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“As cidades são construções plurais, ao mesmo tempo materiais, mas, so-
bretudo “encarnadas”, feitas, portanto, de subjetividades, de percepções, 

expectativas, alianças, conflitos que elaboram a própria tessitura social, 
política e cultural em seu modo mais banal, cotidiano e dinâmico de ação.” 

(BRITTO; JACQUES, 2008, p. 345).
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RESUMO ABSTRACT

O tema proposto é resultado de uma reflexão sobre a democratização do espa-
ço e das oportunidades. Surge de uma vontade pessoal de pensar a cidade a partir da 
inclusão social e de tentar criar um espaço acolhedor e de possibilidades. O intuito des-
ta monografia se baseia na compreensão do direito à cidade, entendido também como 
direito à habitação e ao espaço compartilhado. Propõe-se uma reflexão crítica sobre 
esse direito, além de uma leitura sensível sobre as formas de apropriação da cidade. 

Assim, através do entendimento da formação do centro de São Paulo, seus con-
flitos, e espaços, que o configuram como ele se apresenta hoje, o trabalho busca, na for-
ma de ensaio, propor uma arquitetura que componha uma paisagem urbana basea-
da na sociabilidade e na experimentação de um espaço democrático, denso e diverso. 

Entende-se que uma intervenção pontual não seria capaz de sozinha transformar o 
centro da cidade. Porém, mesmo com o projeto se desenvolvendo em apenas uma parcela 
da região, ele é pensado dentro da possibilidade do estabelecimento de uma rede de pro-
jetos de habitações e equipamentos que complementam o morar, no anseio de se criar lo-
cais de encontro, de socialização e de trocas, propiciando uma forma de re-ocupar o centro.

 

Palavras Chave: “habitação”, “direito à cidade”, “uso misto”, “moradia”, “espaço democráti-
co”, “espaço compartilhado”, “espaço público”. 

The proposed theme is the result of a reflection on the democratization of space and 
opportunities. It arises from a personal will to think the city from the social inclusion perspec-
tive and to try to create a space that is welcoming and with possibilities. The purpose of this 
monograph is based on the understanding of the right to the city, also understood by the right 
to housing and the right to shared space. A critical reflection is proposed about this right, as 
well as a sensitive reading on the forms of appropriation of the city. 

Thereby, through the understanding of the emergence of the center of São Paulo, its 
conflicts, and spaces, that configure it as it presents itself today, this work seeks, in the form of 
an essay, to propose an architecture that compose an urban landscape based on the sociabil-
ity and on the experimentation of a democratic, dense and diverse space.

It is understood that a punctual intervention would not be able to transform the center 
of the city by itself. However, even with the project being developed in only a portion of the 
region, it is thought within the possibility of establishing a network of housing projects and 
equipment that complement housing, in the desire to create gathering places, of socialization 
and exchanges, providing a way to re-occupy the center.

 
Key Words: “housing”, “right to the city”, “mixed use”, “habitation”, “democratic space”, 
“shared space”, “public space”.
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MOTIVAÇÕES

Eu entrei na faculdade sem saber muito sobre o que de fato era arquitetura. E no 
caminho, descobri um curso lindo, humano, inclusivo e que pensa a cidade de uma maneira 
democrática. E durante esse percurso, eu mudei, me encontrei e reencontrei, e, como reflexo 
desse processo, discutir e pensar a cidade de uma maneira social foi um jeito de encerrar 
esse ciclo de uma forma que mostra aquilo que aprendi e pelo que lutarei para a cidade ser 
cada vez mais. 

Este trabalho surge, então, de uma vontade pessoal, que foi crescendo ao longo da 
faculdade, de poder, através da arquitetura e urbanismo, tornar a cidade mais justa. Assim, eu 
não poderia terminar a faculdade se não fosse desse jeito: discutindo a cidade. 

O local definido foi o centro, mais especificamente no Largo do Paissandú. O centro da 
cidade foi escolhido por ser palco de diversas vozes, inúmeras histórias, conflitos e diferentes 
camadas físicas e sociais. Ao longo do curso nossos olhares se voltaram várias vezes para 
o centro, e há um ano atrás, depois de 5 anos de graduação e meio ano de intercâmbio em 
Portugal, meu olhar se volta novamente para abraçar o lugar que também é palco das minhas 
maiores experiências. 

