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 “Todas as crianças que vivem em condições menos 

favorecidas são a comprovação de uma ofensa moral: 

o fracasso de garantir seus direitos de sobreviver, 

prosperar e participar da sociedade. E cada criança 

excluída representa uma oportunidade perdida – 

porque quando não consegue garantir às crianças 

urbanas os serviços e a proteção que permitiram seu 

desenvolvimento como indivíduos produtivos e 

criativos, a sociedade perde as contribuições sociais, 

culturais e econômicas que essas crianças poderiam 

gerar”  

Anthony Lake, Diretor Executivo da UNICEF 
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MOTIVAÇÃO 

 

Dedico este trabalho à meu avô, 

Lázaro, que por alguns anos foi morador 

de um cortiço na Lapa, e que por sua vez, 

me motivou a escrever sobre este tema. 

A problemática do cortiço, é, de 

certa forma invisível na trama urbana. 

Desde seu aparecimento como resposta à 

falta de moradia popular central, próximas 

ao trabalho, houvera uma intensa batalha 

para a dizimação desta condição. 

Diferentemente da favela, explícita 

aos olhos – e quase sempre alvo de 

inúmeras ações urbanas, de cunho 

político - o cortiço se esconde em cada rua 

e em cada esquina. Infelizmente, a 

invisibilidade do cortiço, colabora para 

uma indiferença geral acerca de sua 

realidade. 

Quando aos 17 anos, me deparei 

com o livro “O Cortiço”, de Aluísio 

Azevedo, busquei entender melhor os 

tipos de moradia que se encontravam em 

situações vulneráveis. Foi neste momento 

que compreendi a moradia de meu avô de 

forma consciente.   

Tratar a temática da casa neste 

trabalho é, para mim, essencial. A casa diz 

muito sobre quem somos. Casa é abrigo, 

é proteção, é ela quem dá ao homem seu 

sítio sobre a terra. A casa é, 

simbolicamente, um castelo, uma 

fortaleza, um lugar de defesa contra as 

agressões externas como um local de 

descanso e prazer (MIGUEL, 2002)¹. 

Porém, a casa para os moradores dos 

cortiços, é reduzida ao cômodo, que 

representa alto grau de vulnerabilidade 

social e espacial. A casa que então 

deveria ser lar, se transforma em refúgio 

temporário, com poucos vínculos 

positivos. 

Abordar esta parcela da população, 

que abriga os cortiços existentes na 

cidade de São Paulo, apenas reforça a 

fragilidade das relações do Estado para 

com esta problemática. Soma-se a isso a 

situação das crianças presentes nestas 

condições. 

A escolha da região, relacionada a 

este trabalho, aconteceu por conta de um 

erro de trajeto. Ao passar nas 
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proximidades da Rua São Paulo com a 

Rua Sinimbu, na região do Glicério, 

percebi, além da intensa degradação, uma 

vida pública ativa: crianças e comércio 

ocupando ruas e calçadas, cortando o 

forte vínculo entre o carro e rua.  

Expor uma infância que se 

desenvolve a partir da ausência de 

espaços, tem relevante importância, já 

que, por sua vez, esta se utiliza dos 

espaços públicos para exercitar suas 

brincadeiras e fantasias. Espaços 

exímios, somados a alta densidade 

populacional, resultam em locais com 

altos índices de violência. É necessário 

relembrar, que agregado a isto, está a 

péssima qualidade – ou até mesmo a total 

ausência – de espaços públicos de 

qualidade na região abordada. 

O trabalho então, surge a partir de 

uma inquietação constante referente aos 

temas de habitação, infância e espaços 

públicos. 
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Figura 1: Crianças brincando nas ruas do Glicério, Fonte: H2C Arquitetura. 
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RESUMO 

 

O trabalho busca debater a questão 

dos cortiços e da infância a partir da 

análise espacial qualitativa do Glicério. 

São abordadas questões que 

permeiam o surgimento e entendimento 

dos cortiços, que hoje se encontram como 

opções permanentes de moradia central, 

juntamente com a análise do bairro do 

Glicério, buscando entender suas relações 

com a cidade real construída. 

Associada ao objeto urbano, o 

processo de desenvolvimento da cidade 

afirma o caráter privado das edificações e 

das relações sociais, sendo possível 

observar uma perda afetiva do espaço 

público, e uma maior segregação entre 

classes por meio do controle do espaço e 

do medo. 

A temática da criança é 

incorporada ao longo do trabalho por meio 

de estudos relacionados ao espaço 

público e privado, que dizem respeito 

tanto à moradia quanto ao espaço 

destinado ao exercício da democracia, 

podendo servir de base a um 

desenvolvimento infantil de qualidade. 

A coletividade que permeia a 

questão da moradia retratada, é discutida 

neste trabalho, tornando-se parte 

integrante das relações comunitárias 

presentes no bairro, resultando em um 

fortalecimento das redes sociais 

existentes, ignoradas frente ao poder 

público.  

Ao final, são abordados temas 

relacionados à habitação e ocupação do 

solo, como uma tentativa de resposta às 

problemáticas aqui elencadas.  

 

Palavras chave: cortiço, infância, Glicério, cidade, 

espaço público, coletividade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O boom populacional do século 

XIX, trouxe para a cidade de São Paulo 

uma nova problemática: a escassez de 

moradia popular. A chegada de imigrantes 

de países europeus e do nordeste 

brasileiro, configura um novo paradigma 

habitacional. Neste momento, a habitação 

se torna um tema relevante, pois, a 

quantidade de pessoas que chegavam à 

cidade, era maior que o número de casas 

disponíveis para abrigar este grande 

contingente populacional. 

A partir desta nova problemática, e 

uma vez que o Estado se vê incapaz de 

solucionar esta questão, a população, 

tendo em vista as novas demandas, 

somada ao mercado imobiliário 

encontraram maneiras para contornar o 

problema: seja pela autoconstrução da 

moradia nas periferias, ou pela 

construção de pensões para aluguel, 

derivadas das vilas operárias. A 

construção das inúmeras pensões – ou 

cortiços, como são popularmente 

chamados – são viabilizadas com a 

chegada da indústria, disponibilidade de 

lotes para a construção, e da reforma de 

residências unifamiliares existentes, para 

que pudessem abrigar aqueles 

trabalhadores que recebiam baixos 

salários e precisavam estar próximos ao 

seu local de trabalho. Neste marco de 

produção habitacional, nasce um 

importante personagem: o explorador, 

sendo ele proprietário ou sublocatário da 

residência, responsáveis por gerenciar os 

alugueis dos inquilinos. 

Em um dado momento, era nítida a 

incapacidade da iniciativa privada em 

resolver o problema da habitação popular, 

aos poucos, a tarefa foi transferida ao 

Estado. O problema da habitação popular 

no período anterior a 1930 não conheceu 

a intervenção estatal direta, que se 

restringiu à fixação de legislação 

normativa e ao controle sanitário 

(BONDUKI, 1994 apud KOHARA 1999)². 

Permanecendo durante mais de um 

século como um tipo permanente de 

moradia, a construção de cortiços tornou-

se um ramo de negócios que possibilita 

até hoje, um lucro fácil. As construções  



16 
 

  

Figura 2: Rua Carneiro Leão, Fonte: Coleção MCSP/DPH/SMC/PMSP. 
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apresentam alto nível de degradação, 

resultado da falta de manutenção por 

parte dos responsáveis, com cômodos 

alugados a preços altíssimos, muito 

acima do valor de mercado. Despejos 

eram consequência  inadimplência. O 

sublocatário cobra a mais do inquilino, 

com conhecimento ou não do proprietário, 

procurando uma margem de lucro, mas 

sem se preocupar com a situação físico-

social precária dos moradores 

(ZMITROWICZ e PICCINI, 1995 apud 

PICCINI, 2004)³. 

A volta das imigrações marcaram 

novamente a cidade de São Paulo  no 

século XXI, em decorrência de guerras 

políticas, desastres naturais e extrema 

pobreza, acompanhado de um crescente 

êxodo rural. Engana-se quem imagina que 

após um século, a problemática 

habitacional tenha sido um problema 

resolvido. Mesmo após um século, não há 

moradia de qualidade em quantidade para 

suprir a necessidade de todos.  

Já no que diz respeito ao crescente 

movimento em direção às periferias para 

a autoconstrução da casa própria, se deve 

ao crescimento e fixação do ônibus como 

meio de transporte, possibilitando um 

maior eixo de conexões entre os diversos 

pontos da cidade, acompanhado da 

desvalorização da terra periférica por se 

localizar fora da malha urbana já 

estruturada e equipada de infraestrutura. 

O centro de São Paulo concentra 

grande diversidade de usos e apresenta 

convergência de transportes públicos. Em 

contradição, nota-se grande quantidade 

de edifícios subutilizados ou vazios 

aguardando o milagre da especulação 

imobiliária, para serem inseridos à urbe 

existente. Percebe-se certa incongruência 

com as medidas tomadas pelos 

programas habitacionais sociais, que 

destinam à população, locais isentos de 

infraestrutura, distantes da camada já 

consolidada da cidade. Aparentemente, 

não há nenhuma iniciativa da gestão 

pública brasileira em pensar o bairro 

juntamente com a produção de habitação 

(DONOSO, 2017 apud BIASI, 2018)4. 

[...] o Estado garante a estruturação 

de um mercado imobiliário capitalista 

para uma parcela restrita da 

população, ao passo que para a 

maioria restam as opções das 

favelas, cortiços ou de loteamentos 

ilegais, na periferia sem urbanização, 

de todas as metrópoles KOHARA, 

1999)². 
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Figura 3: Regressão e desenvolvimento, os contrastes de uma cidade global, Fonte: El Viejo 
Topo. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit6YOhp9HiAhUw1VkKHTQWBaoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fredeemancipa.org.br%2F2014%2F08%2Fas-periferias-de-sao-paulo-e-seu-pequeno-direito-a-cidade%2F&psig=AOvVaw1FvtD6HsK0WrcrqETUCZVX&ust=1559788351231344
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Figura 4: Trinha de Frato/Francesco Tonucci, “Senhor 
prefeito, não queremos escorregadores nem balanços, 
queremos a cidade”, Fonte: Vitruvius. 
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Pensada e criada afim de tentar 

solucionar os problemas existentes com 

relação à existência do cortiço, a Lei 

Moura teve importante papel pois trouxe 

uma definição formal aos cortiços, 

estabeleceu os parâmetros mínimos de 

moradia, bem como a relação contratual 

que deveria existir, afirmando de forma 

tímida a existência do cortiço na trama 

urbana. Por fim, imaginou-se que a 

definição facilitaria as ações de 

identificação desta moradia, que seriam 

alvo de posteriores ações, não indicando 

porém uma solução do problema em si, 

mas uma  maneira de tentar atenuar as 

problemáticas envolvidas. 

A regulamentação do cortiço, 

resultou na aplicação de diversas multas. 

Caso o proprietário tenha o imóvel 

notificado pelo não cumprimento da lei, a 

mesma poderia chegar a  R$16 mil reais. 

Enquanto a Lei Moura se ocupou em 

controlar a adequação das moradias nas 

conformidades da Lei, ficou à cargo da 

CDHU – Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo – a realocação das famílias durante 

a reforma dos cortiços notificados. Neste 

caso, os moradores podem optar: por uma 

moradia temporária, por uma unidade 

habitacional em um programa da CDHU 

(caso tenha renda suficiente), ou mesmo 

receber uma carta de crédito, calculada de 

acordo com a renda familiar. 

Além dos programas citados 

acima, em 2002, foi aplicado o IPTU 

Progressivo – regulamentado na lei 

10.257/2001, chamada de “Estatuto da 

Cidade” – instrumento que trata de 

combater a ociosidade dos imóveis nas 

regiões da cidade dotadas de 

infraestrutura básica. Geralmente, os 

imóveis enquadrados neste regulamento, 

não apresentam uso, e ficam à espera de 

condições vantajosas para serem 

comercializados. Quando notificados, os 

proprietários devem apresentar um 

projeto de edificação à Prefeitura no prazo 

de um ano, ou prever a ocupação do 

imóvel vazio. Caso o pedido não seja 

atendido pelo proprietário, aplica-se o 

IPTU progressivo. 

A progressividade se dá na 

alíquota; em outras palavras, se 

considerarmos um imóvel cujo valor venal 

seja de $1.000.000,00, e a alíquota de 1%, 

o IPTU exigido seria de $10.000,00. 

Entretanto, notificado o proprietário e este 

não dando um uso ao imóvel, no ano 
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seguinte a alíquota subirá para 2% e o 

resultado é uma cobrança de $20.000,00; 

no 2º ano, alíquota de 4% e $40.000,00 

devidos, até o limite de cinco anos ou 

alíquota de 15% (PL 688/13)5. 

É valido ressaltar que a falta de 

vistoria dos imóveis subutilizados, resulta 

na falha de abrangência da lei, que por 

vezes acaba por não verificar a totalidade 

dos imóveis que necessitam ser 

notificados. Os programas sociais 

existentes não raro acabam por excluir as 

camadas mais pobres, formadas por 

imigrantes, refugiados e por aqueles que 

não apresentam registro em carteira. A 

parcela vulnerável da população 

apresenta condições desfavoráveis ao 

enquadramento dos programas sociais 

em decorrência das relações informais 

com a cidade. Nesta situação, encontram-

se as crianças, vítimas do processo 

capitalista vinculado à moradia. 

Verificou-se que em 48,7% das 

famílias pesquisadas, nenhum dos 

seus membros possuía registro em 

carteira. Esse dado demonstra que a 

metade dessas famílias não teria 

como comprovar renda através de 

carteira de trabalho, ou hollerit. 

(KOHARA, 1999)2. 

Excluídos dos programas sociais 

existentes, muitos recorrem aos cortiços, 

que perpetuam desde o século XIX como 

uma alternativa de moradia. E é esta 

questão em especial que este trabalho 

aborda: cortiço e infância. O cortiço é ao 

mesmo tempo consequência e resultado 

dos diversos acontecimentos do século 

XIX. É fruto dos intensos movimentos 

migratórios, e da falta de maturidade das 

políticas públicas, frente à questão 

habitacional.  

Neste modo de morar, o espaço 

público apresenta notável importância, 

pois serve de apoio aos moradores, que 

utilizam as calçadas e ruas para 

descanso, trocas sociais, e para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao lazer. Neste aspecto, as 

crianças são as maiores utilizadoras 

deste espaço, que durante a semana, tem 

o potencial de se transformar em sala de 

aula, abrigar manifestações artísticas, se 

tornar campo de futebol e palco para 

apresentações musicais diversas. 

Incorporar a criança no campo da 

cidade é necessário pois, é parte de um 

cenário atual que luta para assegurar boas 

condições ao desenvolvimento infantil. A  
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Figura 5: Protesto após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, Fonte: Tomaz 
Silva - Agência Brasil. 
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primeira infância é o período da gestação 

aos 6 anos de vida, e representa parte 

importante para a formação integral de 

um adulto pleno. Estudos recentes no 

campo da ciência constatam que todo o 

tipo de informação coletada até os 6 anos 

funcionam como a fundação de uma casa, 

se mal estruturada, resultam em 

problemas futuros. É nesta fase que 

ocorre o desenvolvimento de estruturas e 

circuitos cerebrais, bem como a aquisição 

de capacidades fundamentais que 

permitirão o aprimoramento de 

habilidades futuras mais complexas. 

(NCPI, 2014)6. 

Pensar na criança como fonte 

inspiradora deste trabalho, promove 

discussões relacionadas à habitação 

social e ao desenho da cidade atual. É na 

infância que se forma o cidadão. Com o 

crescente acúmulo de informações 

referente à importância da primeira 

infância, houve um movimento por parte 

de instituições sem fins lucrativos para 

auxiliar e unir o campo da ciência com o 

campo da cidade. 

Uma criança inserida em um local 

que apresenta riscos à sua saúde física e 

mental, tende a apresentar problemas 

futuros relacionados ao fracasso escolar, 

social e profissional. Conectar as três 

máximas desta pesquisa (habitação, 

infância e espaço público) , é pensar em 

uma cidade mais humana, que possibilite 

novas formas de ocupar o espaço, a 

quadra e o lote. Agregar o espaço público 

às formas de projetar, tem relação direta 

com as necessidades do bairro e da 

cidade como um todo. O espaço público 

tem o poder de se transformar a cada 

segundo, podendo abrigar as mais 

diversas manifestações. 

As diversas reflexões relacionadas 

aos cortiços permeiam todo um 

questionamento com relação à sua 

existência. É fato que a existência dos 

cortiços abrange questões de saúde física 

e mental, expondo seus moradores às 

mais diversas enfermidades decorrentes 

das condições de insalubridade, 

resultando em diversas ações higienistas 

com vista à erradicação. Segundo o 

pensamento da época de seu surgimento, 

o cortiço era um mal que deveria ser 

combatido.  

A permanência da falta de 

empenho do Poder Público com relação à 

moradia social central, possibilita a 



24 
 

presença, dos cortiços na trama urbana. 

Tendo em vista os crescentes 

movimentos de luta por moradia central, 

se faz necessária e urgente, a criação de 

uma proposta integrada de projetos em 

edifícios vazios, terrenos abandonados ou 

subutilizados. O interesse do mercado 

imobiliário em áreas centrais, resulta em 

uma crescente valorização, e acaba por 

segregar ainda mais áreas com 

destinação à pessoas de baixa renda. 

A reformulação dos modelos de 

ocupação do lote é necessária na medida 

em que visa combater os modelos 

tradicionais de ocupação perimetral, que 

não consideram fachadas ativas e 

permeabilidade pública. 
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CORTIÇO E INFÂNCIA 

 

O final do século XIX é 

caracterizado pela chegada das indústrias 

e de novos imigrantes. É neste período 

que temos a disseminação do cortiço – ou 

pensão – como forma moradia operária. 

Entendido como uma solução ao 

problema habitacional dos proletários, 

atualmente, este tipo de moradia passa a 

servir diversos refugiados, imigrantes e 

trabalhadores informais, que dependem 

da dinâmica central para obter sua renda 

mensal. 

A validação da existência dos 

cortiços como forma de moradia 

permanente, resultou na lei que tutela os 

cortiços e lhes confere tratamento jurídico 

próprio, consagrando uma série de 

parâmetros e medidas mínimas 

necessárias para que sejam 

regularizados. Sob a ótica da infância, a lei 

é questionada de forma a legitimar sua 

eficácia com relação aos parâmetros para 

o desenvolvimento infantil. 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DOS CORTIÇOS 

A partir do final do século XIX e 

início do século XX, São Paulo chega a 1 

milhão de habitantes, dentre eles diversos 

imigrantes, como italianos e portugueses, 

e migrantes, como mineiros, sulistas e 

nordestinos, que, após o fim da 

monarquia, chegaram aqui à procura de 

emprego assalariado nas novas indústrias 

surgidas a partir do desenvolvimento 

industrial. 

Em conformidade com a divisão de 

lotes feita no período da monarquia, as 

testadas existentes eram muito pequenas 

quando comparadas à sua extensão, 

resultando em lotes estreitos e longos. A 

crescente demanda por moradia, somada 

à insuficiência dos programas 

habitacionais, levou os trabalhadores de 

baixa renda a buscarem diversas soluções 

por conta própria. 

