: Autor, 2019.
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Figura 94 - Corte BB’, passando pelo Centro APA e à torre residencial 01. Fonte: Autor, 2019.
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6) Habitação de interesse social e de mercado popular.

 Os demais pavimentos do complexo são formados pelos 
edifícios residenciais, com exceção do edifício Apa, onde as 
unidades habitacionais já começam a partir da cota 7.00. Ao todo, 
são quatro lâminas residenciais, detalhadas nos desenhos a frente:

1. Edifício Gen. Julio Marcondes Salgado – 6 pavimentos 
com unidades studio, de 38 metros quadrados. 
2. Edifício Olavo Bilac – 6 pavimentos, com apartamentos de 
1, 2 e 3 dormitórios. 
3. Edifício Pirineus – 6 pavimentos, com apartamentos de 2 
e 3 dormitórios.
4. Edifício Apa – 4 pavimentos, com apartamentos de 1 
dormitório.

Importante destacar que, antes das unidades habitacionais, na cota 
114.00, nos 3 edifícios principais (excessão ao Edifício Apa), existe 
um pavimento de uso comum dos edifícios, destinado a o lazer 
dos moradores. Esse pavimento é totalmente interligado através de 
uma passarela treliçada que também serve como mirante. A ideia 
é criar uma integração entre todos os moradores do complexo 
em um espaço exclusivo, facilitando também a distribuição dos 
equipamentos e usos.

No total,  são 227 unidades habitacionais no conjunto, de tamanhos 
e necessidades bastante variadas para atender a todas as demandas 
locais. Os pavimentos-tipo e as unidades serão ampliados a seguir

5) Escritórios e espaços de coworking

Nas cotas 107.00 e 110.50 do complexo (equivalentes, 
respectivamente, ao 2º e 3º pavimentos), nos edifícios Pirineus e 
Olavo Bilac, estão os espaços corporativos e de Coworking. Esses 
espaços acontecem nas mesmas cotas do Centro APA, em edifícios 
distintos. Essa opção se deu pela implementação de mais um uso 
importante na região, e deixando as unidades habitacionais ainda 
mais altas e protegidas dos ruídos da rua. 

O acesso para esses espaços é feito, exclusivamente pelo edifício 
Olavo Bilac, onde fica um café e um espaço de descompressão 
das salas comerciais em cada pavimento, concentradas todas no 
edifício Pirineus. Na cota 107.00 também há uma conexão entre 
esses edifícios e o Centro Apa, no pavimento da biblioteca. Essa 
conexão cria um percurso visual numa cota superior ao chão da 
quadra e um espaço de contemplação e descanso com vista, 
também, para a Praça Olavo Bilac. 

As salas comerciais são protegidas por um brise metálico que, além 
de fornecer a proteção solar para o espaço, dá uma maior privacidade 
e uma identidade visual característica que permite facilmente 
identificar os usos e as suas relações na quadra. Todas as salas 
possuem varandas individuais e a modulação segue a estrutura já 
definida no desenho das plantas das unidades habitacionais nos 
pavimentos superiores.
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Figura 95 - Planta geral, cota 107.00. Fonte: Autor, 2019.

LEGENDA: 1- CASTELINHO / 2- EDIFÍCIO APA / 3- BIBLIOTECA CENTRO / 4- MIRANTE / 5 - SALAS CORPORATIVAS / 6 - ACESSO EDIFÍCIO COMERCIAL
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Figura 96 - Planta geral, cota 110.50. Fonte: Autor, 2019.
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112Figura 97 - Vista do complexo a partir da rua Pirineus. Fonte: Autor, 2019.
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Figura 98 - Corte CC . Fonte: Autor, 2019.
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EDIFÍCIO 01 - GEN. JULIO MARCONDES SALGADO

A primeira lâmina habitacional do complexo é composta por uma única tipologia arquitetônica: o 
apartamento studio. São 38 metros quadrados (3.8x10 metros) por unidade e uma configuração 
totalmente aberta, sem paredes (somente as do banho) e de estrutura livre. Ao todo, são 7 unidades 
por pavimento, que totalizam as 42 unidades habitacionais da lâmina. 