E com isso, foram diversas segundas, terças, quartas e quintas discutindo, questio-
nando e formando olhares, escolhas, vontades...

O recorte para esta monografia nasce, assim, da possibilidade de pensar e de rehabi-
tar o centro de São Paulo, tornando-o um espaço de encontro, de possibilidade, um espaço 
habitado, e não somente isso, mas pensar também em uma rede que possa ser replicada na 
cidade, como uma possibilidade de entrada para pensar em uma nova apropriação do espaço. 



“Ao lidarmos com as cidades, estamos lidando com a vida em seu 
aspecto mais complexo e intenso” (JACOBS, 2014, p.416).

INTRODUÇÃO

Imagem 2: Vale do An-
hangabaú em 1955

Fonte:  < http://g1.globo.com/
pop-arte/noticia/2013/08/
catalogo-reune-fotografias-
raras-de-sao-paulo-na-deca-
da-de-1950.html >
28/05/2019
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A escolha do tema para o Trabalho 
Final de Graduação tem como ponto de 
partida uma reflexão sobre o direito à cida-
de, sendo esse um direito básico de todos 
os cidadãos. O trabalho levanta questiona-
mentos e olhares a respeito de duas linhas 
principais: discutir sobre a habitação em 
São Paulo, especialmente no centro da ci-
dade; e debater sobre a questão dos espa-
ços públicos na região central, que podem 
se configurar em espaços coletivos e de 
apropriação da população, e ainda exemplo 
de direito a um espaço de acolhimento, de 
troca, de encontro.

O motivo da escolha pelo cen-
tro de São Paulo se deu por se tratar de 
uma região complexa, e ter em seu teci-
do diversas camadas físicas e sociais. A 
primeira que se configura em inúmeras 
histórias, sobreposição de diversas épocas 
e arquiteturas de diferentes estilos que 
formam sua morfologia atual, e a segunda 
que representa as distintas culturas, classes 
sociais e conflitos, onde o espaço estimula 
comportamentos e hábitos e que juntas 
compõem a paisagem urbana do centro.  

O centro sofreu um significativo es-
vaziamento. Hoje em dia, ele apresenta 
alguns edifícios abandonados ou subutili-
zados, e possui em seu tecido uma inter-
secção de escalas, de arquiteturas, de his-
tórias e é conformado majoritariamente por 

comércios e serviços, contendo grande dis-
ponibilidade de infraestrutura. 

De acordo com Nakano, Campos e 
Rolnik (2004) quando foi feita a ampliação 
do viário em São Paulo, com a construção 
de elevados, viadutos e trincheiras, o centro 
sofreu um grande deterioramento, passan-
do a ser tratado apenas como um nó articu-
lador e passagem. Com isso, além de fato-
res como a transferência do pólo comercial 
e as gestões urbanas habitacionais e ape-
sar de toda sua infra estrutura e serviços, 
o que contingenciou a presença de cortiços 
na região, o centro sofreu um esvaziamento 
que levou a uma baixa densidade popula-
cional, fazendo com que as dinâmicas de 
uso e permanência e a vitalidade urbana 
acontecessem apenas em horários comer-
ciais, se tornando um vazio aos finais de 
semana e durante a noite. 

Assim, o trabalho analisa a exis-
tência de espaços vazios ou subutilizados 
no centro de São Paulo, em meio a outros 
muito densos, que se configuram em uma 
ruptura do tecido urbano e que poderiam 
ser usados para projetar espaços coletivos 
na cidade, além da criação de novas habi-
tações. Esses terrenos vazios geram espa-
ços residuais que poderiam se configurar 
em espaços de sociabilidade, de troca, de 
moradia, que junto com a infraestrutura já 
existente criam uma rede em que o território 

se torna um espaço mais democrático. 