Como consequência da alta 

demanda e da incapacidade do Estado de 

se produzir um grande contingente de 

habitações em um curto espaço de tempo, 
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surgiram os cortiços: casas construídas 

ou reformadas, que possuem cômodos 

subdivididos (geralmente multiplicando a 

capacidade de ocupação do lote) com 

banheiros e lavanderias comuns, e que, 

posteriormente, são colocados para 

locação a preços altos,  marcados por 

uma alta insalubridade, devido ao elevado 

número de pessoas e às limitações do 

lote, caracterizado por péssimas 

condições de ventilação e insolação. A 

grande maioria dos novos moradores da 

cidade de São Paulo no final do século 

passado, até a década de 40, eram 

operários industriais, trabalhadores do 

comércio e prestadores de serviços cuja 

renda era insuficiente para pagar o aluguel 

de unidades unifamiliares disponíveis. 

Neste momento, o cortiço surge como 

opção frente às dificuldades encontradas. 

Villaça completa: 

O cortiço é uma ‘solução’ de mercado, 

é uma moradia alugada, é um produto 

da iniciativa privada. Em seus 

diversos tipos, foi a primeira forma 

física de habitação oferecida ao 

‘homem livre’ brasileiro da mesma 

maneira que o aluguel foi a primeira 

forma econômica” (VILLAÇA, 1986 

apud KOHARA, 1999)2. 

Posteriormente, temos a 

construção das vilas operárias, 

promovidas por donos de indústrias, 

destinadas aos trabalhadores vinculados 

às fábricas nas quais exerciam o seu 

ofício. Nesse contexto, vale destacar a 

iniciativa do setor privado na construção 

de residências, assumindo um papel de 

construtor urbano importante em um 

cenário significativo de déficit 

habitacional nas cidades. A insuficiência 

de Vilas para todos os trabalhadores, deu 

margem à subordinação das classes mais 

baixas à moradia de aluguel exploratória, 

as quais nem sempre apresentavam as 

condições ideais de habitabilidade. O 

grande número de pessoas por cômodo e 

a falta de condições sanitárias adequadas 

contribuíam para que doenças se 

proliferassem nesses ambientes. No 

entanto, entre tantos problemas, os 

cortiços prevaleceram. 

A partir da metade do século XX, 

com o advento dos transportes públicos, e 

em virtude do baixo valor das terras 

remotas à infraestrutura urbana, inicia-se 

o processo de expansão às periferias. Nas 

décadas seguintes, a autoconstrução em 

lotes periféricos passou a ser uma das 

principais opções de moradia da classe  
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Figura 7: Criança no cortiço, Fonte: Fabio Knoll. 
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operária. Com incentivos públicos, os 

trabalhadores poderiam ter um imóvel 

próprio nesses novos bairros que 

começavam a se estruturar (LÓPEZ; 

FRANÇA; COSTA, 2010)7.  

O breve resumo referente às 

migrações ocorridas a partir do final da 

monarquia e às instalações industriais em 

São Paulo asseveram a fragilidade do  

sistema habitacional às pessoas de baixa 

renda, que acabou por se subordinar a 

soluções rasas que até hoje se encontram 

presentes na dinâmica urbana, nos 

levando a questionar os programas de 

habitações atuais. 

A região central de São Paulo se 

consolida inicialmente como um local 

privilegiado, abundante, possuidor de 

equipamentos culturais, de serviço e 

comerciais, que se instalaram com o 

intuito de acolher as classes mais 

abastadas, localizadas em suas chácaras 

ao redor. Tendo em vista as constantes 

mudanças sociais, abre-se no centro, uma 

possibilidade de permanência dos grupos 

menos privilegiados. Hoje, se caracteriza 

como um espaço de constantes lutas e 

protestos à favor do acesso à moradia. 

1.2 O CENTRO DE SÃO PAULO 

Desde a transferência da 

hegemonia econômica do café ao 

sustento econômico pelas indústrias, o 

centro da cidade recebeu grande 

contingente de trabalhadores vindos de 

países estrangeiros, fugidos da guerra, de 

outros estados brasileiros, e até mesmo 

do interior de São Paulo, produto do êxodo 

rural. 

A partir deste momento, grandes 

quantidades de equipamentos e obras de 

todos os níveis foram implantadas no 

centro de São Paulo, onde a maior parte da 

população brasileira estava instalada, 

bem como a elite paulistana. Nota-se que 

a dinâmica da cidade sempre 

acompanhou a elite, pois no momento em 

que ela se descoloca a um novo centro 

econômico, como por exemplo, 

Higienópolis e Campos Elísios, muda-se o 

foco de modernização da cidade.  

Constata-se, neste primeiro 

deslocamento em direção ao bairro 

Higienópolis, o que a literatura 

arquitetônica classifica como 

“esvaziamento do centro”, abaixo 
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comentada pela equipe da Prefeitura que 

organizou o livreto referente à experiência 

dos cortiços em São Paulo, disponível na 

web. 

É bastante recorrente a difusão da 

leitura de que o centro de São Paulo 

tenha sofrido um abandono de 

pessoas. Na verdade, os bairros 

centrais continuaram e continuam 

apresentando taxas de adensamento 

elevadas, quando comparados a 

outros bairros residenciais da capital. 

O que houve entre os anos 1970 e 

1980 foi uma mudança no perfil 

econômico dos residentes nesses 

bairros. O número de famílias de 

baixa renda aumentou, e muitos 

imóveis se tornaram encortiçados 

(LÓPEZ; FRANÇA; COSTA, 2010)7. 

Entende-se então que a população 

central não decresceu. O que ocorreu foi 

um esvaziamento por parte da elite, que 

após as diversas epidemias causadas 

pela grande concentração de pessoas, e 

em razão de moradias precárias – 

incluindo os cortiços –  desloca-se à 

oeste. 

São Paulo, que durante décadas 

fora chamada de cidade industrial, 

transformava-se em uma cidade de 

comércios e serviços. Para muitos 

trabalhadores, morar nessa região 

significava uma grande economia de 

tempo no deslocamento entre a casa e o 

emprego, além de uma diminuição dos 

custos de transporte. Com isso, os 

cortiços voltaram a ser a principal opção 

de moradia das pessoas de baixa renda 

(LÓPEZ; FRANÇA; COSTA, 2010)7. 

A população de baixa renda acaba, 

então, por se apropriar do centro e dos 

diversos casarões deixados pela elite. A 

permanência e talvez a volta da população 

mais pobre ao centro tem sido 

possibilitada pela "deterioração" dessas 

áreas, abandonadas pelas residências de 

classes médias e por outras atividades, 

[...] por outro lado, se o custo da moradia 

no centro é muito mais alto, os moradores 

evitam os gastos de transporte e o tempo 

perdido nos deslocamentos para o 

emprego ou para as atividades informais 

que proliferam nas ruas centrais. (SILVA, 

2000 apud FERREIRA, 2007)8.  

A partir deste momento, há uma 

maior concentração da população de 

baixa renda na região central, já dotada de 

infraestrutura de excelente qualidade. 

Tanto que, na questão referente às 

vantagens de morar no centro, dos seis  
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Figura 8: Largo da Misericórdia, um retrato da diversidade central, Fonte:  Edimilsom Peres 
Castilho - Instituto Bixiga. 
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primeiros itens lembrados, cinco estão 

diretamente ou indiretamente ligados à 

relação com o trabalho dos moradores. A 

maioria dos encortiçados, 48,0%, vão ao 

trabalho a pé, o metrô é utilizado por 21,2% 

e o ônibus por 16,4% (KOHARA, 1999)2. 

Com a transferência das indústrias, 

e a consolidação crescente do mercado 

comercial na área central, soma-se à 

infraestrutura já existente grande 

quantidade de empregos, favorecendo a 

localidade central e enfatizando seu papel 

democrático.  

 A partir da metade do século XX, 

nota-se uma grande movimentação em 

direção às periferias, que se revelavam 

como uma oportunidade para aquisição 

da casa própria e de melhores condições 

de moradia, tendo em vista àquelas 

oferecidas às camadas mais pobres na 

área central. Tal dinâmica não é 

impulsionada apenas pela facilidade de 

aquisição da moradia, mas, sobretudo, 

pela crescente política higienista e elitista 

que rechaça os moradores centrais às 

periferias. 

Apesar do centro abrigar grande 

parte da população de baixa renda, há 

ainda uma parcela abastada que não quer 

sua permanência. Os imaginários sobre o 

centro histórico se constroem também 

sobre a base de estigmas: pobreza, 

mercado ambulante, lixo, prostituição, 

insegurança, com o qual se definem 

posições, não para solucionar os 

problemas, mas para expulsá-los (ALOMÁ, 

2013)9. 

Com a nova transferência do centro 

econômico ao sul, a elite paulistana e a 

modernização tratam de acompanhá-lo, 

levando mais uma vez a um abandono não 

só da elite paulistana, como também do 

poder público e privado, que deixa de 

investir nessas áreas. Aos que ficam, a 

degradação é certeira, pois, quando o 

espaço público está degradado, provoca 

uma rejeição imediata. Se não está bem 

iluminado, se não possui atividade 

noturna que o anime, será percebido como 

perigoso e muito provavelmente é. 

(ALOMÁ, 2013)9. 

Temos então diversos 

acontecimentos que marcam este total 

abandono, tal como a ocupação de 

diversos prédios centrais pelos 

movimentos de moradia, – reivindicado 

espaços de dignos e que por sua vez se 

encontravam abandonados – o aumento 
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de lixos nas ruas, o crescimento de 

moradores de rua, culminando no ápice do 

descaso com a tragédia ocorrida no dia 1 

de maio de 2018, quando do desabamento 

do edifício Wilton Paes de Almeida que 

servia de moradia à diversas famílias, 

resultando em uma catástrofe fruto da 

indiferença do Estado com a qualidade da 

moradia. 

O crescente afastamento da elite 

das regiões centrais foi reforçado pelo 

crescimento de condomínios isolados, 

monofuncionais, distantes das dinâmicas 

existentes. Optaram por se isolar das 

mazelas mais pobres dentro de seus 

muros e piscinas particulares, 

abandonando os espaços públicos aos 

privados. A ascensão da parcela mais rica 

da população ao interior, e a bairros 

distantes, somada à crescente ocupação 

da parcela mais pobre nos espaços 

centrais e públicos, incutiu na mentalidade 

elitista uma relação diretamente 

proporcional entre o espaço público e 

marginalidade. Estamos então, numa 

sociedade individualista e competitiva, em 

que não há nada a compartilhar, o 

comunitário, o público, passa a ser 

tomado como o espaço da marginalidade, 

dos desocupados, da porção ponderável 

da sociedade que não pôde ou a quem não 

foi permitida a inserção no sistema 

produtivo. (LEITE, 1998, FERREIRA, 

2007)8.  

O centro de São Paulo carece de 

medidas habitacionais que considerem 

em seu planejamento, a parcela mais 

pobre da população, que ainda hoje 

recorre aos cortiços e lotes irregulares 

periféricos para a construção da moradia. 

Os diversos programas habitacionais 

criados e desenvolvidos abrangem uma 

pequena parte da população pobre, 

ignorando as mazelas mais vulneráveis, 

além dos diversos problemas 

relacionados à qualidade de tais projetos 

e sua localização, que, em sua maioria, se 

encontram longe da infraestrutura já 

existente. 

A região central se configura como 

próspera, pois abriga diversos 

equipamentos de importância social, fruto 

do investimento econômico advindo do 

século XIX/XX. Tendo em vista a 

necessidade encurtar distâncias e a 

diversidade de equipamentos para o 

desenvolvimento infantil, há de se afirmar 

que com a abordagem adequada com 

relação à moradia e espaços públicos de 
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Figura 9: Edifício Wilton Paes de Almeida, Fonte: São Paulo Antiga. 
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qualidade, as crianças podem ser bem 

acolhidas. O que se observou até então foi 

a exposição das crianças a um cenário 

rude ao seu desenvolvimento, acarretando 

na manifestação de doenças respiratórias 

e outras oriundas da má higienização e do 

acúmulo de sujeira. 

Questionar a habitação central e a 

qualidade do espaço público, é necessário 

para que se possa estabelecer um 

ambiente de pleno ao desenvolvimento 

infantil, tendo em vista, principalmente, as 

camadas mais pobres, pois são elas que 

estão subordinadas a longas distâncias, à 

falta de equipamentos, e à grande 

concentração populacional dentro das 

moradias, acarretando em diversos 

problemas sociais, jurídicos e psíquicos, 

posteriormente manifestados na figura do 

cidadão adulto. 

 

 

 

 

 

 

1.3 ESPAÇO PÚBLICO E COTIDIANO 

Após permear pela abordagem do 

centro de São Paulo, é necessário 

ressaltar a importância do espaço público 

na esfera social e econômica da cidade, 

que vem acompanhando as alterações da 

cidade, sensível às mudanças de 

governos e da nova sociedade emergente. 

Devemos exaltar a condição de espaço 

público de forma diversa da que vem 

sendo construída a séculos seguidos, 

limitando o seu uso exclusivo ao 

automóvel. É necessário resgatar sua 

história e sua importância na formação 

social humana para que seja possível 

retomá-lo e utilizá-lo a favor do pedestre. 

Em que pese as alterações acima 

analisadas, é necessário deixar claro que 

há um aspecto do espaço público que não 

se alterou durante o transcurso dos anos: 

a exclusão participativa da criança no 

processo de elaboração. Essa infeliz 

constância social será melhor analisada 

adiante, mas é válido explicitá-la neste 

momento para que possamos avaliar as 

análises que seguem sob a ótica do 

homem adulto que limitou os espaços 

urbanos às suas necessidades. A 
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moldagem da cidade a este tipo 

específico de sujeito se fará evidente. 

Na década de 50, o carro já era 

utilizado em larga escala, bem como os 

ônibus – substitutos dos bondes – que 

proporcionaram um crescimento 

horizontal à cidade que alcançava longas 

distâncias. É nesta época que são 

executadas obras de melhorias na cidade, 

tendo, porém, como privilegiado, o carro. 

Novas avenidas são construídas, as 

existentes são alargadas é cria-se uma 

rede rodoviária em larga escala para que 

pudesse atender à demanda crescente do 

carro. O que ocorre, porém, é que espaços 

públicos de importância acabam sendo 

confrontados com o espaço do carro, 

muitas vezes resultando em espaços 

residuais caracterizados como a sobra da 

conexão entre ruas e avenidas. 

Neste processo onde o carro ganha 

maior importância com relação ao 

pedestre, destaca-se também o aumento 

do isolamento social: classes altas se 

isolam em condomínios fechados e 

ambientes privados dispondo de seus 

próprios espaços de convivência, 

excluindo-se do espaço público. Segundo 

Carlos Leite, o  processo de eliminação do 

caráter público dos locais de domínio 

coletivo, é a face mais perversa da 

desigualdade cultural. Essa própria 

dinâmica individualista acaba corroborar 

pelo declínio da utilização do espaço e 

pelo aumento da sensação de 

insegurança. Fato engraçado é, que a 

população que deixa de ocupar os 

espaços públicos, é a mesma que reclama 

da insegurança. São criados então, 

edifícios que se fecham no interior do lote, 

destinando às extremidades muros 

altíssimos com monitoramento 24h. 

O estilo de vida que se articula através 

de grupos sociais com maior poder 

aquisitivo, marcado pela mobilidade 

urbana, pela permanência 

preferencial em espaços privatizados 

e por constantes demarcações de 

distinção, pode ser visto como que 

ligado a uma certa ‘cultura dos 

espaços privatizados’, onde a noção 

do espaço público torna-se 

secundária, contanto que esteja 

garantida uma utilização excludente e 

seletiva da cidade. Nesse caso a 

esfera pública, ao nível da vida urbana 

[...] se torna mais ameaçada, porque 

tais grupos sociais desenvolvem 

atitudes e defendem posições 

conservadoras e elitistas, reforçando 

os preconceitos, propondo sobretudo 

soluções repressivas para banir os 
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grupos indesejáveis e, ao mesmo 

tempo, articulam ‘barricadas’ contra a 

metrópole, criando uma ‘comunidade 

artificial’ à parte do contexto urbano 

(FRÚGOLI JR, 1995 apud FERREIRA, 

2007)8. 

As novas dinâmicas 

proporcionadas pela constante 

privatização da vida social, dificultam a 

intervenção do estado em áreas de maior 

necessidade, podendo ser exemplificado 

no bairro do Glicério. Caracterizado como 

bairro passagem, por estar entre as 

principais avenidas de São Paulo, possui 

vasta quantidade de calçadas em 

péssima condição, escassez de espaços 

públicos de qualidade e de áreas verdes. 

As ruas, muitas vezes, são utilizadas 

como extensão da calçada, solução à um 

passeio de melhor qualidade. Há um uso 

intenso do espaço público na Baixada do 

Glicério, área densamente encortiçada. O 

espaço das ruas de baixo movimento é 

tomado pela população, sobretudo nos 

fins de semana, que as utilizam como 

seus únicos espaços de lazer possíveis. 

(FERREIRA, 2007)8. 

No livro “Confiança e Medo na 

Cidade”, Bauman alerta sobre a cultura do 

medo, e como ela é utilizada de forma 

lucrativa, levando à construção de uma 

cidade que se firma na base de um medo 

irracional ao desconhecido. Aos 

possuidores de recursos econômicos, 

destina-se a compra de uma ideia de 

segurança que apenas reafirma e ajuda a 

consolidar a mixofoba (medo de se 

misturar), construindo a ideia de um 

espaço público rodeado de insegurança e 

riscos, oficializando seu total abandono. 

A arquitetura, principalmente a 

residencial, caminha numa direção oposta 

ao desenvolvimento, recriando grandes e 

solitárias fortalezas, cercadas da mais 

recente tecnologia de segurança, se 

aproximando ao que era feito na era 

medieval. Como observam Gumpert e 

Drucker quanto mais nos separamos de 

nossas vizinhanças imediatas, mais 

confiança depositamos na vigilância do 

ambiente. Existem, em muitas áreas 

urbanas, um pouco no mundo todo, casas 

construídas para proteger seus 

habitantes, e não para integrá-los nas 

comunidades às quais pertencem 

(BAUMAN, 2009)10. 

O que torna a crítica com relação ao 

espaço público existente válida e  
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Figura 10: Condomínio Parque Cidade Jarim, a grande fortaleza em meio à cidade, Fonte: 
Folha - Uol. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU8MyittHiAhUquVkKHeh9ADUQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww1.folha.uol.com.br%252Fmercado%252F2016%252F11%252F1831330-jhsf-vende-um-terco-do-shopping-cidade-jardim-por-r-410-milhoes.shtml%26psig%3DAOvVaw0O9GM4ROkvBXPV34l6t1aQ%26ust%3D1559792524148004&psig=AOvVaw0O9GM4ROkvBXPV34l6t1aQ&ust=1559792524148004


41 
 

necessária, é a existência de diversos 

equipamentos escolares, de apoio à 

criança e ao adolescente na área de 

estudo, somada à grande quantidade de 

cortiços ainda em funcionamento. Diante 

do quadro existente, é possível notar um 

grande potencial com relação à conexão 

entre cortiços e vida pública, pois o 

primeiro sofre com a insuficiência de 

espaços e superlotação de pessoas, 

gerando um ambiente propício à 

manifestação de atritos sociais e doenças 

respiratórias em sua maioria. É possível 

enxergar no espaço público uma extensão 

do  habitar, que ocupa as ruas como anexo 

à casa.  As condições dos cortiços, pela 

dimensão do domicílio, pela falta de 

espaço livre para brincar e por outros 

problemas resultantes da precariedade do 

imóvel, são totalmente contrárias às 

necessidades das crianças (KOHARA, 

1999)2. 