Pelo fato do edifício estar encostado na empena do prédio vizinho, todas as unidades são voltadas 
para a face livre (sudeste) e sua circulação está situada aos fundos, aberta dos dois lados para ampliar 
a iluminação e a ventilação natural e permitir que as áreas comuns funcionem como mirantes para a 
cidade.
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EDIFÍCIO 02 - OLAVO BILAC

O segundo edifício do complexo apresenta uma configuração mais diversificada, com unidades de um, 
dois e três dormitórios, com metragem entre 45 e 64 metros quadrados. São 7 unidades por pavimento, 
totalizando 42 unidades na torre. No interior das unidades, a configuração também é livre devido a 
estrutura independente do edifício.

Assim como o primeiro edifício, a torre Olavo Bilac também está encostada na empena do prédio 
vizinho para um maior aproveitamento de espaços. Nesse caso, a circulação está no centro da lâmina, 
possibilitando o posicionamento de unidades voltadas para as laterais, com vista para a Praça Olavo 
Bilac e a nova praça central do Projeto. 
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EDIFÍCIO 03 - PIRINEUS

O terceiro edifício do complexo também é o maior de todos. São 12 unidades habitacionais por 
pavimento, variando entre dois e três dormitórios, que partem de 56 a 70 metros quadrados. Como 
todos edifícios do complexo,a estrutura também é livre e permite modificações de acordo com o estilo 
de cada família que vá utilizar a unidade. 

Diferentemente dos outros dois edifícios, as duas maiores faces da laje estão livres, encostando 
apenas as duas laterais às empenas existentes. Isso permite um maior aproveitamento de espaços nas 
unidades, deixando a circulação central aberta e iluminada através da estrutura metálica com placas 
de policarbonato na cobertura do edifício. 
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EDIFÍCIO 04 - APA

O quarto e último edifício do complexo apresenta uma configuração bem distinta aos outros. Situado 
entre duas empenas e não conetado as outras lâminas, são apenas 4 andares de apartamentos de 
um dormitório com dois apartamentos por pavimento. As unidades começam a partir já do segundo 
pavimento, liberando apenas o térreo para atividades comerciais. 

A estrutura livre permite a unidade criar configurações para se tornar tanto um studio, quanto aumentar 
um dormitório. um grande vão central foi criado para passagem de iluminaçãoe ventilação cruzada na 
unidade habitacional. 
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UNIDADE STUDIO
38m²
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UNIDADE 1 DORM.
42m²
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UNIDADE 2 DORM.
50m²
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UNIDADE 3 DORM.
70m²
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observado na presente pesquisa, o déficit habitacional é um 
dos principais problemas urbanos do país e, na atualidade, um dos 
mais urgentes a ser combatido. Além da ausência de habitação 
adequada para todos, muitas delas estão distantes dos centros das 
grandes cidades, onde a maior parte da população não tem acesso.

Historicamente, as políticas habitacionais também contribuíram 
nesse processo de periferização da cidade, implantando conjuntos 
distantes, monofuncionais e de baixa qualidade arquitetônica em 
zonas dispersas e não consolidadas, contrariando a maior parte 
dos estudos sobre o tema, que indicavam a necessidade de uma 
habitação melhor localizada e de melhor qualidade em áreas 
centrais, para que sua ampla infraestrutura pudesse ser aproveitada 
por uma parcela maior da população.

O Centro de São Paulo é uma das regiões mais favorecidas em 
termos de infraestrutura, localização e diversidade na capital 
paulista. Com um potencial construtivo ainda relevante, nas últimas 
decadas, após anos de abandono e esvaziamento populacional, 
voltou a ser alvo de disputa entre forças importantes que visam, 
novamente, ocupá-lo e requalificá-lo. Entretanto, como visto na 
pesquisa, esse processo tem ocorrido de maneira dispersa, com 
pouco ou nenhum planejamento e privilegiando os setores mais 
fortes e poderosos da sociedade: a elite e o mercado imobiliário. 