Buscou-se também neste trabalho 
entender brevemente o percurso da história 
das políticas habitacionais na cidade de SP 
e alguns questionamentos acerca de como 
as políticas públicas e privadas atuam para 
sua consolidação, especialmente no centro 
de SP. As moradias populares, com inves-
timentos públicos, são feitas em parceria 
com agentes privados e, em vários casos, 
implantadas em locais desconectados da 
cidade e carentes em infraestrutura neces-
sária para dar suporte a essas habitações. 
Elas são localizadas em áreas afastadas 
do centro, fora do tecido urbano, de equi-
pamentos, infraestrutura e de serviços, o 
que faz com que as pessoas tenham que 
se locomover cada vez mais, gerando ainda 
outros problemas à cidade. As moradias po-
deriam se aproveitar dos serviços e infraes-
truturas já consolidadas na região central de 
SP e mesclar-se com outros usos, atraindo 
assim, diversos usuários. 

Este trabalho ainda propõe-se a es-
tudar os espaços públicos, buscando com-
preender algumas dinâmicas que neles 
acontecem e que poderiam tornar os espa-
ços da cidade em lugares mais inclusivos. 
Objetiva-se assim, uma proposta em que o 
território seja um espaço de todos, buscan-
do junto à arquitetura elementos de outras 
áreas que tragam uma compreensão do di-

reito à cidade e criação de um espaço de 
inclusão. 

Este estudo, então, se divide em 4 
partes: a primeira chamada “breve olhar” 
tem como intuito aproximar o leitor do local 
de estudo, entendendo suas característi-
cas, dinâmicas, mudanças, etc., ou seja, 
percorrendo um pouco da dimensão histó-
rica do local, para fazer uma ligação com a 
segunda parte “rehabitar”, em que se busca 
compreender a dimensão do tema sobre o 
morar no centro e as possibilidades sobre 
políticas habitacionais e a questão da mora-
dia. Já na terceira parte “espaços públicos”, 
é discutida a cidade, seus espaços, e a pró-
pria ocupação do território, compreendendo 
algumas camadas urbanas e as relações do 
indivíduo com a cidade, ensejando a com-
preensão do que de fato é um espaço de 
sociabilidade. A quarta e última parte pro-
cura concretizar toda a discussão presente 
na monografia, na tentativa de trazer mais 
urbanidade à cidade amparada na convi-
vência social e onde se cria espaço para di-
versas culturas e agentes, tentando definir 
um objeto arquitetônico que faça parte da 
composição da paisagem urbana.  

Essas 4 partes, apesar de serem 
classificadas em capítulos, são desenvolvi-
das simultaneamente, a fim de entender e 
articular todos os assuntos de uma maneira 
única, a partir de conceitos, dados gráficos 
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e opiniões de diversos autores. Com isso, 
como objeto arquitetônico, propõe-se criar 
um edifício de uso misto como alternativa, 
provocação e estudo daquilo que se busca 
e aborda nesta monografia, dando ênfase a 
questão da habitação. O projeto vai sendo 
mostrado aos poucos durante o texto, com 
o intuito de elucidar aquilo que está sendo 
discutido.  

O estudo não pretende e nem con-
seguiria no tempo hábil que se tem para 
desenvolvê-lo, suprir as lacunas e as pro-
blemáticas da cidade; isso é tarefa coletiva 
e cotidiana. Porém, o projeto tem o intuito 

de enfatizar o direito à cidade, discutindo-a, 
propor moradia, e criar um espaço demo-
crático, entendendo que o objeto de estudo 
não se restringe apenas a um lote ou um 
único edifício, mas sim sinaliza uma possibi-
lidade de uma rede de situações análogas.

Dessa forma, ao discutir o direito à 
cidade e ao habitar, o trabalho em questão 
tem como objetivo englobar a discussão so-
bre o direito à qualidade de vida, à justiça 
social, à ocupar os espaços da cidade e à 
experiência do espaço público, criando es-
paços de sociabilidade a fim de reabilitar o 
centro de São Paulo.



1. CENTROS

“Uma das mais evidentes características da cidade contem-
porânea é o reconhecimento da existência de pelo menos um espaço 
público de alto valor simbólico. Sua localização estratégica na cidade 

coincide quase sempre com o próprio centro funcional. Esta relação 
entre símbolo e função cria o que os modernistas do VIII Congresso 

de Arquitetura Moderna, reunidos em Londres em 1951, denominaram 
‘o coração da cidade’” (MEYER, Regina, 1994, p.6)

Imagem 1.1: Praça da 
República e seu entorno 
edificado.