Abordar os cortiços por meio da 

visão da criança e questionar as 

dimensões presentes na conformidade da 

lei, nos permitem indagar a negação do 

espaço público ao longo dos séculos que, 

por sua vez, poderia auxiliar na diminuição 

das condições de precariedade e servir de 

apoio a um desenvolvimento saudável. 

 Ao cortiço não é delegado 

condição perpétua de existência, porém, é 

necessário explorar esta condição 

habitacional para que se possa entender 

os próximos passos a serem tomados. 

Segundo Francesco Toucci, o 

chegar não é mais valioso do que a 

andança. Alguns fatores auxiliaram para a 

degradação do espaço público. A partir do 

momento em que os carros passam a ter 

autonomia frente a cidade, os edifícios 

passam a romper o contato com a rua e o 

comércio se volta para dentro de 

shoppings, a rua passa a ser um local de 

insegurança. Mas ora, a partir do 

momento que, este movimento, ascende 

para uma diminuição da diversidade de 

usos e conexões que se encontravam em 

curtas distâncias, a calçada passa a ser 

esvaziada.  

Ou seja, centros comerciais e 

empresariais modificam seus endereços, 

passando aos novos centros, que, muitas 

vezes são facilitados pelo acesso ao 

carro. Os possuidores de maior poder 

aquisitivo entendem os espaços privados 

como locais seguros, pois, agora, os 

espaços públicos se encontram 

destinados ao comércio informal, e as  
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Figura 11: Praça do MUBE entre cercas, um espaço público bem delimitado uma classe 
dominante, Fonte: Bitelli e Perrone. 
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ruas são utilizadas apenas por aqueles de 

menor poder aquisitivo, que não possuem 

acesso ao carro. 

Visivelmente, como já descrito por 

Jane Jacobs, uma das três condições 

necessárias para a segurança de uma 

cidade, são os “olhos da rua”.  Os “olhos 

da rua” são pessoas comuns, que, 

exercem uma vigilância informal, 

voluntária ou involuntariamente, quando 

ocupam o ambiente urbano. A qualidade 

dos espaços públicos determina o que as 

pessoas farão deles, bem como as 

condições do ambiente em seu entorno: 

se acessíveis, atrativos e seguros, 

estimulam diversos usos, atraem as 

pessoas e se tornam locais que inspiram 

segurança. Em contrapartida, quando 

abandonados e descuidados, passam 

inevitavelmente por um processo de 

degradação, tornando-se ambientes em 

que as pessoas passam a ter medo de 

estar (PACHECO, 2015)11. 

Dando continuidade ao debate 

referente à análise espacial da cidade, se 

faz necessário, adentrar na problemática 

que diz respeito ao espaço da casa. Os 

espaços vivenciados tem impacto direto 

no ser humano, podendo gerar 

consequências positivas, ou negativas. 

No âmbito dos cortiços, a partir da Lei 

Moura, parece que pouco tem-se realizado 

para auxiliar os moradores que se 

encontram nesta situação. Uma infância 

encortiçada resulta em uma supressão do 

espaço para o brincar, e em uma 

somatória de características negativas, 

que afetam o desenvolvimento infantil, 

tais como falta de ventilação, iluminação 

e o compartilhamento de cômodos 

voltados à higiene, apresentando 

condições lamentáveis. 

  



44 
 

  

Figura 12: Espaço público como espaço para as diversas manifestações, Fonte: André Porto 
- Jornal Metro. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnjMD3w9HiAhUmzlkKHV2bAugQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.metrojornal.com.br%2Ffoco%2F2019%2F02%2F15%2Fcarnaval-de-rua-programacao-fim-de-senama.html&psig=AOvVaw1PDSnf42o7nARSBSCDyHWa&ust=1559796224739630
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O MÍNIMO NECESSÁRIO: LEI MOURA 

Ao abordar a temática infância e 

cortiço, se faz necessário analisar se a lei 

que regula a existência dos mesmos e 

determina as medidas mínimas, bem 

como diretrizes a serem seguidas, auxilia 

na criação de um espaço saudável para o 

desenvolvimento infantil, ou se serve 

apenas como um regulador da vida 

encortiçada, mantendo-os em péssimas 

condições. A abordagem é válida pois, 

mesmo após a criação da lei em 1991, 

pouco se fez com relação às vistorias, que 

acabaram existindo apenas na teoria, 

permitindo que, na prática, as explorações 

continuassem. 

As vistorias fazem-se necessárias 

para que o cortiço atinja as condições 

mínimas de habitabilidade contidas no 

artigo 3º da Lei, e para que se faça 

obrigatória a regularização da situação 

contratual entre os moradores e o 

proprietário, encontrada no artigo 5º. A 

irregularidade em que se encontra a 

situação contratual, permite que o 

proprietário faça despejos em decorrência 

da notificação da prefeitura, ou 

simplesmente pela inadimplência 

ocorrida por parte de alguma família. Tal 

situação apenas reforça a vulnerabilidade 

dos moradores com relação ao imóvel. 

O que ocorre, é que mesmo com a 

aplicação da Lei Moura, os moradores não 

possuem garantias estáveis, uma vez que 

as vistorias são falhas e não abrangem a 

totalidade de famílias encortiçadas. 

Apesar das tentativas tímidas de melhorar 

a qualidade de vida dos moradores, o que 

acaba ocorrendo é a contínua expulsão 

dos mesmos em direção às periferias, 

impossibilitando que permaneçam perto 

da intensa malha de transportes, 

empregos, escolas e equipamentos 

públicos. 

O principal artigo presente na Lei é 

o que estabelece as condições mínimas 

necessárias para que o cortiço seja 

regularizado possua condições mínimas 

de qualidade. Tendo em vista que a maior 

parcela de moradores são idosos e 

famílias com grande quantidade de 

crianças, a análise que será feita terá 

como foco, as condições necessárias 

para um desenvolvimento infantil de 

qualidade. 

Art. 3º – Independentemente de 

outras normas aplicáveis, 

consideram-se as condições mínimas 
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de habitação, para os fins desta lei, as 

seguintes: s 

a) segurança do imóvel no tocante à 

sua instalação elétrica e à sua 

estrutura, comprovadas através do 

laudo expedido pelo órgão público 

competente, renovado a cada dois 

anos; 

b) iluminação mínima por cômodo de 

1/7 (um sétimo) da área de piso;  

c) ventilação mínima por cômodo de 

metade da área de iluminação; 

d) área mínima do cômodo ou 

divisão não inferior a 5 m² (cinco 

metros quadrados), com sua menor 

dimensão não inferior a 2 (dois) 

metros; 

e) adensamento máximo de 2 (duas) 

pessoas por 8 m² (oito metros 

quadrados), considerando toda a área 

construída da edificação, vedado o 

revezamento; 

f) banheiro revestido de piso lavável 

e de barra impermeável até 2 (dois) 

metros de altura; 

g) os banheiros serão dotados, pelo 

menos, de vaso sanitário, lavatório e 

chuveiro em funcionamento, 

compartimentados, sempre que 

possível, de forma independente, com 

abertura para o exterior; 

h) haverá no mínimo 1 (um) tanque, 1 

(uma) pia e 1 (um) banheiro para cada 

grupo de 20 (vinte) moradores; 

i) o pé-direito será de, no mínimo, 

2,30 m (dois metros e trinta 

centímetros);  

j) as escadas e corredores de 

circulação terão, pelo menos, 80 

(oitenta) centímetros de largura.  

Parágrafo único – A Prefeitura 

poderá, em casos excepcionais, 

tolerar padrões inferiores àqueles 

previstos nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, 

“i” e “j”, se comprovar que as 

características concretas do imóvel 

apresentam condições razoáveis de 

habitabilidade. 

Percebe-se que, no que diz respeito 

às condições mínimas de habitabilidade, 

as mesmas não transcendem a uma 

melhor qualidade de vida ao morador, elas 

apenas configuram um tipo de moradia 

“menos pior” que está longe de atingir o 

mínimo ideal para o desenvolvimento 

infantil. Os cômodos de 5m² devem 

possuir aberturas de no mínimo 25x30 cm, 

o que de longe não auxilia na iluminação 

natural do quarto e por vezes, se encontra 

obstruída por um móvel. 

A Lei Moura está longe de atingir as 

necessidades infantis, podendo apenas 

balizar a qualidade de vida daqueles que 

vivem sós e apenas o utilizam para como 

repouso, entre um trabalho e outro. 
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Figura 13: Banheiro de um cortiço localizado no centro de São Paulo, de acordo com a 
legislação, banheiros devem ser revestidos de piso lavável e de barra impermeável, Fonte: 
Fabio Knoll. 
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No tocante à criança, são 

necessários espaços de qualidade que 

auxiliem seu pleno desenvolvimento 

motor e psicológico, que despertem sua 

curiosidade e que possam servir como 

laboratórios experimentais. A 

necessidade física de espaço se afirma na 

utilização da rua como extensão da 

moradia. No Glicério, percebe-se grande 

utilização das vias menos movimentadas, 

pelas famílias que, estendem suas 

cadeiras nas calçadas e desfrutam do sol, 

observando as crianças. 

A situação na qual ainda se 

encontram muitos cortiços, é totalmente 

ilegal, pois a lei nº 11.228, de 1992, do 

Código de Obras e Edificações do 

Município de São Paulo, exige que as 

habitações devem conter, no mínimo, 

espaços destinados a repouso, instalação 

sanitária e preparo de alimentos 

(KOHARA, 1999)2. 

A Lei não auxilia na permanência 

das famílias nas áreas centrais: quando 

aplicada, pode implicar na expulsão das 

mesmas por parte dos proprietários, e 

quando não aplicada – tendo em vista a 

dificuldade encontrada para que sejam 

exercidas as vistorias – pode representar 

diversos riscos aos moradores. 

Em seu trabalho isolado, a Lei não 

consegue auxiliar de forma positiva a 

permanência da população vulnerável na 

área central. Somado a esta ação, torna-

se necessário dispor de um parque 

habitacional central, para que as famílias 

afetadas possam ser realocadas, sem que 

isso altere a dinâmica cotidiana das 

famílias. Kohara reforça esta afirmação: 

Em relação à atuação específica em 

cortiços, até hoje, pouco foi feito por 

parte do Estado. Somente nas últimas 

décadas, o cortiço passa a ser tratado 

como uma questão habitacional, 

deixando de ser enfocado somente 

pela ótica da saúde pública e da 

assistência social. A nova leitura 

dessa realidade por parte do Estado 

coincide com o início da organização 

dos movimentos de encortiçados. 

(KOHARA, 1999)2. 

O centro Gaspar Garcia de Direitos 

Humanos, completa o raciocínio: 

[...] nos processos e projetos de 

revitalização ou revalorização das 

áreas centrais, verifica-se a expulsão 

da população de baixa renda, vítima 

de ações “higienistas” e elitistas. As 

famílias são transferidas, em muitos  
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Figura 14: A casa cômodo do cortiço, Fonte: Fábio Knoll. 
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casos, pelo próprio poder público 

para áreas distantes onde a terra é 

menos valorizada, sem infraestrutura 

urbana e de serviços. (CENTRO 

GASPAR GARCIA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2012)12. 

A releitura atenta da lei, demonstra 

que o problema parece ser abordado 

apenas de forma rasa, trocando o sujeito 

por um número. Não há interesse em se 

questionar a qualidade, a idade e sexo da 

população afetada, muito menos as 

dinâmicas presentes. A resposta ao 

problema então, sugere uma simples 

resolução numeral e sanitarista, de forma 

a excluir problemas internos tais quais as 

dimensões exíguas, abrigando todas as 

atividades da casa, não possuindo 

suporte de qualidade às demais 

demandas, a contínua exploração dos 

proprietários e inquilinos sobre os 

moradores, e a falta de espaços de lazer. 

Concomitante a este fato, temos 

uma produção crescente de 

apartamentos com 10m², como o 

empreendimento “Nova Higienópolis”, que 

são vendidos a preços elevados, e 

prometem boa qualidade de vida 

compartilhada. O abismo que difere este 

tipo de moradia com os cortiços, está 

presente no caráter exploratório do 

último. A máxima do lucro, atropela as 

necessidades dos moradores dos 

cortiços, pois, manutenção é sinônimo de 

gasto. Então, cria-se todo um parque 

imobiliário encortiçado em péssimas 

condições, pois infelizmente, eles ainda 

estão concentrados nas mãos de pessoas 

físicas, com interesses próprios bem 

definidos. 

A relação entre os espaços não 

sugere um comparativo. Se no 

apartamento, a relação de subordinação é 

inexistente, acompanha-se disto, a 

disposição de elementos compartilhados 

de qualidade. Em um cortiço, os espaços 

compartilhados, como os banheiros, – 

característica marcante desta moradia – 

representam alto grau de degradação e 

insalubridade, pois, aquele que deveria 

prestar o serviço de reparo, se faz 

ausente. 

Confirma-se então que o espaço, 

ou a falta dele, não configura uma relação 

direta de vulnerabilidade. A concordância 

de diversos fatores, confluem para a 

situação precária na qual se encontram os 

cortiços.  
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Figura 15: Problemas com relação à fiação elétrica encontrada dentro dos cortiços, Fonte: 
Fabio Knoll. 
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Para além dos problemas citados, 

nota-se o despreparo da cidade para 

abrigar a população mais pobre no centro, 

que em contradição, contém um enorme 

contingente de edifícios abandonados, 

vazios, e terrenos subutilizados que 

poderiam abrigar novas moradias. Uma 

tentativa de amenizar a situação, resultou 

na criação do IPTU progressivo, em 2014, 

aplicado aos imóveis que não cumprem a 

função social. O resultado colhido até este 

ano – divulgado pela BBC Brasil – indica 

que 1.385 imóveis já foram notificados, 

sendo 708 vazios, 457 não edificados e 

220 subutilizados. 

É necessária uma visão mais 

humana e menos capitalista com relação 

aos imóveis. A lacuna existente entre a Lei 

e a fiscalização permite que muitos deles 

permaneçam sem cumprir a função social 

à espera de infraestrutura ou novos 

projetos na área que possam agregar 

valor ao terreno, tornando-o interessante 

aos investidores, que prontamente 

encomendam projetos voltados aos 

grupos mais abastados. A partir do 

momento em que a cidade disponibiliza 

de inúmeros imóveis vazios, abandonados 

e subutilizados, é necessário se pensar na 

possibilidade de criação de concursos de 

projeto, que envolvam questões urgentes 

de moradia e áreas públicas de qualidade, 

envolvendo uma diversidade de 

profissionais, capazes de auxiliar na 

destinação de novos usos aos terrenos e 

edifícios. 

Quando a Lei é de fato aplicada, são 

encontrados resultados satisfatórios com 

relação à restauração da habitação. 

Apesar dos dilemas e desafios 

encontrados nessas moradias, é possível 

observar certa harmonia e solidariedade 

na relação entre os moradores. Os 

casarões da cidade de São Paulo 

possuem grande valor histórico, a 

efetivação da Lei, poderia auxiliar na 

manutenção e na preservação dos 

mesmos no cenário urbano.  

Obviamente, que além da aplicação da lei 

no quesito da construção, é necessário 

romper com a relação entre proprietário e 

inquilino, relação esta que apresenta um 

forte vínculo exploratório, onde a parte 

mais vulnerável é extremamente 

prejudicada. Um panorama da região do 

Glicério, com forte presença de cortiços, 

auxilia na posterior estruturação de um 

raciocínio que leva em conta todas as 

informações coletadas ao longo do 
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trabalho, e acaba por propor soluções 

adequadas à região.
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Figura 16: Cortiço após a notificação da Lei, com as reformas concluídas, Fonte: Fabio Knoll. 
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3.1 Inserção e pré-existências 

3.2 Patrimônio Banal: Memórias e Migrações 

3.3 Projetos: Evidenciando a Primeira Infância 
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GLICÉRIO 

A busca de informações 

relacionadas ao histórico da região e da 

sua consolidação como bairro se mostrou 

exaustiva na medida em que os 

resultados obtidos são rasos e abordam 

apenas uma parte da história. De forma 

seletiva, a região denominada como 

Glicério apresenta poucas informações 

históricas, e quando do aprofundamento 

da  pesquisa, não raro o nome era 

associado à violência apenas. 

O Glicério consolida-se como bairro 

construído pelo imaginário local, a partir 

de suas características marcantes. A 

busca de material só se tornou possível 

quando acrescido dos nomes “Sé” e 

“Liberdade”. Mesmo com a utilização 

deste recurso, verificou-se uma extrema 

concentração de informações 

relacionadas aos imigrantes japoneses e 

ao marco zero da cidade de São Paulo, 

excluindo boa parte da história que 

envolve imigrações e refugiados. 

A delimitação do bairro para este 

trabalho, ocorre da somatória de 

características semelhantes relacionadas 

à arquitetura, condição econômica dos 

habitantes e à vulnerabilidade socio 

espacial. Na região delimitada, é possível 

observar uma homogeneização dos 

fatores anteriormente descritos.  

É interessante observar a 

invisibilidade histórica da área delimitada, 

caracterizada como periférica ao centro 

comercial, que se agravou após a 

construção de novos eixos viários de 

tráfego intenso. A diversidade de culturas, 

a degradação crescente e a sobreposição 

da cidade legal à ilegal, e 

consequentemente invisível, tornam a 

região propícia a debates e 

questionamentos relacionados à 

construção e ocupação do espaço. 

 O olhar voltado aos agentes que 

construíram e constroem o bairro, 

possibilita enxergar novos movimentos de 

migrações advindos de diversas 

localidades brasileiras e estrangeiras, em 

decorrência de catástrofes, guerras e 

tensões políticas. Os imigrantes tem 

papel importante na consolidação do 

bairro e das suas diversas características,  
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Figura 17: Região do Glicério e suas características, Fonte: Google Maps. 
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a fusão cultural renova a necessidade de 

universalização da comunicação e coloca 

em evidência a rua como local de troca, 

com importante papel social e agregador. 

A concentração de equipamentos 

escolares públicos e a dificuldade de 

transposição das barreiras tornam a área 

digna de intervenções locais. Por meio da 

análise territorial, fica evidente a 

necessidade de se propor novas maneiras 

de fazer a cidade. O olhar para a criança 

encortiçada na região é importante pois 

aborda, de forma emergencial, a questão 

qualitativa dos espaços existentes e da 

ocupação humana nas vias públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 INSERSÃO E PRÉ EXISTÊNCIAS 

É na rua é que estabelecemos 

nossa conexão com o outro, onde temos a 

possibilidade de criar, vínculos afetivos 

que transformam o território em lugar. No 

caso do Glicério, não é incomum observar 

crianças se apropriando do espaço 

público. Porém, as ocupações mais 

frequentes ficam a cargo dos vendedores 

ambulantes, dos comércios populares e 

dos imigrantes que ali permanecem em 

busca de algum auxílio.  A crescente 

insegurança criada por diversos fatores, e 

agravada pela mídia sensacionalista, 

figurou uma criança que vive, cada vez 

mais reclusa em espaços fechados, e que 

não consegue criar vínculos afetivos com 

o território. 

Localizado às margens do Rio 

Tamanduateí e do córrego Moringuinho – 

hoje canalizado – a região era, e até hoje 

é, caracterizada como uma área 

alagadiça. Produto do desmembramento 

de chácaras, consequência da crescente 

urbanização, o Glicério passou a acolher 

os trabalhadores das fábricas que se 

instalaram junto ao eixo sul, conforme 

completa Mariana Shiraiwa: 
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[...] a Baixada do Glicério 

caracterizava-se como um território 

intransponível, devido aos 

alagamentos da região. O 

saneamento das várzeas inundáveis 

e a instalação da ferrovia, em 1867, 

permitiram o estabelecimento da 

função industrial ao longo deste eixo. 