Dessa maneira, esse processo de transformação tende a repetir os 
graves problemas já diagnosticados durante a formação da cidade 
de São Paulo, principalmente a respeito do desenho urbano, da 
implantação dos edifícios no lote e da distribuição geográfica da 
população no território. 

Como produto arquitetônico, atualmente, a implantação dos 
projetos elaborados no Centro, tanto pelo poder público, quanto 
pelo mercado imobiliário, tem se concentrado em dois modelos 
distintos:

1. Os complexos habitacionais promovidos pelo poder 
público ou em parcerias público privada tem privilegiado as áreas 
centrais degradadas menos consolidadas, onde há a possibilidade 
de uma implantação em uma quadra vazia, sem preexistências ou 
contexto urbano mais presente de forma direta, ignorando os vazios 
fragmentados em áreas mais consolidadas. 

2. Os espaços subutilizados e fragmentados nas áreas 
centrais mais consolidadas tem sido tratados da maneira tradicional 
com a qual o mercado imobiliário está mais acostumado: o 
edifício independente, implantado no centro do lote, com grades e 
segurança e nenhuma interação com o entorno. 
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Com isso, a intervenção projetual elaborada neste trabalho tem 
por intenção dialogar, justamente, entre essas duas hipóteses 
e promover um Complexo Multiuso em uma zona consolidada 
da cidade, onde existem vazios fragmentados e distintos, mas 
encarando o projeto de quadra como uma opção viável. 

Esse tipo de ação projetual, atualmente, é praticamente impossível 
sem uma atuação conjunta entre o Estado e o mercado imobiliário, 
cada um na sua função, num formato de Parceria Público-Privada.
Isso porque o Estado consegue auxiliar nas desapropriações e 
compilação dos terrenos e o mercado imobiliário possui o maior 
aporte financeiro para realizar as construções

Esse modelo pode ser extremamente importante nesse processo 
de recuperação e reocupação do Centro da cidade com um Estado 
ativo e participativo, principalmente por conta do alto número de 
edifícios e terrenos subutilizados nessas regiões, transformando-se 
também, num processo altamente lucrativo para o Mercado, desde 
que os interesses públicos sejam delimitados e respeitados. 

Vale ressaltar também a importância desse modelo na questão da 
multifuncionalidade dos projetos e nas compensações além das 
habitações. Primeiramente, a presença de comércio nos térreos 
fornece um caminhar mais agradável e traz segurança para os 
pedestres. No segundo caso, as compensações podem funcionar 
com os edifícios históricos e tombados, negociando terrenos e ou 
isenções em trocas de reformas, ampliações ou manutenção dos 
bens públicos. Essa situação foi explorada na intervenção através 

do Castelinho da Rua Apa, propondo a sua abertura e reformas 
para se transformar em um espaço de exposições e visitação, em 
compensação da ampliação de suas atividades em outro edifício na 
quadra, o “Centro APA”.

Além das características do modelo de atuação, também é importante 
destacar algumas características arquitetônicas do projeto que 
podem se adaptar e servir de modelo para outros locais. A primeira 
delas se dá através da utilização das empenas para implantar os 
edifícios e criar frontalidades para o interior da quadra, fazendo com 
que o pedestre sempre se sinta acolhido pelo projeto. Uma segunda 
situação se dá pela ampliação dos percursos e espaços públicos 
no interior dos lotes, de modo a diminuir os deslocamentos e criar 
novas “ruas”.  O modo com que os usos são distribuídos na quadra 
também se trata de um modelo consagrado, utilizado em diversos 
outros empreendimentos, e que permite ampliar a diversidade das 
funções e aumentar a privacidade dos espaços privados. 

Por fim, é possível concluir que existe uma série de possibilidades 
de ocupação e de desenho urbano no processo de recuperação 
do Centro, na qual estre trabalho se insere apenas como mais um 
processo investigativo a respeito do tema, que tenta trabalhar a cidade 
com espaços abertos mais humanos, diversificados, pluralizados e 
diferentes dos quais estamos habituados e conhecemos como um 
dos grandes problemas das cidades brasileiras, para que o debate 
possa se ampliar cada vez mais e a cidade seja um espaço para 
todos. 
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