Fonte: Vitruvius. < http://www.
vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/19.221/7146>
28/05/2019
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1.1 Breve olhar 

“O próprio centro da cidade sempre se 
deslocou na mesma direção do crescimento das 
camadas de mais alta renda. No começo do sé-
culo, o centro de São Paulo se localiza no cha-
mado “Triângulo” (Rua 15 de Novembro, Direita 
e São Bento). Na década de 30 caminhando 
no sentido do quadrante sudoeste, ele pulou o 
Vale do Anhangabaú e ocupou a região da Rua 
Barão de Itapetininga e da Avenida Ipiranga. Na 
década de 60, já de forma bastante pulveriza-
da, o centro ocupou uma grande região entre as 
Avenidas Paulista e Faria Lima na qual, inclusi-
ve, surgiram alguns shoppings centers. Estes, 
juntamente com os hipermercados, se expandi-
ram na década de 70 e a absoluta maioria de-
les se encontra no quadrante sudoeste. Nesse 
deslocamento, quanto mais perto o centro fica 
para a classe dominante, mais longe fica para 
os dominados.” (VILLAÇA, 1986, p. 88.) “O que 
Todo Cidadão Precisa Saber Sobre Habitação”

São Paulo se transformou rapi-
damente. A capital viu, em um período de 
aproximadamente 50 anos, uma expansão 
periférica que passou de 180km² (1930) 
para 900km² (1988). Esse crescimento foi 
acompanhado por uma desorganização 
espacial, que resultou em uma herança 
complexa com um alto custo social e 
econômico. (MEYER, 1994) São Paulo 
teve pontos muito importantes para a 
sua formação, como: a Metrópole do 
Café, inaugurada por Antônio Prado, e 
a distribuição de fluxos com o projeto de 
Prestes Maia. Desse modo, a cidade reuniu 
transformações ao longo do tempo, que, de 
acordo com Grostein (1994, p.11), tinham 
como intuito a questão de “chegar ao cen-
tro, circular pelo centro e conectar novas 
áreas urbanizadas ao centro”. Assim, Gros-
tein complementa dizendo que:

“É possível avaliar as 
modificações que se faziam 
necessárias tanto no Centro 
quanto em outras regiões dele 
dependente, para que este pu-
desse suportar o crescimento 
populacional e a diversificação 
de funções que acompanhava 
o processo de urbanização e 
o desenvolvimento econômico 
e social. Estas transformações 
passaram pela reorganização 
do sistema viário e do transpor-
te coletivo da cidade e altera-
ram profundamente o espaço 
urbano do Centro. Nas primei-

ras décadas deste século, a so-
ciedade tinha uma meta clara: 
construir um Centro. Na realiza-
ção dessa tarefa, convergiam 
os interesses da classe domi-
nante e da municipalidade.” 
(GROSTEIN, 1994, p.11)

A ideia de articular o Centro à outras 
regiões já era vista em 1911. Assim, com o 
início do ciclo industrial, que colocou São 
Paulo em um processo de metropolização, 
a prefeitura implementou obras públicas 
que tinham como objetivo expandir a área 

Imagem 1.1.1: Aveni-
da São João antiga-
mente.

Fonte: < https://www.
recantodasletras.com.br/
cronicas/3996771>
01/06/2019
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central. No início do século 20, foram pro-
postos, então, projetos urbanísticos visando 
o crescimento da cidade [partindo da ideia 
de que “a concepção e realização do plano 
municipal deveria dotar a cidade colonial de 
uma nova racionalidade urbana”, ou seja, 
uma tentativa de apagar o passado colonial 
da cidade, com uma estrutura lógica atra-
vés de um plano de viação amplo, dando 
uma nova reestruturação e renovação às 
áreas centrais (MEYER; CUNHA JU-
NIOR; FONTENELE, 2018)], entre eles o 
Plano Bouvard, em 1912, que consistia em 
um plano de embelezamento da cidade e 
a urbanização do Vale do Anhangabaú; e o 
Plano de Avenidas, no final da década de 20 
e realizado a partir dos anos 30, proposto 
pelo prefeito Prestes Maia com o intuito de 
modernizar a cidade, trazendo como pro-
tagonista o automóvel e uma urbanização 
fortemente influenciada por ele, além de 
tentar resolver o problema do tráfego da re-
gião central e “integrar aos bairros centrais 
e lançar a cidade para fora dos limites con-
vencionais” (MEYER, Regina, 1994, p.7).  A 
ligação com outras regiões se deu através 
do viário que partia radialmente do que é 
chamado triângulo histórico, criando um 
sistema de anéis viários rádio concêntricos 
que circundavam a área central. (MEYER; 
CUNHA JUNIOR; FONTENELE, 2018). 