Como consequência surgiu a 

demanda por habitação nas 

proximidades das fábricas, e assim, 

construíram-se vilas operárias nos 

terrenos mais baixos e 

desvalorizados da região (SHIRAIWA, 

2017)13. 

Seguindo a lógica do capitalismo, 

aos trabalhadores eram destinadas 

moradias em regiões desvalorizadas, 

consequência do baixo salário que não 

acompanhou a construção do imaginário 

da casa própria. O custo da moradia, 

nunca foi levado em conta no salário dos 

assalariados. Ou seja, para aqueles não 

possuíam um salário compatível com o 

mercado, sobram as favelas, cortiços e 

ocupações. A construção espacial do 

Glicério se deu por meio da instalação dos 

cortiços e das vilas operárias, em vista de 

suprir a problemática da habitação da 

época que começava a se agravar com o 

inchaço da cidade. 

Ainda hoje a habitação social é 

muito deficitária e muito dependente das 

instituições privadas para a sua 

concretização. Seguindo a lógica das 

construções sociais,  as mesmas estão 

quase sempre implantadas em locais 

muito distantes dos centros urbanos, que 

concentram maior número de comércio e 

empregos. Isto acontece pois as áreas 

mais valorizadas estão no poder do 

mercado privado, e quando do contrário, 

os setores públicos não apresentam 

recursos monetários suficientes para 

efetuar a compra de um terreno em área 

valorizada. É por esta razão que a maioria 

das habitações sociais são implantadas 

em locais distantes do centro, pois nestes 

casos, os terrenos apresentam um custo 

baixo com relação às demais áreas, 

tornando a construção da habitação 

viável. Kohara reforça esta lógica: 

Cerca de 74% do déficit habitacional 

urbano brasileiro se concentra nas 

famílias com renda até 3 salários 

mínimos, de acordo com estudo do 

Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA). No entanto, os 

programas habitacionais e seus 

financiamentos, em geral, têm 

dificuldades claras de privilegiar essa 

faixa de (KOHARA; COMARU; FERRO, 

2015)14. 



62 
 

Destinada historicamente às 

classes mais desfavorecidas, a região 

observou seus vizinhos se desenvolverem 

comercialmente, e permaneceu no caos 

das obras viárias. A instalação do viaduto 

que levou seu nome, permitindo a ligação 

do eixo Leste-Oeste acabou por impor 

novas barreiras físicas. Se antes a região 

era intransponível por conta dos 

alagamentos, hoje tal fato ocorre por 

conta do viaduto e das demais avenidas 

que o circundam, dificultando a 

locomoção ao nível do pedestre. Fica 

evidente a sobreposição viária (macro 

escala) ao pedestre (micro escala). 

Destaca-se também no processo 

de consolidação do bairro, a expulsão 

generalizada de imigrantes e das classes 

mais vulneráveis por meio de ações 

higienistas e de projetos de revitalização. 

Muitos dos que se encontravam em 

condições de extrema pobreza na área 

central, optam por buscar moradia a casa 

própria na periferia, onde a cidade ilegal 

não conflita diretamente com a cidade 

legal (MARICATO, 2003)15.  

O bairro do Glicério é mais um dos 

espaços urbanos invisíveis à cidade legal, 

caracterizado pela consolidação dos 

cortiços e do abandono por meio das 

políticas públicas na região. A 

combinação destes fatores com a  

especulação imobiliária colaborou para 

uma aceleração da degradação, 

colocando seus terrenos e edifícios, em 

modo de espera. O  “estado de 

congelamento” é uma condição de 

permanência da degradação. O processo 

de renovação urbana nas cidades, o alto 

preço da terra e a crescente utilização de 

instrumentos de valorização imobiliária, 

promovidos pelo poder público, como as 

operações urbanas e as concessões 

urbanísticas, empurram a população de 

baixa renda para locais cada vez mais 

distantes das regiões centrais (CENTRO 

GASPAR GARCIA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2012)12. 

A do desenho urbano nos permite 

explicitar algumas características locais 

do bairro e entender sua dinâmica. A 

presença de escolas e equipamentos 

públicos destinados à saúde auxiliam os 

moradores na permanência e na busca 

constante por melhorias. Podemos 

entender o Glicério como um território 

fragmentado, que tem dificuldades de unir 

seus eixos importantes. É a partir desta  
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Figura 18: : Casarão localizado na esquina da Rua São Paulo com a Sinimbu, Fonte: São 
Paulo Antiga. 
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Figura 19: Cortiço localizado na Rua do Glicério, Fonte: Fabio Knoll. 
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análise que podemos entender a 

dificuldade apropriação do espaço 

público pelos moradores. As propostas 

urbanas dedicadas ao sistema viário 

configuram um processo de crescente 

segregação, pois, aos vulneráveis, são 

destinados espaços com pouca qualidade 

urbanística. A partir do momento em que 

se criam políticas públicas que 

conscientizem a população vulnerável de 

sua capacidade de apropriação e de 

representação na cidade, a política 

segregacionista é colocada em cheque. É 

do momento da consciência que se cria 

indivíduos políticos que reivindicam 

melhores políticas na cidade invisível e 

ilegal, rompendo a lógica do mercado 

imobiliário e das associações privadas.  

Possibilitar a ocupação da cidade 

pela criança, questiona todas as lógicas 

urbanas realizadas até então, 

representando grande conflito com 

relação aos produtores da cidade. Talvez 

o motivo da má qualidade das políticas 

públicas em áreas vulneráveis, estejam 

relacionadas na congruência das ações 

com os desejos dos mercados privados. 

Em visita a área foi possível 

observar novos empreendimentos se 

destacando no horizonte, todos voltados à 

habitação. Questionei-me então se tais 

lançamentos levariam em conta as 

características do bairro e suas 

dinâmicas, ou se apenas seguiriam o 

modelo de habitação massificado. Em se 

tratando do Glicério e de sua ínfima 

quantidade de espaços públicos, e da 

necessidade de habitações sociais, seria 

necessário rever os modelos 

arquitetônicos para que ele auxilie na 

manutenção do bairro, de modo que 

possa estabelecer uma conversa com as 

construções já existentes, não apenas 

negando o exterior, voltando-se ao interior 

do lote.  

Seguindo a lógica do mercado, os 

novos empreendimentos apenas 

reforçam as constatações de insegurança 

e violência, pois promovem um 

afastamento da rua por meio de seus 

muros opacos, não estabelecem conexão 

com a rua, confirmando a segregação 

espacial do bairro que continua a excluir 

os mais necessitados. 

O movimento em direção à criação 

de condomínios-bairro, surgem a criação 

de espaços específicos, que será melhor 

abordado no capítulo 4, destinados a 
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acolher, em espaços pré-determinados, 

ações específicas, retirando o poder da 

criança de moldar os espaços à sua 

vontade. Os parques infantis homogêneos 

substituem as ruas, que se tornam cada 

vez ausente de usos, em decorrência da 

reclusão social dos indivíduos, reforçando 

a lógica do capital, ao embarcar em um 

ciclo vicioso: 1. Abandono das ruas; 

2.Ruas inseguras; 3. Reclusão. 

A troca do entendimento do espaço 

público como espaço de ninguém, para 

espaço público como espaço de todos, 

poderia auxiliar no enfraquecimento do 

ciclo.   

O Glicério apresenta um potencial 

de conexões, mas o que ocorre, é que os 

pontos apresentam ligações 

fragmentadas por conta das barreiras  

físicas e sociais existentes, reforçadas por 

pela estruturação do sistema viário 

privado, e da má qualidade dos espaços 

destinados à população residente 

(calçadas, ruas, iluminação). A existência 

de escolas, creches, sistemas de saúde e 

empregos viabilizam a permanência dos 

moradores dos cortiços no local. 

Dos pontos mais característicos, se 

encontram a Rua Anita Ferraz e a Rua Lins. 

Localizadas entre os dois extremos do 

bairro, essas ruas se configuram como um 

dos poucos locais destinados ao lazer, e 

que por algum tempo, foram alvos de 

ações sociais que incluíam a participação 

da criança na tomada das decisões.  

Localizadas em um mesmo eixo 

longitudinal, as ruas só não se encontram 

devido ao Viaduto do Glicério, que divide o 

bairro em dois pedaços. Ambas as ruas 

sofreram uma ocupação espontânea por 

parte do público infantil, que, entendendo 

um pouco da dinâmica urbana, associou à 

rua de baixo movimento – ambas são ruas 

sem saída – ao lazer. Os recortes 

apresentados na Rua Anita Ferraz, 

possibilitou a criação de uma quadra de 

futebol improvisada, pintada na calçada. A 

escadaria que dá acesso à Rua Conde 

Sarzedas, é apropriada pelo imaginário 

fantasioso, se transformando em palco 

para diversas brincadeiras. 

No caso da Rua Lins, sua extensão 

da de encontro com um muro, pertencente 

a um terreno vazio, que não permite 

alcançar a Rua do Glicério. Nestas 

condições, a Rua se transforma em um 

espaço onde as brincadeiras acontecem  
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Figura 20: EMEF Duque de Caxias, uma escola de extrema importância para os moradores do 
bairro, Fonte: Acervo pessoal. 
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de forma segura, já que a circulação de 

carros é quase inexistente. 

A presença de EMEF (Escola 

Municipal de Ensino Fundamental) Duque 

de Caxias, do CCA (Centro Comunitário da 

Criança e do Adolescente), da CEI (Centro 

de Educação Infantil) Liberdade e Quintal 

da Criança,  consolidam uma rede de 

apoio a infância que se concentram 

dentro de um raio de 400m. 

São três as praças que se fazem 

presentes no bairro: Pç. José Luiz de 

Mello Malheiro, Dr. Mário Margarido e Min. 

Costa Manso. Verifica-se que a mais 

arborizada, é a que mais é negligenciada. 

Isso é reforçado pelo fato da praça José 

Luiz Mello Malheiros estar próxima ao 

viaduto do Glicério e de vias expressas, 

dificultando o acesso. As demais, se 

localizam próximas a equipamentos 

importantes, atuando como extensão das 

atividades privadas que acontecem nos 

apartamentos, que circundam a Pç. Min. 

Costa Manso, e na escola que se localiza 

ao lado da Pç. Mário Margarido. 

A incoerência dos dados 

apresentados, com a cidade construída é 

alarmante. Da mesma forma que 

encontramos potentes eixos de conexões,  

o desenho do bairro, e sua constante 

degradação, dificulta o caminhar.  

A alta presença de migrantes e 

imigrantes no bairro, apenas reforça o 

potencial da localização. Abordar a 

histórica intrínseca ao bairro é necessário 

para valorizá-la e torna-la objeto de 

reformas, que se apresentam 

necessárias. São diversos os coletivos e 

instituições presentes no bairro, que 

auxiliam na inserção do estrangeiro à 

nova cidade. 
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Figura 21: Rua Anita Ferraz, Fonte: Instituto Barrichello. 
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Figura 22: Rua Lins, Fonte: H2C Arquitetura. 



71 
 

 

  

  

Figura 23:  Equipamentos escolares em destaque amarelo (EMEF Duque de Caxias, CCA e CEI 
Liberdade; em cinza escuro, os cortiços presentes na região, Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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Figura 24: Ruas de importância lúdica em destaque amarelo (Rua Anita Ferraz e Rua Sinimbu 
com a Rua Lins; em cinza escuro, os cortiços presentes na região, Fonte: Desenvolvido pela 
autora. 
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3.2 PATRIMÔNIO BANAL: MEMÓRIAS E 

MIGRAÇÕES 

Destino dos trabalhadores 

industriais no fim do século XIX, o Glicério 

se consolidou a partir das vilas operárias 

e dos cortiços, destinados aos mais 

pobres. A presença de indústrias no 

caminho ao Sul e a proximidade com o 

centro, possibilitou o acolhimento dos 

trabalhadores brasileiros e de imigrantes 

em maior escala. Memórias de um bairro 

operário que até hoje abriga diversos 

imigrantes, por motivos outros àqueles do 

século XIX/XX, e que tenta manter vivas as 

características dos edifícios durante os 

anos. 

Há de fato muita negligência e 

pouco interesse do poder público na 

região. Os casarios e galpões se 

deterioram a cada dia, não há uma 

vontade coletiva de mantê-los pois não há 

incentivo. Construções antigas requerem 

maior cuidado e melhor entendimento do 

processo de restauração, mas o que 

ocorre, é que os moradores, em sua 

maioria, não possuem este tipo de 

conhecimento e não apresentam verbas 

para executar as reformas. Seria 

necessário então o apoio de políticas 

públicas que auxiliassem nas reformas e 

incentivassem a preservação. 

O abandono por parte do poder 

público na região e a crescente 

invisibilidade, aparenta se resumir na 

dificuldade de uma construção de 

pertencimento. Este quadro, seria 

favorável à transferência da população 

residente às mais diversas terras 

periféricas sem que os mesmos tivessem 

consciência de protesto. A falta de 

reconhecimento do sujeito no bairro, 

auxilia na criação de uma repulsa e de 

uma denominação pejorativa. O fator 

descrito abre caminho ao mercado 

imobiliário, que vê nos terrenos da região 

preço modesto, propícios à realização de 

novos empreendimentos homogêneos, 

promovendo distante da rua, já que todas 

as relações sociais podem ser supridas 

dentro dos muros condominiais. 

Construções que até hoje 

sobrevivem na região poderiam ser 

demolidas sem que ao menos 

manifestassem a falta dela, já que com 

grande degradação, apresentavam riscos 

à região. Caso contrário, se houvessem 

iniciativas que promovessem a 

restauração e preservação, ficaria ainda 
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mais difícil conseguir terrenos bem 

localizados, já que a demolição de uma 

destas construções acarretaria na 

insatisfação dos moradores para com a 

medida, resultando em movimentos a 

favor da permanência dos casarios e da 

memória. Vale destacar que o 

silenciamento da população residente não 

é totalitário, o fato anterior só ocorre pois 

há uma falta de apoio do poder público em 

reforçar os laços sociais entre os 

moradores e coletivos existentes. O plano 

aqui aparenta negar a história para 

posteriormente atingir os objetivos 

necessários, tais como reconstruir a 

cidade em prol dos desejos privados sem 

que ao menos tenha se consolidado uma 

identidade local. Neste ponto, é 

interessante notar o movimento dos 

alunos da EMEF Duque de Caxias, 

juntamente com coletivos, projetos, 

engajamento de professores e a atuação 

da Missão Paz ao longo de anos. 

As caminhadas e intervenções 

promovidas pelas escolas ali presentes, 

direcionaram o olhar curioso dos alunos 

às ruas do Glicério. A percepção histórica 

do bairro emanou de forma magnífica, 

aulas públicas começaram a ser 

ministradas para que fosse possível levar 

conhecimento aos alunos a partir da 

ocupação do espaço público. Notar as 

peculiaridades do bairro é importante para 

que em cada detalhe seja possível se 

encontrar e se reconhecer nele próprio.  

A somatória dos fatores que levam 

o Glicério à concretização de uma pausa 

no tempo-espaço se resume na existência 

de um “patrimônio banal”, que ao olhar 

normativo patrimonial, aparenta não ter 

muita relevância.  

O patrimônio banal, aquele comum, 

não monumental, mas que 

caracteriza e tipifica os bairros em 

questão, geralmente não é tombado, 

mas necessitaria de instrumentos 

específicos para sua preservação. O 

termo patrimônio banal surgiu na 

França, na implementação dos 

programas de reabilitação de áreas 

centrais (MELO; CYMBALISTA, 

2007)16. 

É importante lembrar que o 

imigrante é parte integrante importante na 

consolidação do bairro. A presença da 

Paróquia Missão Paz no local possibilita o 

auxílio em diversas frentes, concretizando 

um ponto focal de extrema importância 

para a integração do imigrante recém 

chegado à nova cidade. Vale sublinhar  
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Figura 25: Imigrantes chegando na Igreja Nossa Senhora da Paz, Fonte: desconhecida. 
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também o destaque representativo da 

instituição, que permite aos imigrantes um 

auto reconhecimento no local. A 

ocupação de seu espaço para a 

manifestação de festas típicas brasileiras 

e de diversas nacionalidades, permite a 

união da comunidade, auxiliando e 

fortalecendo as redes comunitárias e 

sociais entre moradores. Desta ótica, é 

possível verificar um movimento positivo 

e contrário à lógica pública-privada, que se 

abstém destas discussões e abandona os 

movimentos e coletivos, levando muitas 

vezes ao enfraquecimento das redes 

existentes.  

Em meados do século XX, após a 

abolição da escravidão, somada a 

crescente ascensão do comércio cafeeiro 

e dos conflitos políticos e sociais de 

alguns países europeus, a vinda de 

imigrantes começou a aumentar a cada 

ano. Aqueles que se alocaram no Glicério, 

encontraram indústrias famintas por 

empregados livres e uma região que 

estava passando por um processo de 

parcelamento de solo e construção de 

moradia operária. Dentre os diversos 

imigrantes que ocuparam o Glicério ao 

longo do tempo, podemos destacar 

grupos: (1) Os italianos, vindos nas 

primeiras décadas do século XX; (2) Os 

japoneses, vindos no período da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918); (3) Os sul-

coreanos, que começaram a ocupar o solo 

brasileiro na segunda metade do século 

XX. 

Recentemente, pudemos observar 

migrações decorrentes de catástrofes 

naturais, guerras e tensões políticas. Cabe 

salientar que hoje os ocupantes do 

Glicério são representados por diversas 

nacionalidades além da brasileira, 

composta por nordestinos e mineiros. Tal 

fato recebeu ao longo dos anos, diversas 

explicações históricas, representadas 

pelos acontecimentos característicos de 

cada século. Atualmente, a permanência 

dos imigrantes no Glicério ocorre por sua 

excelente localização, que possui 

diversos equipamentos públicos, privados 

e locais de trabalho nas proximidades. Os 

cortiços têm perdurado durante os anos 

por conta da alta demanda por moradia na 

região central, que pode ser exemplificada 

pela existência de diversas frentes de luta 

por moradia.  

Complementar a este fato, a 

isenção da documentação para aluguel, 

facilita a entrada dos imigrantes neste 
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sistema exploratório de moradia. Os 

cortiços  têm persistido porque existe uma 

demanda formada por trabalhadores que 

precisam estar próximos ao local de 

trabalho e não possuem a renda ou a 

documentação necessária para alugar um 

apartamento no mercado formal. Por 

outro lado, a oferta de cortiços também 

persiste porque se trata de uma atividade 

bastante lucrativa. Os aluguéis cobrados 

são muito caros, se considerados os seus 

valores por metro quadrado dos cômodos 

alugados (SILVA, 2007)17. 

Na escola EMEF Duque de Caxias, a 

diversidade de nacionalidades se faz 

muito presente. As ruas do Glicério 

transbordam diversidade cultural: as 

pessoas com suas cadeiras de plástico e 

suas mercadorias, ocupam a calçada e 

fazem dela espaço de lazer e de trabalho. 

Os fluxos migratórios continuados à 

região, mais uma vez explicitam a 

necessidade de uma intervenção 

qualitativa na área. É necessário dar voz 

aos moradores e incluí-los no processo de 

criação da cidade. Não se pode 

negligenciar uma parte da cidade que é 

tão representativa na vida daqueles que 

chegam à São Paulo em busca de 

melhores condições de vida, 

principalmente quando se tem crianças 

incluídas nesse processo de 

reconhecimento da área como nova 

morada. Não podemos excluir a presença 

infantil no processo migratório, a rua 

como extensão do habitar se faz vital na 

medida em que necessita abrigar e 

acolher todas as idades e nacionalidades 

presentes. 

 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ 

(MISSÃO PAZ) 

Com o intuito de melhor entender 

as entidades que possibilitam a 

amarração e agregação das tramas 

sociais no Glicério, torna-se necessário 

conhecer os agentes que as tornam 

concretas. A existência da Missão Paz no 

local, auxilia na criação de uma sociedade 

mais democrática, que acolhe diversas 

culturas e se faz presente no exercício da 

representação pessoal. Para um 

desenvolvimento infantil de qualidade, é 

necessário que a criança brasileira e 

imigrante seja incorporada e representada 

na cidade. 
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Figura 26: Parte interna da Paróquia Nossa Senhora da Paz, Fonte: Acervo pessoal. 
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A Missão Paz é uma instituição 

filantrópica de apoio e acolhimento a 

imigrantes e refugiados na cidade de São 

Paulo. Pertencente aos missionários 

Scalabrinianos, ela atua em favor do 

público migrante desde os anos trinta do 

século XX. Sua estrutura atual é formada 

por quatro grandes eixos: a Casa do 

Migrante, o Centro Pastoral e de Mediação 

dos Migrantes (CPMM), o Centro de 

Estudos Migratórios (CEM) e a Igreja 

Nossa Senhora da Paz. Todos os quatro 

grandes eixos estão localizados na Rua do 

Glicério. 

Fundada com o intuito de receber 

os imigrantes italianos, após 1960 a 

congregação se universalizou, recebendo 

e acolhendo os mais diversos imigrantes. 

Atualmente a Missão Paz atua em 4 

frentes, sendo elas: (a) Celebrar – Igreja 

Nossa Senhora da Paz; (b) Acolher – Casa 

do Migrante; (c) Entender – Centro de 

Estudos Migratórios; (d) Integrar - Centro 

Pastoral e de Mediação dos Migrantes. 

A Missão é reconhecida 

nacionalmente por sua atuação. No 

espaço onde encontra-se inserida, são 

realizadas diversas atividades com o 

objetivo de auxiliar a vinda e permanência 

do imigrante. O espaço é aberto ao 

público, caracterizado por uma extensa 

área livre frontal, que é ocupada pelas 

mais diversas nacionalidades ali e pelos 

moradores da comunidade, que o utilizam 

como espaço de lazer e convivência. Em 

visita ao local, foi possível observar 

balanços móveis, cadeiras de praia e 

brinquedos levados pelas famílias que 

usufruíam do espaço. 

Por ser um ambiente mediador 

entre o público e o privado, as famílias se 

sentem seguras dentro do terreno 

pertencente à Missão, decorrente do fato 

de não haver locais apropriados para 

exercer o direito ao lazer no Glicério. O 

trabalho desenvolvido, envolve grande 

número de imigrantes Bolivianos, 

Venezuelanos, Haitianos, Chilenos, 

Paraguaios – entre outros – e os insere no 

contexto da cidade, na medida em que 

auxilia na promoção de festas e cultos 

típicos de cada país. É um ponto de 

extrema importância no bairro pois 

permite a utilização de seu espaço para as 

mais variadas manifestações culturais, e é 

ponto de apoio às escolas que não 

possuem o espaço necessário para 

promover certas gincanas ou eventos. 
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Sua atuação no Glicério, auxilia na 

manutenção das relações comunitárias, e 

possibilita a criação de um ponto de apoio 

aos moradores. O trabalho realizado 

auxilia prioritariamente os imigrantes, 

porém, não deixa de prestar auxílio à 

comunidade como um todo. 

Sendo uma região que acolhe 

grupos vulneráveis, que demandam maior 

atenção, há uma grande incidência de 

coletivos e projetos voltados 

principalmente para a primeira infância, 

visando a melhoria dos espaços e da 

convivência. Eles apresentam extrema 

importância pois envolvem o coletivo na 

resolução das problemáticas existentes, 

fortalecendo os laços sociais e gerando 

forças capazes de exigir seus direitos 

frente ao Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 COLETIVOS: EVIDENCIANDO A 

PRIMEIRA INFÂNCIA 

Más gestões de políticas públicas 

urbanas e a entrega do desenho da cidade 

ao setor privado, fizeram surgir inúmeros 

coletivos, que serão abordados adiante. 

Eles têm papel importante no auxílio e na 

construção de ações que possibilitam o 

engajamento da população residente, 

alterando de forma efêmera, ou 

permanente, buscando fortalecer os laços 

comunitários.  

As ações elaboradas buscam 

questionar o modelo de espaço urbano 

tradicional e levantam questões acerca 

dos fatores cotidianos, explicitando 

visões e intervenções novas no espaço, 

emergindo a criatividade de todos e 

propondo novas soluções. Além disso, 

possibilitam um maior interesse nas 

políticas urbanas, pois, uma vez que a 

população se apropria de um espaço que 

antes era ignorado, passam a perceber 

novas demandas, necessidades e ajustes 

que se fazem necessários. Os olhares 

agora se voltam mais atentos ao espaço, 

que passa a receber melhores cuidados. 

Este processo de consciência promove 

uma melhoria e incentiva a busca de 
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direito à cidade. Maria Shiraiwa sintetiza 

este pensamento: 

Se o lugar é o espaço de exercício da 

existência plena, então é para ele que 

se deve voltar a atenção. Se a cultura 

é a prática do ordinário, daquilo que é 

cotidiano, então é através dela que se 

devem guiar as propostas.  

(SHIRAIWA, 2017)13. 

Tendo em vista a dimensão do 

espaço público e sua importância no 

desenvolvimento infantil, os coletivos tem 

extrema importância no que diz respeito à 

conexão com a rua. Em sua maioria, os 

projetos e ações transbordam o limite do 

espaço privado e encontram no espaço 

público, um local para expandir suas 

atividades e acolher os diversos 

participantes. A carência de espaços de 

qualidade e a grande quantidade de 

espaços subutilizados, são problemáticas 

que causam o isolamento infantil. 

Dentre os projetos que serão 

citados adiante, alguns possuem um 

enfoque mais direcionado a infância, 

outros o fazem de forma mais abrangente. 

É importante entender as formas de 

organização coletiva para que se possa 

fortalecer os laços comunitários, e propor 

novos projetos na região. 

Eles são benéficos quando 

resgatam a problemática do bairro, 

envolvem a população residente e 

promovem a ressignificação dos 

problemas, resultando em mudanças 

passageiras ou permanentes no espaço. 

Todos podem ser inclusivos, por mais que 

direcionados a um certo grupo, podendo 

servir como modelo aos demais coletivos.  

Todas as manifestações aqui 

abordadas fazem uso do espaço público 

para desenvolver suas atividades e 

projetos. Assim , fica evidente a 

necessidade de um tratamento assertivo 

nesses espaços, que, configuram o 

exercício da democracia em sua 

plenitude. 

 

CRIANÇA FALA: ESCUTA GLICÉIO! (2015-

2016) 

Projeto idealizado pela socióloga 

Nayana Brettas, integrante da Rede 

Nacional Primeira Infância, que tem como 

principal objetivo transformar as escutas 

das crianças em ações, tornando a 

criança protagonista no fortalecimento 

dos vínculos afetivos e da participação  
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Figura 27: Criança Fala no Glicério, Fonte: Atados. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9jICfnLDiAhU-ILkGHRGGBYYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.atados.com.br%2Fvaga%2Fcrianca-fala-no-glicerio&psig=AOvVaw11tJmE48F2OaujtXwcAN-P&ust=1558651126204760
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Figura 28: Mapa afetivo elaborado através da escuta das crianças pelo projeto Criança Fala, 
Fonte: Cidades Educadoras. 
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comunitária, através da ressignificação do 

espaço que ela ocupa. 

Através do processo de escuta, 

tanto os agentes envolvidos quanto a 

comunidade em geral, passaram a dar 

maior visibilidade à fala das crianças. Ao 

final do projeto do Cria Cidade, Nayana 

fundou o ImaginaC – programa lúdico 

desenvolvido em uma plataforma, que 

envolve jogos e conexões com a criança – 

e lançou o livro “Cidade que Brinca”, onde 

expõe a metodologia empregada nos 

projetos do Glicério. São destrinchados 

em capítulos as formas de possibilitar um 

maior protagonismo infantil na cidade, 

desde a escuta à concretização das 

intervenções. Durante o projeto, cortejos 

públicos, atividades ao ar livre, pinturas de 

casas e da EMEF Duque de Caxias 

aconteceram. 

Fica claro no projeto a intenção de 

uma retomada do espaço público pela 

criança, pois somente assim é possível 

criar um vínculo com a cidade e incluí-la 

no processo de mudança. O desejo de 

ruas mais tranquilas e projetadas para o 

pedestre, é mostrado como um caminho 

para a concretização do projeto. Retomar 

a rua é um ato democrático, e é estando 

nela que se reconhece o poder de 

transformação. Neste processo há um 

esforço para retirar das ruas e calçadas a 

denominação de “lugares que se deve 

evitar”, para se tonar espaços potentes 

para a promoção de importantes direitos 

das crianças, como o direito à convivência 

comunitária, à cultura, à cidade e à 

educação de qualidade (BRETTAS, 2016). 

A equipe do CriaCidade pode 

observar ao longo das atividades 

desenvolvidas que o espaço urbano 

tem muitos obstáculos aos 

moradores infantis: lixos, lixeiras, 

muros e carros bloqueiam seu campo 

de visão; guias irregulares, além de 

calçadas muitas vezes estreitas e 

esburacadas, dificultam o transitar a 

pé. As cidades não foram planejadas 

pensando nas necessidades da 

população economicamente menos 

favorecida, que dirá dos pequenos 

habitantes, cuja linha de visão é 

intimidada pela dinâmica urbana. 

(SHIRAIWA, 2017)13. 

Para o Glicério, o projeto 

representou uma importante mudança na 

rotina dos moradores: a rua passou a se 

mostrar mais convidativa e menos 

insegura. Quando notamos a presença de 

crianças brincando no espaço público, 

concluímos de  imediato, que o local é 
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ameno, tranquilo. Uma cidade que não 

estimula a ocupação da rua pela criança, 

é uma cidade deficiente. 

Dois anos após a finalização do 

projeto, em visita ao local, foi possível 

identificar uma intensa degradação da 

área. A figura do tráfico de drogas na 

região, acaba por abalar o desejo de 

ocupar a rua. Da implementação do 

projeto, a presença dos idealizadores na 

comunidade possibilitou um maior apoio 

Inter sensorial nas redes frágeis, que hoje 

é amparado pelos moradores da região, 

auxiliando na construção e permanência 

de coletivos. A vontade de ocupar a rua 

ainda permanece, e pode ser encontrada 

nos diversos eventos populares que 

tomaram as ruas do Glicério. 

 

CIDADE QUE BRINCA (2016) 

Como parte integrante do Criança 

Fala, nasceu o projeto Cidade que Brinca 

com o objetivo de transformar espaço 

públicos em áreas mais adequadas às 

atividades infantis com o auxílio das 

próprias crianças, em parceria com a 

Prefeitura de São Paulo e a Universidade 

Belas Artes. A iniciativa realizou três 

ações de mutirão no Glicério para a 

transformação de espaços. Um deles foi 

denominado ‘Vilinha’’, localizado na Rua 

Lins, que se consolidou como um lugar de 

brincadeiras para quando as crianças 

voltam da aula. “Hoje tem muito lugar para 

brincar” declarou uma criança participante 

do grupo focal. 

A principal reivindicação das 

crianças no espaço público, era poder 

usufruir de espaços para brincar. Com 

lixos e calçadas necessitadas de 

manutenção, o Glicério não desfruta de 

locais convidativos às brincadeiras 

infantis. Em busca de espaços 

adequados, o projeto tratou de unir as 

crianças e moradores da comunidade aos 

realizadores, podendo exercer 

participação direta no processo de 

transformação do bairro. 

Tendo em vista a preferência 

infantil por cores vibrantes, a iniciativa 

trouxe cor às ruas. Artistas plásticos 

foram convidados para auxiliar no 

processo, envolvendo a participação da 

criança de forma prioritária, na criação e 

execução da pintura de ruas e paredes. O 

projeto possibilitou a transformação da  
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cidade a partir da criança. Com ruas e 

paredes pintadas, os cortiços e 

construções antigas presentes na região, 

ganharam uma nova fachada. Moradores 

da região relataram uma melhora na 

imagem do bairro, demonstrando até 

mesmo uma maior vontade de auxiliar na 

preservação e manutenção das 

modificações executadas. 

Além da pintura das ruas e casas, 

mobiliários infantis foram projetados em 

parceria com o coletivo Leve. A 

metodologia utilizada neste processo é 

amplamente estudada e mundialmente 

conhecida pelo termo "place making" (em 

português, significa "fazer o lugar"). A 

análise da cultura local pelos profissionais 

envolvidos, resultou em um conjunto de 

parâmetros reais de fluxos cotidianos, 

hábitos locais e potenciais de 

transformação e melhoria. Desta coleta 

de dados, desenharam coletivamente e 

colaborativamente soluções urbanas.  

Três locais receberam os 

mobiliários, sendo eles a Rua Anita Ferraz, 

Rua Lins e a Praça Dr. Mario Margarido. A 

implantação do mobiliário de madeira 

ocorre em contrapartida à implementação 

de parques infantis, que isolam a criança 

da cidade e se concentram apenas em um 

local determinado, denominado como 

“local para as crianças”. Implantados nas 

calçadas e na escadaria da Rua Anita 

Ferraz, o mobiliário faz conversa direta 

com o espaço urbano construído e 

consolidado, incluindo presença infantil 

no processo de ocupação das calçadas ao 

direito de brincar na cidade.  

A intervenção teve característica 

provisória, e, atualmente já não é mais 

possível verificar a presença do mobiliário 

no local. 

De fato é necessário estabelecer 

pontos de apoio à criança, que 

possibilitem a brincadeira de forma 

segura na cidade. A retirada da 

intervenção no local, apenas explicitou a 

necessidade de uma implementação 

permanente deste mobiliário na região. É 

possível observar uma maior 

concentração de crianças nos arredores 

da escola EMEF Duque de Caxias, onde o 

espaço representa local seguro para as 

brincadeiras. A falta de apoio 

governamental, dificulta a permanência 

dos pequenos na região. 
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Figura 30: Cidade que Brinca, escadaria da Rua Anita Ferraz, Fonte: H2C Arquitetura. 
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Figura 31: Cidade que Brinca, intervenção em frente a EMEF Duque de Caxias, na Pç. Dr. Mário 
Margarido, Fonte: H2C Arquitetura. 
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O GRITO DO GLICÉRIO (2009-HOJE) 

Na escola municipal Duque de 

Caxias, o projeto “O Grito do Glicério” tem 

proporcionado um espaço de discussão 

entre os alunos. Realizado na sala de 

informática, permite a criação e produção 

de reportagens, podcasts, vídeos e até 

mesmo um jornal mural exposto nas 

paredes da escola. Nesta iniciativa, os 

estudantes são estimulados a reconstruir 

suas identidades e da região em que 

moram, buscando conhecer melhor as 

dinâmicas que envolvem a escola e o 

bairro que a abriga. 

O projeto teve início em 2009, a 

partir da parceria entre a professora de 

informática educativa Janaína Monteiro e 

a professora de história Márcia Dias da 

Silva. As reuniões ocorrem no intervalo 

das aulas, e nelas, alunos e professores 

discutem sobre os acontecimentos que 

permearam a escola e o bairro durante a 

semana, como uma espécie de redação 

jornal, transformando as discussões em 

pautas ou histórias. Os temas abordam 

desde a problemática da moradia até 

atritos internos do colégio. 

É estimulada a protagonização 

estudantil, permitindo escutar e incluir no 

processo de criação e divulgação, as 

diversas nacionalidades encontradas na 

escola. Os vídeos elaborados pelos 

alunos, abordam diversas problemáticas 

presentes na dimensão escolar, e tocam 

principalmente, na questão da inclusão do 

aluno imigrante.  

A expansão do projeto à 

comunidade é fundamental para a 

caracterização do bairro. Levar o ensino 

às ruas e desbravar as equinas, 

demonstra uma enorme vontade da 

escola em inserir seus alunos no contexto 

particular do Glicério. Uma escola que é 

referência para o bairro e que acolhe 

grande quantidade de alunos vindos de 

outras regiões do Brasil e do mundo, 

necessita incluir seus alunos na 

comunidade para que eles se sintam parte 

integrante da mesma, podendo 

questionar, propor e cobrar respostas e 

soluções aos problemas do bairro. 

Segundo a professora Janaína, “o 

projeto é resistência e busca se pautar 

pela realidade do seu entorno. Tudo o que 

tem no Glicério tem no Duque. O Duque é 

um pequeno Glicério”. Tratar a escola 

como uma pequena sociedade traz 

benefícios pois representa uma espécie  
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Figura 32: Alunos da EMEF Duque de Caxias realizando o mural do Grito do Glicério, Fonte: 
Divulgação EMEF Duque de Caxias. 
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Figura 33: Alunos da EMEF Duque de Caxias elaborando os próximos trabalhos do Grito do 
Glicério, Fonte: Dilvulgação EMEF Duque de Caxias. 
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de laboratório experimental da cidade, 

onde é possível promover ações locais 

que podem ser transportas à cidade. É 

como um exercício à cidadania. 

O projeto proporciona um apoio às 

redes comunitárias existentes: 

documentam e expõe os diversos 

coletivos e projetos da região, propagando 

grande número de informações que dizem 

respeito às integrações realizadas entre 

coletivos e escola. Atividades e projetos 

são divulgados no canal do Youtube, 

podendo servir como base de pesquisa e 

avisos à comunidade. 

 

AULA PÚBLICA: OCUPANDO O ESPAÇO 

(2011-HOJE) 

Idealizada e desenvolvida pelo 

professor de geografia Paulo Magalhães, 

da EMEF Duque de Caxias, em parceria da 

a ex diretora Andrea Mattos e da 

professora Maria Ivani dos Santos. 

Projeto vencedor, em 2016, do Prêmio 

Territórios Educativos, concebido para 

reconhecer e fortalecer experiências 

pedagógicas que explorem oportunidades 

educativas do território onde a escola está 

inserida e realizado pelo Instituto  Tomie 

Ohtake. 

Desde 2011, o professor Paulo vem 

promovendo de forma continuada as 

aulas públicas pela região do Glicério. Ele 

relata que no início do projeto, as pessoas 

não entendiam a proposta das aulas fora 

da escola, e que muitas vezes não 

enxergavam a ação com bons olhos. A 

motivação para a criação do projeto, 

surgiu da necessidade de explicar de 

forma diferenciada o conteúdo que era 

abordado em sala de aula. A promoção 

das aulas nos espaços públicos, 

possibilitou o confrontamento das 

imagens estáticas dos livros com a 

vivência externa. Ocupar o bairro, é 

compreende-lo de forma concreta e 

aprender na prática suas dimensões 

geográficas e características específicas. 

Transbordar o ensino às ruas é 

coerente, na medida em que se faz 

necessário ter consciência do bairro, para 

que se possa identificar deficiências e 

potencialidades, que podem ser alteradas. 

A tomada de consciência é importante, no 

caso do Glicério, pois não há incentivo no 

uso das ruas para aprendizado. Os 

professores envolvidos no projeto  
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Figura 34: Aula pública sendo ministrada na escadaria da Rua Anita Ferraz, Fonte:  Tiago 
Reivax. 
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Figura 35: Professor Paulo ministrando a primeira aula pública de 2019, Glicério, Fonte:  Tiago 
Xavier Dos Santos. 
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acreditam que a rua tem muito a ensinar, 

e enxergam nela potencial para modificar 

os limites escolares. É importante haver 

espaços públicos de qualidade, com 

mobiliário de apoio adequado, para 

possibilitar um maior engajamento e 

encorajamento das crianças a ocupar 

estes espaços. 

Ao longo dos anos, as aulas foram 

se tornando comuns aos moradores, que 

em certo momento, começaram a 

acompanhar o professor em suas 

caminhadas explicativas. Segundo as 

crianças que participaram das aulas, a rua 

se apresenta como uma sala de aula 

divertida, estimulante e que possibilita 

diferentes olhares e entendimentos da 

cidade. Um livro é limitado de imagens e 

perspectivas, ao ar livre, é possível 

identificar ângulos diferenciados e ter 

contato com aquilo que está sendo 

ensinado. O aprendizado é concluído 

quando colocado em prática. 

As aulas do professor Paulo, 

representam uma quebra de barreiras e 

limites estipulados pela própria cidade. 

Concretizar uma aula sob as calçadas 

requer um apoio urbano inexistente no 

Glicério. Calçadas esburacadas, lixo no 

chão e o excesso de carros, dificultam a 

apropriação da dimensão pública. O 

esforço executado neste projeto 

demonstra a grande vontade de mudança 

e o confronto direto com a cidade real. 

Tomar conhecimento do bairro que 

abriga a escola, tem importância na 

medida em que cria nos alunos um olhar 

crítico para com o entorno. O contato com 

exterior capacita o pensamento crítico e 

instiga a criatividade. Em um local onde o 

espaço é negligenciado até dentro das 

moradias, é necessário tornar possível 

uma ocupação de qualidade nas ruas. É 

neste momento que a criança é autorizada 

a viver fora dos muros, e desenvolver sua 

cidadania. Em conversa com o vice-diretor 

da EMEF Duque de Caxias, fica evidente o 

descontentamento com relação ao 

próprio espaço da escola, que durante os 

intervalos, abriga as crianças dentro de 

seu pátio interno e sofre com a ausência 

de bons projetos de espaços externos. 

 

IMPULSO COLETIVO: A REAL FÁBULA DA 

CIDADE SUSPENSA (2012-2015) 

A Real Fábula da Cidade Suspensa, 

é uma peça teatral realizada pelo “Impulso 
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Coletivo”,  criado em 2007  por Jorge 

Peloso e pela professora de Artes da 

escola Duque de Caxias, no Glicério, 

Marília Gabriela Amorim, ex-alunos de 

Artes Cênicas da UNESP. Em suas peças, 

confrontam realidades de exclusão social, 

tendo como problematização principal os 

processos de formação de identidade e 

memória no contexto urbano. 

A fábula tratou de relembrar o 

histórico da região, marcado por locais 

destinados à punição de escravos. Hoje, o 

largo da forca e outros, tiveram seus 

nomes substituídos, o que, aos olhos do 

diretor e ator do coletivo, esconde sua real 

história. A peça discute o processo de 

urbanização do bairro a partir da fábula, “O 

espetáculo reflete as diferenças sociais 

em São Paulo”, expõe o engenheiro 

sanitarista Waldemar Azevedo, 59. Em 

dezembro de 2014, os ensaios foram 

abertos na Casa do Migrante, e ao final, 

uma roda de conversas era iniciada, 

trazendo à público memórias e reflexões. 

Segundo o coletivo, a região do 

Glicério foi o lugar escolhido para 

pesquisa e desenvolvimento do processo 

criativo da peça, por ocupar um lugar 

ambíguo no processo de urbanização de 

São Paulo. O Glicério, compõe a região 

que originou a cidade, com um percurso 

histórico repleto de simbolismos, como 

ter abrigado o largo da forca e o 

pelourinho durante o período colonial da 

cidade. Ainda hoje a Baixada se revela 

como o avesso da cidade 

espetacularizada – uma região 

desassistida e periférica, apesar de sua 

localização central, que expõe a 

precariedade, a violência, o abandono 

programado, a imagem crua e real por trás 

da roupagem idealizada e fetichizada da 

metrópole:  

Duas migrantes chegam ao coração 

de um imenso reino pedindo pouso e 

oferecendo em troca uma fábula. Elas 

contam a história de uma cidade-

reino que cresceu insaciavelmente 

pelo desejo de reis ávidos por 

territórios. A paisagem nativa tornou-

se uma caótica e insaciável 

metrópole-reino, que atraía pessoas 

de todos os cantos do mundo, porém 

carecia de novas soluções para os 

seus problemas (IMPULSO 

COLETIVO, 2015)19. 

Explorar as dimensões ocultas do 

bairro proporciona uma melhor 

compreensão do local, observando novos 

traços e peculiaridades encoberto pelas 
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construções contemporâneas. A crítica 

aqui se concentra no modo em que se deu 

a construção do bairro, e os rumos que o 

mesmo vem tomando, ficando 

encarregado aos setores privados, o 

processo de “revitalização”. A exposição 

dos novos prédios que estão sendo 

construídos, identificados como castelos 

do poder, demonstra a autoridade e 

influência que eles possuem sobre a 

região histórica. 

O coletivo tratou de identificar os 

diversos processos de ocupação no 

bairro, desde os escravos à consolidação 

de empreendimentos colossais a-

históricos, que vem tratando de 

descaracterizar a região. São 

empreendimentos que seguem o padrão 

simplista, intensificando a delimitação 

dos ambientes públicos e privados por 

meio dos muros e da elevação do primeiro 

andar, distanciando o contato com a rua. 

A consequência mais direta dessa 

proliferação aleatória de ações de 

construção, de apropriação dos 

espaços e da multiplicação de 

referências simbólicas alheias ao 

convívio coletivo, é a impossibilidade 

da consolidação de qualquer 

configuração de memória capaz de 

gerar algum sentido de identidade 

comum. (SEVCENKO, 2011 apud 
AZEVEDO, 2014)20. 

Apresentada a todas as faixas 

etárias, a concretização da fábula auxilia 

no entendimento da história do bairro e 

identifica os agentes presentes na 

construção da cidade. A fábula é uma 

crítica aos moldes atuais da construção 

urbana, buscando estimular um olhar 

crítico àqueles que estavam presentes em 

seus ensaios e na apresentação final da 

peça. 
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Figura 36:  Empreendimentos representados na peça como grandes castelos de poder, 
Fonte: Divulgação Impulso Coletivo. 

http://mural.blogfolha.uol.com.br/files/2014/12/foto1_empreendimentos.jpg
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INFÂNCIA E CIDADE 

Falar da infância na cidade é de fato 

muito importante. Conforme a ONU, mais 

da metade da população mundial já vive 

em cidades. As consequências deste fato 

para a infância estão muito relacionadas a 

hábitos ruins. Tendo em vista que ainda 

não alcançamos a igualdade mundial, 

uma parte significativa da população 

ocupa territórios vulneráveis por todas as 

cidades. E a maior parte delas não estão 

preparadas para acolher todos os seus 

cidadãos, e, mesmo quando dispõe de 

locais de qualidade, falta apoio e amparo 

do Estado. 

As crianças urbanas têm um alto 

déficit de natureza, senso comunitário e 

cidadania. Os espaços destinados à elas 

encontram-se cada vez mais cercados de 

muros e câmeras. Os capítulos que 

seguem abordam a problemática da 

infância na cidade e questionam a 

visibilidade que tem se dado a ela. Ainda é 

necessário questionar as políticas 

públicas, e rever alguns projetos urbanos 

propostos. Projetar uma cidade para a 

criança é projetar uma cidade universal, 

capaz de acolher todas as idades com 

qualidade. 

O Urban95, dentre várias 

instituições que tem como foco a primeira 

infância, vem trabalhando para a 

consolidação de projetos concretos 

voltados às crianças, baseado na 

premissa de enxergar o mundo em uma 

altura de 95 cm, altura de uma criança 

saudável de 3 anos. A diversidade de 

relatórios e dossiês elaborados podem 

auxiliar para uma maior assertividade nos 

trabalhos elaborados para a primeira 

infância. Vale lembrar mais uma vez, que 

o período que envolve o nascimento aos 6 

anos de idade, denominado primeira 

infância, tem extrema importância, pois é 

capaz de traçar os caminhos futuros para 

o alcance de um adulto saudável. Fazer 

escolhas certas neste período, pode 

resultar em crianças mais saudáveis, 

autônomas, críticas e sociáveis. 

Uma análise do bairro do Glicério, 

permite identificar inúmeros espaços com 

potencial para a ocupação infantil. O 

espaço público, seja ele qual for, pode 
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possibilitar diversas trocas e 

aprendizados. Ele é espaço democrático 

que acolhe as diferentes culturas e 

nacionalidades, e deve ser 

prioritariamente destinado ao pedestre. 

Caminhar é o meio de locomoção mais 

importante para a criança: é nesta ação 

que se cria vínculos afetivos com o local.  

Incluir o olhar da criança na 

elaboração de projetos urbanos, é permitir 

que ela se sinta representada no espaço, 

transformando a cidade em um local 

seguro e saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  EXCLUSÃO: INFÂNCIA INVISÍVEL 

A partir das leituras relacionadas à 

sociologia da infância que abordam as 

relações com o espaço público, verificou-

se que é recente o processo de estudo 

destes acontecimentos. Até então a 

criança era vista apenas como aquela que 

observa, que sofre as consequências das 

decisões tomadas por outros, e que não 

participa do processo de produção do 

espaço coletivo. 

A inexistência de crianças nas ruas 

das cidades me levou a questionar a 

institucionalização da infância por meio 

das escola, a má qualidade dos espaços 

públicos, o desenho não inclusivo das 

ruas, a especificação dos espaços e o 

imaginário que se tem da criança, como 

uma peça de reposição à espera de ser 

incorporada à engrenagem do modo de 

vida socioeconômico contemporâneo 

(DIAS; FERREIRA, 2015)21. 

Exclusão s.f.: 2. jurídico (termo) ato 

que priva ou exclui alguém de 

determinadas funções; exclusiva. 

O processo de elaboração da 

cidade de São Paulo deixa claro a 

participação de apenas um grupo de 
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pessoas: a cidade foi elaborada e 

reelaborada para suprir as necessidades 

do homem adulto, esquecendo-se dos 

demais. Tal afirmação é concretizada nas 

ruas que hoje só comportam o automóvel, 

na falta de iluminação adequada em 

diversos pontos e na deterioração do 

espaço público em prol do espaço 

privado. 

[...] em especial, a cidade de São 

Paulo, onde os espaços urbanos 

foram, predominantemente, 

pensados “pelo” e “para” os adultos, 

sem que houvesse mediações com 

as crianças (BRETTAS, 2016)18. 

As crianças da cidade de São Paulo 

representam 13%  (IBGE, 2010) da 

população total, isto significa que, um 

milhão e meio de crianças tem suas vozes 

anuladas perante à criação e participação 

da vida urbana. A ocorrência deste fato se 

deve pois até então a Sociologia não se 

ocupou da criança como um ser social 

porque estava preocupada em considerá-

la apenas como filho ou aluno, ou seja, em 

estudá-la por intermédio das instituições 

escolares e familiares (BRETTAS, 2009)22. 

A palavra infância deriva do latim 

infantia, que, etimologicamente, significa 

“aquele que não é capaz de falar” (in= 

negação do verbo; fari= falar; fan= 

falante). Apesar de, em geral, já ser capaz 

de falar a partir dos dois anos de idade, na 

nossa sociedade, a criança permanece 

toda a infância sem ter voz. Cabe a nós 

então, questionar e investigar o motivo da 

invisibilidade das falas infantis no âmbito 

público. Alguns fatores têm extrema 

importância neste processo, visto que 

proporcionaram uma exclusão em série. 

O processo de especificação dos 

lugares permitiu a disseminação da 

segregação, pois instaura a eles 

determinadas tarefas que devem ser 

cumpridas dentro daquela determinada 

delimitação. Surgem então os espaços 

específicos do brincar, do estudar, do 

descanso, como se a cidade esquecesse 

e ignorasse suas múltiplas 

funcionalidades. Como consequência, a 

rua tem perdido seu caráter 

multifuncional: hoje, geralmente não 

assimila, além da circulação de veículos, a 

função de permanência e lazer. 

Tampouco os espaços públicos livres – 

espaços potenciais de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil – vêm sendo 

dotados de qualificação para oferecer 

segurança e ludicidade (DIAS; FERREIRA, 

2015)21. 
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Figura 37: O espaço lúdico específico e bem delimitado, ausência de uma diversidade 
educadora e capacitadora. Imagem utilizada para a venda de casas em condomínios 
fechados, Fonte: Corpal Incorporadora. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt-7b9msziAhXAGLkGHeVoBMEQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.corpalincorporadora.com.br%252Fdescubra-as-vantagens-de-morar-em-um-condominio-com-muito-lazer-para-as-criancas%252F%26psig%3DAOvVaw1Om4CSBanRtRFMKex5Ef2O%26ust%3D1559613426522362&psig=AOvVaw1Om4CSBanRtRFMKex5Ef2O&ust=1559613426522362
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A simplificação dos espaços 

permite ao espaço privado a apropriação 

dos mesmos, criando becos específicos 

para cada atividade cotidiana, sem se 

importar com a correlação entre eles, 

tornando o espaço público mera 

passagem. O espaço privado então se 

encarrega de organizar as atividades 

antes realizadas no espaço público, 

transformando-as em itens de consumo, 

tornando o cidadão em usuário. 

A força que a escola tradicional 

adquiriu ao longo dos anos é resultado de 

um processo entre muros, de privatização. 

Isto ocorre, pois, a somatória dos 

acontecimentos registrados acima, como 

o desenvolvimento centrado nos veículos 

em detrimento dos pedestres e a 

privatização dos espaços em prol da 

segurança, gera um movimento cada vez 

maior de reclusão humana à quatro 

paredes, que passa a identificar o outro 

com estranheza, e prefere o afastamento 

à aproximação. Logo, cria-se o paradigma 

da segurança. Identificar a criança 

exclusivamente como estudante, permite 

que a mesma só ganhe valor dentro da 

escola. Fora, perde seu significado e sua 

voz, passando a ser apenas aquele que 

está em processo de desenvolvimento 

para um dia se tornar  parte integrante da 

cidade. 

Ao mesmo tempo que a modernidade 

introduziu a escola como condição de 

acesso à cidadania, realizou um 

trabalho de separação das crianças 

do espaço público. As crianças são 

vistas como os cidadãos do futuro, 

mas, no presente, encontram-se 

afastadas do convívio coletivo, salvo 

no contexto escolar, e resguardados 

pelas famílias da presença plena na 

vida em sociedade (SARMENTO; 

FERNANDES; TOMÁS, 2007 apud 
DIAS; FERREIRA, 2015)21. 

O espaço público então se 

transforma mera passagem, ligando os 

diversos aparatos privados uns aos 

outros. A apropriação da criança no 

espaço se dá em um período de tempo 

reduzido, e muitas vezes ocorre de forma 

acelerada, pois a apropriação só é 

permitida quando se está a caminho de 

algum local, e sempre acompanhado dos 

pais. São nesses momentos que as 

crianças são vistas com maior frequência. 

Não cabe ao trabalho questionar os 

modelos de escolas existentes, porém 

nota-se um processo de dualização dos 

meios de aprendizado. Aos  
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Figura 38: : A rua como espaço potencial para brincadeiras lúdicas, Fonte: Portal Aprendiz, 
Uol. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiux9nUncziAhUzHbkGHQepDIEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fportal.aprendiz.uol.com.br%2F2016%2F05%2F18%2Fdisputa-pelo-territorio-e-potencial-criativo-das-criancas%2F&psig=AOvVaw2Upsvz04d7zwLcLTeG0nwi&ust=1559614162119670
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conhecimentos adquiridos no espaço 

aberto, público, verifica-se um sentido 

pejorativo, desvalorizado. E quanto aos 

conhecimentos adquiridos dentro das 

salas de aula, é dado poder de 

legitimidade dos fatos, sejam eles de boa 

ou má qualidade. 

Uma criança que destina seu tempo 

à apropriação do espaço público é vista 

como infratora das regras sociais, pois 

passou a pertencer ao ambiente escolar 

de modo indissociável: o lugar da criança 

passa a ser a escola. Temos claro que é 

necessário romper com a imagem 

difundida de que a cidade apresenta mais 

perigos do que oportunidades às crianças. 

A consequência então é a exclusão da 

criança do espaço público, seja como 

participante ou como ator social. É 

destinado a ela apenas a categoria de 

observador, prejudicando seu 

desenvolvimento, conforme mostra uma 

pesquisa realizada pela Universidade da 

Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 

2012, onde afirma que as múltiplas 

possibilidades de experiências e 

descobertas que as crianças vivenciam 

quando elas estão junto à natureza 

favorecem seu desenvolvimento 

cognitivo, emocional, social e físico em 

todas as etapas da infância.  

Para auxiliar os processos de 

inclusão infantil, os espaços devem ser 

pensados por e para as crianças, de forma 

a inseri-las no processo de criação urbana, 

tão escassa da participação infantil. A 

criação de espaços específicos para a 

diversão prejudica no processo lúdico 

infantil. Os brinquedos e arranjos 

projetados por adultos nega a condição 

criativa da criança e estabelece limites 

para a imaginação.  

Projetar uma cidade inclusiva à 

infância não é tomar conhecimento do 

que são os institucionalizados espaços 

infantis e reproduzi-los pela cidade, e sim, 

promover um processo de escuta e 

parceria com as crianças. Os parques de 

diversão, quadras de esportes, clubes e 

playgrounds são entendidos pelo mundo 

adulto como os espaços de lazer para a 

infância na cidade, enquanto que as ruas, 

calçadas, esquinas e praças não 

cumprem essa função do lazer (BRETTAS, 

2009)22. 

É necessário extrapolar os limites 

do muro e possibilitar uma infância que 

ocupe as ruas, onde são capazes de obter 
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conhecimentos diversos, e ter contato 

com as alteridades presentes na cidade. 

Reinserir a criança no espaço público gera 

benefícios ao seu desenvolvimento e 

possibilita uma maior conexão com o 

espaço, criando um sentido de lugar. 

Lugar este que até o momento vem sendo 

criado nos espaços privados, mais 

frequentados pelas famílias como forma 

de suprir suas relações sociais, gerando 

conexões planas, sem a diversidade 

encontrada nas ruas da cidade. 

A geografia da infância aponta para o 

sentido de pertencimento da criança 

ao espaço que, não somente a rodeia 

e contorna, mas passa a cumprir um 

importante papel na formação da sua 

identidade. Quando o espaço 

desempenha este papel, ele se torna 

lugar (ARAÚJO, 2016)23. 

 Proporcionar espaços capazes de 

acolher a infância resulta em uma revisão 

do que se tem feito na cidade até então. 

Ao continuarmos com o modelo que vem 

sendo seguido de forma incontestável, 

destinamos à infância espaços 

homogêneos e desinteressantes, 

permitindo sua exclusão do espaço 

público e reclusão no espaço privado. É 

preciso questionar o desenho das ruas e 

dos espaços públicos, devolvendo a eles o 

sentido de lugar, lugar este que deve ser 

apropriado e desenhado com o auxílio da 

criança em um processo de participação 

mais inclusivo. 

No caso dos cortiços, observa-se a 

vulnerabilidade em relação ao espaço, 

visto que, à criança, e aos demais 

moradores, são destinados cômodos com 

dimensões mínimas, incapazes de abrigar 

a diversidade de usos de forma adequada. 

Somado a isto, a exclusão infantil do 

espaço público, impossibilita sua 

apropriação do espaço público, que 

poderia servir como um mediador à 

ausência de espaços internos na moradia. 

 Uma somatória de fatores ligados à 

sociologia da infância e suas relações 

com a cidade, demonstram uma 

infinidade de campos a serem estudados. 

O reconhecimento da criança como 

agente, e ao mesmo tempo produto dos 

processos sociais, é positivo pois 

desestrutura o permanente vínculo entre 

criança e adultos. 

 O capítulo que segue expõe de 

forma concreta, ferramentas que 

viabilizam o protagonismo infantil nas 

cidades, que tem como objetivo, um 

desenvolvimento de qualidade, 
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envolvendo crianças e gestantes no foco 

da criação de leis e iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  FERRAMENTAS 

 Pesquisas referentes ao papel das 

cidades para o desenvolvimento infantil 

de qualidade, ainda são muito tímidas. No 

Brasil, é recente a incorporação da 

pesquisa científica às estratégias de 

gestão da cidade. A preocupação com a 

infância no Brasil tem ganhado força, pois 

segundo o levantamento do IBGE 

realizado em 2015, 85% da população 

brasileira já vive em áreas urbanas. Assim 

sendo, é necessário criar medidas que 

possibilitem o acolhimento da criança e 

dos demais cidadãos na cidade, de forma 

a possibilitar ocupações, trocas e novas 

experiências.  

 Construída por homens, e para 

homens, a cidade pouco foi pensada para 

incluir a criança nos processos criativos. 

Como já destacado, a criança é um ser de 

direitos e é livre para exercer suas 

funções. Observar a criança apenas sob a 

ótica do adulto, como alguém que está em 

processo de se tornar cidadão, é 

completamente inadequado. 

Cidades foram criadas e planejadas 

pelos adultos, de modo que suas 

necessidades fossem supridas. É 

igualmente evidente que adultos 
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possuem uma circulação mais livre e 

autônoma do que crianças na cidade 

(MÜLLER; NUNES, 2014)24. 

 A cidade contemporânea está 

repleta de novas construções e relações, 

construídas ao longo dos anos, sob novos 

pensamentos e modos de viver. O que 

pode ser observado até então, é um 

esforço crescente por um isolamento 

físico e social. Resultado deste 

movimento que ganha força ao longo dos 

anos, é o abandono do espaço público, 

não apenas pelos gestores e Estado, mas 

também pelos próprios citadinos.  O 

espaço público, conforme revela Bauman, 

foi a primeira vítima colateral de uma 

cidade que perde a árdua luta enfrentada 

para resistir ao avanço do isolamento 

espacial dos moradores. 

 Estímulos, conhecimentos e 

aprendizados podem ser adquiridos nas 

cidades, se propensas para tal fim. A 

potência do poder agregador que o 

espaço público detém, é de extrema 

importância para a aceitação do 

desconhecido. A construção de guetos 

voluntários homogêneos, nada contribui 

para a diversidade da cidade, apenas 

possibilita o surgimento de pessoas 

incapazes de lidar com o desconhecido e 

com novas experiências. Acompanhado 

disto, vemos a crescente cultura do medo 

sendo incorporada às mais recentes 

construções e locomoções. Carros e 

casas são concebidos e vendidos como 

uma resposta ao perigo que anda à 

espreita, servindo de fortalezas que 

impedem a aproximação do outro. 

Conforme destacado por Benedicto 

de Vasconcellos, Especialista em Direito 

Civil pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro,  

o Direito à Convivência Comunitária 

igualmente está previsto no artigo 19 

do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e no artigo 227 da 

Constituição Federal 26. Na busca de 

seu significado, verifica-se que o 

convívio da criança e do adolescente 

não deve ocorrer somente no 

ambiente em que os componentes do 

núcleo familiar estão presentes, mas 

espraiado nos locais de convivência 

(preferencialmente públicos) 

frequentados pelos demais membros 

da comunidade, como forma de 

fomentar o sentimento de 

pertencimento27 frente a uma 

determinada realidade espacial 

(PATRÃO, 2009)25. 
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Figura 39: : Vista da Rua Dr. Lund no bairro do Glicério, espaço residual, Fonte: Google Maps. 



113 
 

 Na busca de entender a 

importância do espaço público no campo 

da infância,  que diz respeito ao direito à 

cidade, conceito elaborado por Henry 

Lefebvre em 1968, deve-se destacar a fala 

de Cláudia Oliveira, no estudo O ambiente 

urbano e a formação da criança, 

apresentado na Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da USP, no ano passado: 

É trabalhando o corpo no espaço 

público que a criança conhece e 

participa da dinâmica do viver na 

cidade, do encontro com a natureza. 

Na relação com esse espaço ela 

aprende a medir, em cada movimento, 

distância, força e velocidade. A 

cultura da sociedade é aprendida pela 

criança no espaço e no tempo por 

observação e imitação, brincando, 

trocando experiências, criando 

vínculos com outras crianças e com 

adultos de diversas classes sociais, 

eliminando barreiras 

segregacionistas, desenvolvendo a 

solidariedade e promovendo a 

socialização. Estes espaços 

precisam ser estimulantes, vivos, 

com diversos tipos de materiais, 

cores, alturas, formas e texturas. O 

ambiente prazeroso propicia a 

socialização. Num espaço adequado, 

as crianças se sentirão respeitadas 

enquanto suas usuárias e futuras 

cidadãs e também o respeitarão, pois 

ele é o seu espaço. Um espaço 

público bem projetado criará nas 

crianças o gosto pela cidade 

(OLIVEIRA, 2003 apud PATRÃO, 

2009)25. 

 Desigualdade social é um dos 

principais problemas das grandes 

cidades, como São Paulo. Pode-se 

destacar que a somatória da exclusão 

social e segregação territorial têm 

determinado a baixa qualidade de vida nas 

cidades, bem como contribuído 

diretamente para a degradação ambiental 

e para o aumento da pobreza na 

sociedade urbana. (EDÉSIO, 2000 apud 
PATRÃO, 2009)25. 

 Percebe-se que a criança está 

ainda, muito relacionada ao seu núcleo 

familiar e pouco com a cidade. Acredita-

se, na maior parte das vezes que, o mundo 

infantil é concebido pela família e pela 

escola, descartando o espaço público 

como parte integrante necessário para 

seu desenvolvimento. É neste sentido que 

instituições vem trabalhando, com o 

objetivo de auxiliar políticas públicas e 

projetos, para um maior enfoque à 

primeira infância.  

 Cabe ressaltar que, espaço público 

e privado são complementares à um  
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Figura 40: Foto de uma residência, utilização de uma arquitetura hostil que afasta o 
desconhecido e se transforma em uma fortaleza, Fonte: Folha, Uol. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKoZnPmcziAhXTB9QKHalYCJoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Filustrissima%2F2017%2F09%2F1918763-em-sao-paulo-muros-se-alastram-e-isolam-cidadaos-em-espacos-privados.shtml&psig=AOvVaw1IB9WZseTWT-LeKBQl5nwS&ust=1559613080119965
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desejo de desenvolvimento pleno infantil. 

O esforço para a melhoria das habitações 

populares, bem como sua viabilização em 

áreas centrais, devem caminhar lado a 

lado com as iniciativas que tem como 

objetivo a melhora qualitativa do espaço 

público, bem como sua retomada.  

 Nesta parte do trabalho, saímos da 

escala da casa e partimos para a escala 

da cidade. Apesar da celebração dos 20 

anos da Constituição Federal, dos 18 anos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

dos 08 anos do Estatuto da Cidade, raros 

são os estudos que fazem as devidas 

imbricações entre o Direito da Criança e 

do Adolescente à Convivência 

Comunitária e as normas de natureza 

urbanística (PATRÃO, 2009)25. 

 As diversas instituições, programas 

e leis que auxiliam na incorporação e no 

aprimoramento do conteúdo deste 

trabalho, serão abordadas uma a uma, 

explicitando suas participações no campo 

da cidade e da infância. Os itens aqui 

elencados servem de ferramenta à 

consolidação de uma cidade mais 

inclusiva. Cabe ressaltar que o estudo das 

mesmas, auxiliam no desenvolvimento de 

projetos para as áreas vulneráveis da 

cidade, bem como o Glicério, área 

estudada neste trabalho. 

 

FUNDAÇÃO BERNARD VAN LEER (1949) 

A fundação Bernard Van Leer tem 

papel importante no campo da primeira 

infância, oferecendo apoio financeiro e 

expertise. Na década de 60, Oscar, filho de 

Bernard Van Leer foca o trabalho da 

fundação na primeira infância, pois 

segundo ele, fazer pequenas mudanças 

no início da vida de alguém pode mudar 

drasticamente seu futuro. Concomitante 

ao novo enfoque, surgem diversas 

evidencias e estudos no campo da saúde, 

neurociência e na área de economia 

mostrando que, o investimento na 

primeira infância pode se traduzir em uma 

melhor qualidade de vida e maior retorno 

no futuro. 

 São 3 as estratégias elaboradas 

para fortalecer e auxiliar este campo: 

• Parents+ 

Combinar formação de pais e mães 

em desenvolvimento na primeira 

infância, com serviços que 

atendem as necessidades básicas 

das famílias 
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• Urban95 

Incorporar no planejamento e 

gestão das cidades o foco no 

desenvolvimento da primeira 

infância. 

• Buildings Blocks 

Disseminar conhecimento 

científico relacionado aos cuidados 

na primeira infância. Compartilhar 

as práticas mais bem sucedidas 

A fundação atua neste três 

campos, capazes de abordar não só a 

cidade e a criança em si, mas as relações 

comunitárias e a disseminação de 

conhecimento fundamentado para todos, 

afim de propagar informações científicas 

capazes de informar as pessoas sobre a 

importância da primeira infância, ainda 

muito  negligenciada. 

 

URBAN95 (2016) 

Iniciativa de 30 milhões de euros da 

fundação Bernard Van Leer, o Urban95 se 

consolida como a estratégia de maior 

interesse para este trabalho, pois 

proporciona estudos e soluções às 

cidades, de forma a possibilitar 

transformações reais. Com o lema “se 

você pudesse vivenciar uma cidade a uma 

altura de 95 cm – a altura média de uma 

criança saudável de 3 anos – o que você 

faria de diferente?”, o projeto está 

fundamentado na convicção de que 

quando os bairros de uma cidade 

funcionam bem para mulheres grávidas, 

bebês, crianças pequenas e jovens, eles 

também tendem a promover, além de 

comunidades fortes, o desenvolvimento 

econômico. 

A iniciativa tenta combater três 

principais problemas presentes nas 

cidades:  

1. Ruas inseguras 

Permeiam o campo da mobilidade, 

dimensão pública. 

2. Má qualidade do ar 

Englobam problemas ambientais. 

3. Falta de apoio social 

Auxiliam no fortalecimento da rede 

comunitária, incorporando agentes 

da comunidade na tomada de 

decisões. 

As áreas de foco do Urban95 que 

apresentam maior conexão com a 

problemática destacada ao longo do 

trabalho são: 
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Figura 41: Um dos projetos vencedores do Urban95 Challange, jogo oásis em Santos, 
elaborado pelo Instituto Elos Brasil, Fonte: Bernard Van Leer Foundation. 

https://bernardvanleer.org/app/uploads/2017/07/Oasis2.jpg
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Figura 42: Urban95, procesos de engajamento da comunidade, Fonte: Urban95. 
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1. Espaço público verde 

Transformar os espaços 

públicos existentes em lugares 

onde as crianças pequenas 

brinquem sem perigo e 

explorem a natureza, e para que 

seus cuidadores se encontrem 

e descansem. 

2. Mobilidade para as famílias 

Permitir que cuidadores e 

crianças pequenas possam 

caminhar ou andar de bicicleta 

até serviços de saúde e creches, 

assim como a lugares onde seja 

possível brincar sem perigo, e a 

encontrar fontes de 

alimentação saudável. 

Verifica-se que as cidades se 

caracterizam como o local onde todos os 

problemas de um mundo globalizado 

incidem. Possibilitar um aprofundamento 

dos campos acima citados, colabora para 

uma maior coletânea de informações, que 

podem ser incorporadas em cenários 

determinados.  

A relevância das pesquisas sobre o 

cenário brasileiro, possibilita uma maior 

assertividade no emprego de projetos, que 

visam a melhoria da qualidade de vida de 

todos os seus cidadãos, colocando como 

prioridade as necessidades das camadas 

mais vulneráveis. 

 

FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO 

VIDIGAL (1965) 

Inicialmente, é fundada com o 

propósito de incentivar a pesquisa e 

conhecimento na área da hematologia, 

como forma de homenagem à falecida 

Maria Cecilia, filha Gastão Bueno Vidigal, 

vítima de leucemia. 

Em 2007, abraçam a causa da 

primeira infância, tendo como prioridade: 

1. Mobilizar as Lideranças 

Programas públicos de referência 

têm nosso total apoio. Mais que 

isso, damos subsídios para 

aprimorar as ações e estratégias 

dos gestores e monitoramos novas 

práticas e sistematização de 

metodologias que sirvam de 

referência para outros estados e 

cidades. 

2. Sensibilizar a Sociedade 

Levar à sociedade a importância da 

primeira infância, Guia Primeira 

Infância em Pauta. 
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3. Fortalecer o cuidado com a criança 

Qualificar pais para que possam 

auxiliar no desenvolvimento de 

seus filhos. 

4. Qualificar a educação infantil 

Aprimorar a política das creches, 

promover melhoria nos espaços 

educativos. 

A fundação apresenta material 

didático de apoio aos pais, bem como aos 

demais interessados, possibilitando a 

propagação de um conteúdo de fácil 

entendimento, repleto de gráficos, 

desenhos e explicações cotidianas, fáceis 

de serem captadas. 

Cabe destacar que as quatro 

prioridades descritas, abrangem: (a) os 

políticos e gestores da cidade; (b) a 

sociedade; (c) pais, professores e 

pessoas que atuam em contato direto 

com as crianças; (d) capacitar e melhorar 

o cenário da educação infantil. Esta rede 

afetada ao programa, é incorporada a um 

vasto campo diversificado de 

profissionais, que juntos buscam 

solucionar os problemas impostos pelas 

cidades. 

 

NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA – NCPI 

(2011) 

Criado em 2011 com o objetivo de 

promover o desenvolvimento da primeira 

infância no Brasil. Trata-se de uma aliança 

de organizações de naturezas e 

competências diversificadas, cujo o 

objetivo é traduzir a ciência sobre o 

desenvolvimento da primeira infância 

para a sociedade, aproximando-a da 

prática e de políticas públicas. 

Tem como parceiros:  Fundação 

Bernard Van Leer, Center on the 

Developing Child (Harvard University), 

David Rockefeller Center for Latin 

American Studies, Maria Cecilia Souto 

Vidigal, Insper e Medicina USP. 

Tem como objetivo ser uma sólida 

ponte entre o que é produzido pela 

comunidade científica e a sociedade, 

traduzindo o conhecimento científico 

sobre o Desenvolvimento na Primeira 

Infância em uma linguagem acessível à 

todos, visando estimular o surgimento de 

novas políticas públicas e programas que 

elevem o bem-estar e a qualidade de vida 

das crianças, promovendo o 

desenvolvimento social e econômico 

sustentável do Brasil. 

O NCPI possui quatro frentes de 

atuação, sendo elas: 
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Figura 43: Guia da Primeira Infância em Pauta, elaborado pela Fundação Maria Cecilia Couto 
Vidigal, Fonte: FMCSV. 
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1. Comitê Científico 

Setor multidisciplinar, reúne 

pesquisadores de diferentes áreas. 

Objetivo: traduzir a ciência sobre o 

desenvolvimento da primeira 

infância para a sociedade. 

2. iLab Primeira Infância 

Laboratório de inovação, cria e 

testa soluções capazes de 

transformar a vida das crianças em 

vulnerabilidade. Apoia o 

desenvolvimento de soluções 

embasadas nos conhecimentos 

científicos. Programa apoia o 

desenvolvimento do projeto em 3 

temas críticos: 

a) Educação Infantil: melhorias na 

área 

b) Parentalidade: levar 

conhecimento aos pais 

c) Cidade para crianças: criar 

cidades mais seguras que 

possam acolher as crianças 

3. Programa de Liderança executiva 

Capacita, sensibiliza e mobiliza os 

formuladores de políticas públicas, 

gestores e líderes da sociedade 

brasileira para atuarem no 

desenvolvimento da primeira 

infância. 

4. Simpósio internacional 

Evento dedicado às temáticas da 

primeira infância, palestrantes 

nacionais e internacionais. 

 

SÃO PAULO CARINHOSA (2013) 

Ana Estela Haddad é coordenadora 

da Política Municipal para o 

Desenvolvimento Integral da Primeira 

Infância “São Paulo Carinhosa” foi criada 

por meio do decreto 54.278, de 28 de 

agosto de 2013. Com o olhar voltado para 

as crianças de 0 a 6 anos, pauta-se no 

planejamento familiar; na garantia de um 

nascimento saudável; parto humanizado; 

construção de vínculos afetivos; acesso à 

educação; ao direito cultural; no combate 

à violência.  

Tem como diretrizes a atuação 

intersetorial, focada no território e tem 

objetivo de articular, coordenar, divulgar e 

ampliar as ações realizadas no Município 

para a promoção do desenvolvimento da 

primeira infância. 

É importante observar que muitos 

dos programas municipais voltados para  
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Figura 44: Atividades lúdicas promovidas no Largo Coração de Jesus, na Luz, pelo programa 
São Paulo Carinhosa, Fonte: Heloisa Ballarini/Secom. 
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a primeira infância, derivam de um esforço 

coletivo das instituições envolvidas em 

um constante processo de união entre as 

forças científicas e a comunidade. A 

professora da Universidade de São Paulo, 

Ana Estela Haddad, mencionou a 

pesquisa realizada pela Universidade de 

Harvard, com foco na primeira infância, 

apontando os perigos do stress tóxico. 

Em 2016 é lançado o livro O que 

grandes cidades e políticas intersetoriais 

podem fazer pela primeira infância",  que 

aborda desde os estudos científicos e o 

olhar da pediatria sobre a saúde da 

criança até questões sociais, a história da 

criação do programa e as experiências em 

políticas públicas, consolidando uma forte 

fonte de informação e de diretrizes a 

serem seguidas. 

Todo o embasamento utilizado na 

criação destas políticas são resultado de 

um esforço coletivo em priorizar a etapa 

da vida de maior importância, mesmo que 

esta represente uma pequena parcela dos 

anos que um ser humano tende a viver. 

 

LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016: 

MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Estabelece princípios e diretrizes 

para a formulação e a implementação de 

políticas públicas para a primeira infância 

em atenção à especificidade e à 

relevância dos primeiros anos de vida no 

desenvolvimento infantil e no 

desenvolvimento do ser humano. 

Reconhece a criança como cidadã 

e promove sua participação na 

formulação de políticas. A formulação da 

lei é fruto de 2 anos de debates 

ministrados pelo NCPI, envolvendo as 

mais diversas áreas de conhecimento. 

Cabe à comunidade e às 

instituições envolvidas, cobrar pela 

eficácia da Lei, promovendo uma 

constante caminhada em direção à 

melhorias no âmbito das crianças em 

situação de vulnerabilidade. 

 

PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA 

INFÂNCIA (2018) 

Em novembro de 2018, foi lançado 

pelo Prefeito Bruno Covas. O PMPI/SP – 

Plano Municipal pela Primeira Infância- 

que visa contribuir para assegurar os 

direitos e o desenvolvimento integral das 

crianças nessa faixa etária e tem dupla 

função:  
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a. Ser um guia  

Servindo para a atuação do 

poder público, da sociedade e 

das famílias, na garantia de 

condições para o pleno 

desenvolvimento das crianças;  

b. Ser uma ferramenta 

Visando o acompanhamento e 

controle dessa atuação, 

dispondo de metas e 

estratégias necessárias para o 

cumprimento de seus eixos 

focais. 

O objetivo central do PMPI é o de 

articular diferentes setores da 

administração municipal, estabelecendo 

metas para cumprir o dever do Estado na 

garantia da prioridade absoluta dos 

direitos das crianças, previsto na 

Constituição Federal. 

Uma análise rápida com relação 

aos principais agentes atuantes na 

promoção de conteúdos, pesquisas e 

projetos voltados à primeira infância 

reforça a importância da combinação de 

múltiplos setores presentes na cidade. 

Fundações privadas, sem fins lucrativos 

demonstram vasta gama de 

conhecimentos nacionais e 

internacionais, incentivando a pesquisa e 

busca por uma resposta às desigualdades 

existentes no cenário Brasileiro. 

Por ser a cidade mais populosa do 

Brasil, São Paulo representa um pouco do 

todo, repleto de problemáticas da escala 

global. 

A importância do reconhecimento 

de uma multidisciplinariedade no campo 

da cidade, auxilia no entendimento que, 

não há um só campo capaz de resolver 

todos os problemas presentes. A união de 

conhecimentos resulta em passos mais 

assertivos em direção à um 

desenvolvimento pleno e sustentável das 

cidades. 

Uma base consolidada de 

iniciativas e estudos, possibilita a criação 

de projetos inovadores, capazes de alterar 

o rumo do planejamento urbano, 

repensando as políticas empregadas ao 

longo dos anos. 
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4.3 O POTENCIAL DO ESPAÇO PÚBLICO: 

DIMENSÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Além dos diversos avanços na área 

da ciência, que auxiliaram na 

concretização de uma base sólida para a 

criação de um plano para a primeira 

infância, houve um crescente movimento 

à favor do espaço público como lugar por 

excelência para interagir com a arte em 

geral: uma galeria gigante, um enorme 

museu, um teatro singular... onde as mais 

diversas manifestações artísticas podem 

ter lugar de maneira efêmera, temporal ou 

mesmo permanente. Isto permite 

democratizar o consumo cultural 

(ALOMÁ, 2013)9. 

Ultimamente tem-se tornado 

frequente o esforço para a retomada do 

espaço público. Desde a utilização dos 

Parklets, até o fechamento de uma das 

avenidas mais importantes de São Paulo. 

Tal fenômeno se configura à favor de uma 

preocupação de uma cidade para 

pessoas. Há neste processo, a vasta 

utilização de dois termos: Placemaking e 

Urbanismo Tático, ambos proporcionam 

novas experiências urbanas através de 

projetos de baixo custo e alto impacto. 

Esta etapa do trabalho, visa resumir de 

forma prática e concreta tudo o que foi 

abordado, de modo a demonstrar os 

esforços realizados pela prefeitura e pelos 

demais agentes da cidade. 

O Placemaking possui  suas raízes 

na participação comunitária, o 

abrangendo o planejamento, o desenho, a 

gestão e a programação de espaços 

públicos. Mais do que apenas criar 

melhores desenhos urbanos para esses 

espaços, Placemaking facilita a criação de 

atividades e conexões (culturais, 

econômicas, sociais, ambientais) que 

definem um espaço e dão suporte para a 

sua evolução (HEEMANN; SANTIAGO, 

2016)26. 

Envolver a comunidade em um 

processo participativo de escutas e 

execução, é essencial para colocar em 

prática os dois termos. Não raro é possível 

observar projetos sociais que ignoram as 

necessidades e vozes das comunidades 

vulneráveis. Não se pode negar o valor que 

cada discurso tem, ainda mais em se 

tratando de realidades distintas. Dar voz à 

comunidade, é fazer prevalecer a 

sensatez, e concretizar projetos 
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assertivos, que auxiliem na real melhoria 

dos problemas elencados pela própria 

comunidade. 

O termo “tático”, para explicar o 

Urbanismo Tático,  refere-se às ações de 

pequena escala que servem a grandes 

propósitos (LYDON; GARCIA, 2015 apud 

FONTES, 2018). Neste contexto,  a cidade 

encarada como laboratório para teste de 

ideias em tempo real. As intervenções 

táticas tem caráter temporário, auxiliando 

na manutenção de pesquisas para 

posteriormente verificar a viabilidade de 

sua permanência, podendo ser facilmente 

removida em caso de não adaptação. 

Verifica-se nos dois conceitos, 

caráter de fácil execução, com o intuito de 

proporcionar aos locais impulsos 

positivos e dimensionar os usos e visitas 

após as mudanças. A importância das 

pesquisas envolvendo os conceitos se 

resume nos resultados colhidos após as 

intervenções realizadas em São Paulo. 

Com relação à criança, pode-se observar 

um uso crescente e recorrente, onde esta 

se apropria de um espaço que não é 

totalmente acabado em sua totalidade, 

apresentando margem à imaginação 

lúdica da criança.  

É possível estabelecer uma crítica 

direta aos projetos específicos tratados 

no trabalho, de modo a criar locais através 

da presença de pessoas, impulsionados 

por pequenas mudanças, de modo a 

priorizar a comunicação, o lazer, o 

descanso e a transmissão de culturas por 

meio de apresentações e manifestações 

ao ar livre. 

A sequencia de imagens 

mostradas a seguir, diz respeito às 

experiências pilotos do Centro Aberto, 

realizado pela Prefeitura de São Paulo.  

O projeto Centro Aberto - que tem 

sede justamente no Centro de São 

Paulo - não busca construir novos 

espaços, mas, sobretudo, 

transformar as estruturas 

preexistentes, permitindo atividades 

de celebração. Os projetos buscam a 

ativação do espaço público através 

da renovação de suas formas de uso. 

Promover a diversificação das 

atividades - envolvendo um número 

maior de grupos de usuários, em 

faixas de tempo também ampliadas - 

constitui-se em um instrumento 

fundamental para a construção do 

domínio público sobre os espaços. 

Esse processo é capaz de promover, 

além da melhoria na percepção de 

segurança, o reforço no sentido de 

pertencimento e identificação da 
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população com o Centro (CENTRO 

ABERTO, 2016)28. 
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Figura 45: Centro aberto Largo do Paissandú, Fonte: Centro Aberto. 
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Figura 46: Cia. Novelo em apresentação no Centro Aberto Paissandu, Fonte: Centro Aberto. 
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Figura 47: Intervenções realizadas no centro, grande demanda de crianças pelo espaço, Fonte: 
Centro Aberto. 
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Figura 48: Sessões de Cinema todas as quintas-feiras no Centro Aberto São Francisco, Fonte: 
Centro Aberto. 
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Figura 49: Centro Aberto Largo do Paissandu, Fonte: Centro Aberto. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

O trabalho foi realizado a partir de 

uma linha de raciocínio, abrangendo os 

três principais focos: cortiço, infância e 

espaço público. De início, foi possível 

observar como se deu o processo de 

consolidação do cortiço como forma 

permanente de moradia, ao contrário do 

que era pensado no final do século XIX.  

A somatória de diversos fatores, 

dentre eles, a negligência por parte do 

estado na consolidação de um parque 

habitacional social central, fez com que o 

setor privado tivesse plena participação 

na construção da cidade. A partir disso, 

verifica-se um constante 

acompanhamento deste setor nas áreas 

onde as elites estavam localizadas, 

promovendo a valorização de locais já 

valorizados. 

Houve inicialmente um processo de 

recuperação do centro, a partir do 

alargamento das avenidas, ditado por um 

crescimento devastador do carro na 

cidade, que com os anos foi ganhando 

força e espaço. Os bondes, e 

posteriormente os ônibus coletivos, 

combinados à uma grande malha de 

avenidas possibilitou um crescimento 

horizontal da cidade. A facilidade no 

acesso às terras periféricas, localizadas 

em regiões com pouca ou nenhuma 

infraestrutura, proporcionou um êxodo em 

massa das camadas mais populares 

sentido os extremos da cidade.  

O crescimento horizontal acarretou 

diversas disfunções no que diz respeito à 

preservação do meio ambiente e  no 

constante aumento da vulnerabilidade das 

famílias que passaram a ocupar encostas, 

matas e regiões alagas, onde itens 

básicos como energia e saneamento, não 

são uma realidade. 

Uma parcela da população de baixa 

renda permaneceu no centro, ou se 

mudou, após a transferência da elite à 

outras regiões. À eles, pouco foi feito. 

Sobram casarões transformados em 

cortiços, as ocupações e as ruas. Fica 

evidente uma dificuldade por parte do 

Estado em promover habitações que 

acolham o grupo mais vulnerável da 

população. 

Somado à isto, temos o bairro do 

Glicério, que com seus inúmeros cortiços 

e ruas degradadas, sofre com um 

esquecimento por parte do poder público, 
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que há anos nada destina à área. Na 

contramão, verifica-se o surgimento de 

alguns empreendimentos que caminham 

em direção oposta de uma cidade mais 

diversa e humana. A falta de sensibilidade 

de alguns arquitetos na promoção de 

edifícios com garagens elevadas e muros 

cegos, numa região tão carente de novos 

comércios e serviços, reforça a questão 

de uma arquitetura das fortalezas, que 

prioriza a segurança acima da escala 

humana. 

Um trabalho que parte da casa à 

cidade, em busca de soluções que 

incluam neste processo a criança, sujeito 

de diretos ainda muito ignorada nos 

processos urbanos. A infinidade de 

projetos e pesquisas envolvendo o tema 

de infância e cidade, bem como a 

preocupação do Estado, apenas reforça a 

importância de se questionar para quem 

estamos projetando a cidade. Incorporar a 

criança na escala urbana, destaca de 

forma drástica os defeitos de uma cidade 

que prioriza o carro e os locais privados. 

Entender o espaço público como 

espaço democrático, é essencial para o 

entendimento deste trabalho. Como 

descrito pelas pesquisas apresentadas, é 

essencial o contato com este espaço na 

primeira infância, possibilitando a 

aquisição de conhecimentos e 

desenvolvimento da sociabilidade. 

Uma construção participativa da 

cidade, permitem soluções inteligentes e 

assertivas acerca da problemática em 

questão. Tal afirmação, pôde ser 

verificada através da  aceitação, 

promoção e reprodução dos diversos 

projetos realizados na região do Glicério. 

Sentir-se representado na cidade, tem 

relação direta à preservação da mesma. 

Caso isso não ocorra efetivamente, não há 

um desejo de se manter um processo de 

recuperação dos espaços, resultando em 

um processo intenso de degradação. 

A somatória dos temas, incide em 

dois conceitos que vêm ganhando força 

ao longo dos anos: Placemaking e 

Urbanismo Tático. Ambos podem ser 

utilizados no processo de retomada do 

espaço público como lugar de 

permanência, afeto e de manifestações.  

A verificação das problemáticas 

envolvidas nos três temas focais desta 

monografia, auxilia na revisão de planos e 

projetos para a cidade e nos faz 

questionar qual é a cidade que desejamos 
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para o futuro. Preocupações relacionadas 

com o meio onde vivemos, e uma intensa 

participação multidisciplinar, permite 

almejar uma melhora qualitativa na 

cidade,  e principalmente, nas áreas 

vulneráveis. 

A ausência de uma política 

habitacional assertiva, nos leva à segunda 

parte deste trabalho, que se desenvolve 

sob o eixo da Locação Social, como 

resposta à moradia relacionada ao 

consumo e que questiona as formas de 

ocupação do lote, envolvendo propostas 

que possibilitam uma ocupação universal, 

permitindo a livre circulação de todos, 

bem como uma diversidade de usos. 

Temos então, um espaço público como 

extensão do habitar. 
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5.1 Locação Social 

5.2 Habitação Compacta: Compartilhamento 

4.4 Espaço público como extensão do habitar 
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INTERVENÇÃO 

O projeto escolhido para sintetizar 

os temas aqui tratados, foi o da Habitação 

Social por meio da Locação Social. A 

problemática habitacional existente no 

Glicério, somada a grande quantidade de 

terrenos abandonados, possibilitou a 

concretização deste projeto.  

Localizado entre as ruas Lins, 

Glicério e São Paulo, o terreno escolhido 

para esta intervenção, tem relação direta 

com as ações sociais promovidas afim de 

incorporar a criança na construção da 

cidade. 

O projeto tratou de experimentar, 

de certa forma, novos modelos de 

ocupação do espaço por meio do edifício 

construído, colocando à frente do 

processo de tomada de decisões, o 

desenho do vazio. Ao longo do percurso, 

foi observado certa dificuldade em tornar 

concreto o discurso presente neste 

trabalho. Priorizar a qualidade do espaço 

público, possibilitando um uso diverso, 

tornou-se um desafio. Durante o processo 

acadêmico, o desenho do vazio foi pouco 

exercitado. 

Uma das premissas adotadas foi, 

incorporar ao edifício, características 

marcantes das edificações existentes no 

bairro, para que o mesmo pudesse 

conversar com a malha edificada 

existente, sem que se configurasse como 

uma anomalia. 

O resultado final almejado, era o de 

poder amarrar todos os espaços 

potenciais existentes, elencados ao longo 

do trabalho, de modo a possibilitar uma 

ocupação pública efetiva por meio dos 

moradores da região, configurando-se 

como espaço democrático. 
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5.1 LOCAÇÃO SOCIAL 

A escolha da locação social, deriva 

do fato de existirem poucos projetos 

concretos neste campo habitacional. O 

forte vínculo criado ao longo dos anos 

entre o cidadão e a casa própria, 

demonstram, de certa forma, uma barreira 

para a efetivação deste sistema 

locacional. A casa própria tornou-se meta 

para quase todos os cidadãos, quase 

sempre vinculada à sua existência 

pessoal, como forma de se firmar na 

cidade e ser representado. 

A moradia como serviço, e não 

como produto, é necessária e deve ser 

estudada pois pode viabilizar diversos 

projetos sociais com capacidade de 

auxiliar na manutenção do parque 

habitacional, tão escasso no centro da 

cidade às famílias de baixíssima renda. 

A locação social coloca em xeque a 

propriedade privada e individual 

como resposta exclusiva para 

enfrentar o grave déficit habitacional 

brasileiro e destaca seus limites para 

garantir o direito à cidade nas 

metrópoles brasileiras, sobretudo 

para a população de baixa e 

baixíssima renda, que aufere até três 

salários mínimos ao mês (KOHARA; 

COMARU; FERRO, 2015)14. 

Esta alternativa frente aos projetos 

de habitação social já realizados, se 

apresenta como uma possível solução à 

escassez do parque habitacional central, 

visto que pode se utilizar tanto de terrenos 

subutilizados ou vazios, quanto da 

reforma de edifícios já construídos, em 

poder da união. 

A locação social ainda é uma opção 

pouco utilizada, devido ao baixo interesse 

pela propagação de um sistema que ainda 

foi pouco testado no cenário nacional. 

Porém, de certo que isto não deve ser um 

impeditivo para sua efetivação. Constata-

se uma dificuldade em parte de sua 

implementação, em decorrência da 

propaganda em massa relacionada à casa 

própria. É necessário trabalhar no sentido 

de desvincular a aquisição de uma casa à 

um desejo superior, pois, por meio da 

Locação Social, é possível quebrar a 

exploração existente entre possuidor da 

habitação e inquilino. A habitação em 

poder do Estado, pode contribuir para uma 

cobrança justa na locação, não 

acarretando em perdas significativas do 

salário dos envolvidos. 
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Para que avancemos na busca de 

cidades mais justas, democráticas e 

sustentáveis é preciso que a 

produção pública da habitação social 

deixe de priorizar a mercadoria 

privada que dinamiza o processo e as 

fronteiras de acumulação do capital 

nas cidades (KOHARA; COMARU; 

FERRO, 2015)14. 

Tendo em vista a questão da 

inadimplência, ao projeto, foi incorporado 

áreas destinadas à lojas, podendo ser 

alugadas à interessados, auxiliando no 

recolhimento monetário. A disposição do 

edificio tem como princípio a fruição 

pública, amarrando por meio da 

combinação de paginação de piso com 

texturas, o encontro das Ruas: Lins, 

Glicério e São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 HABITAÇÃO COMPACTA: 

COMPARTILHAMENTO 

Visando solucionar parte do 

problema habitacional central destinado à 

população encortiçada, o projeto 

englobou as principais características 

locais, bem como proporcionou um 

número adequado de moradias ao lote. No 

total são 240 unidades, distribuídas entre 

4 tipologias compactas. 

O compartilhamento aqui, ocorre 

de forma satisfatória, tendo em vista o 

dimensionamento adequado dos locais 

onde haverá compartilhamento de 

atividades. Compartilhar locais, auxilia na 

manutenção da comunidade local e 

promove uma maior sociabilidade entre 

os moradores. Há no projeto, cozinha e 

lavanderia compartilhadas, bem como 

salas multifuncionais que podem servir 

como extensão das atividades 

extracurriculares dos moradores, com 

apoio de entidades e fundações. 

A metragem das tipologias foi 

pensada de forma a satisfazer as 

necessidades básicas de uma família. 

Atividades como o lazer, descanso e o 

brincar, podem ser expandidas à praça 
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central que percorre o terreno, de forma a 

conectar todas as entradas. A 

implantação do edifício, permite que a 

maior parte das unidades tenha vista para 

o centro, servindo como os “olhos da rua”. 
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5.3 ESPAÇO PÚBLICO COMO 

EXTENSÃO DO HABITAR 

Neste ponto da estruturação do 

projeto, o espaço público ganha força, 

pois é ele quem delimita a forma final do 

edifício. A partir da conclusão das 

pesquisas referentes à monografia, foi 

possível incorporar a ideia da fruição 

pública, de forma a auxiliar os espaços 

permeáveis faltantes na região. 

A taxa de ocupação do edifício fica 

em 70%, destinando 30% a uma área 

permeável, com utilização de vegetação, 

areia e espelhos d’água, possibilitando 

uma maior interação da criança no meio. 

O desenho final, tem como objetivo 

alcançar um uso pleno do espaço do 

térreo, que diz respeito à cidade, servindo 

como extensão não só aos moradores do 

edifício, como aos demais moradores do 

bairro. Seria uma forma de amarrar os 

eixos potenciais existentes ao projeto, 

indicando um forte desejo de apropriação 

por parte do público. 

Essa tomada de decisão, tem 

relação direta ao desejo da ocupação do 

espaço público, tendo em vista os temas 

já abordados ao longo do trabalho, tais 

quais a possibilidade de projetos 

relacionados ao urbanismo tático e 

placemaking. 

Formas orgânicas foram utilizadas 

no desenho da pavimentação térrea como 

medida de incentivo à fruição para dentro 

do lote, possibilitando diversas conexões 

e usos.  De forma conclusiva, o projeto 

visa questionar as habitações presentes 

na região, que pouco levam em 

consideração suas estruturas e 

características existentes, como o 

patrimônio banal. 

Seus materiais e suas dimensões 

foram pensados em consonância com o 

bairro, possibilitando um baixo gabarito, 

mas permitindo um bom adensamento 

dos andares. A ausência da delimitação 

entre público e privado, a exposição à rua 

e a proximidade com o térreo, permite 

uma comparação oposta à cidade 

concreta que vem sendo construída ao 

longo dos anos.  
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