O Centro Velho, primeira organiza-

ção urbana da cidade, com ruas estreitas e 
congestionadas por bondes e todos os tipos 
de veículos, e por pedestres, na visão de 
Prestes Maia, não poderia mais abrigar “os 
programas urbanos que a nova etapa do 
desenvolvimento capitalista demandava”. 
(MEYER, CUNHA, FONTENELE, 2018). Ao 
mesmo tempo em que acontecia esse con-
gestionamento na região central e a vonta-
de de expandir o território, projetava-se a 
transposição do Vale do Anhangabaú em 
direção ao centro novo. Esse problema na 
circulação de carros entre o Centro Novo e 
o Centro Velho era colocado em pauta, pois 
ao expandir a área central, via-se a neces-
sidade de articulá-las. (GROSTEIN, 1994)

Desse modo, os anos 20 e 30 foram 
essenciais para a organização do centro. 
Prestes Maia, criava através do Plano de 
Avenidas, um sistema viário, que “lançava 
a cidade no seu verdadeiro espaço: o ter-
ritório metropolitano” (MEYER, 1994, p.7). 
Com isso, construiu e/ou alargou diversas 
avenidas, como a Ipiranga, São Luís, São 
João, Líbero Badaró, entre outras. Com o 
plano, também teve, ao longo dos anos 30 
e 40, a construção de galerias comerciais, 
equipamentos urbanos, edifícios de uso 
misto, além de edifícios altos nas margens 
de vias, como o Esther, de 1938, localizado 
na Praça da República, além de edifícios de 
grande importância como a Biblioteca Mu-

nicipal, e o novo edifício da Faculdade de 
Direito, entre outros. 

 

“Aglutinados em sua 
grande maioria no trecho deno-
minado Centro Novo, a forma e 
o conteúdo destes novos edifí-
cios criaram um locus que rapi-
damente se tornou um espaço 
regido e identificado com atribu-
tos de uma moderna centralida-
de urbana, com todos os seus 
elementos – funcionais, sociais, 
culturais e, também simbólicos. 
Surgiu ali um espaço público no 
qual a arquitetura moderna con-
tribuiu de maneira admirável ao 
agregar aos partidos arquitetô-
nicos um predicado essencial 
do espaço público, isto é, ser 
propício ao surgimento da urba-
nidade.” (MEYER; CUNHA JU-
NIOR; FONTENELE, 2018)

Os novos edifícios de escritório, que 
estavam sendo construídos, eram basea-
dos na mistura de funções, ou seja, mistura 
entre apartamentos residenciais, hotéis, os 
próprios escritórios, junto de térreos com 
restaurantes, bares, comércio, livrarias, ci-
nemas, etc, além de possuírem diálogo com 
o contexto urbano por meio das marquises, 

recuos, pilotis, ruas internas que atravessa-
vam o lote, entre outros. (MEYER; CUNHA 
JUNIOR; FONTENELE, 2018)

Ao longo dos anos 50 e 60, São Pau-
lo observou a estruturação de centros se-
cundários e o deslocamento das atividades 
do centro para outros pólos, como a região 
da Av. Paulista, depois para a Faria Lima, 
Marginais, e posteriormente para a Berrini, 
criando novos cenários urbanos e novas 
centralidades, que acarretaram em mudan-
ças na escala dos edifícios, em demandas 
programáticas, etc. (MEYER; CUNHA JU-
NIOR; FONTENELE, 2018). Villaça (2001) 
complementa dizendo que teve início a uma 
clara ocupação do quadrante sudoeste pe-
los bairros das camadas de mais alta ren-
da, sendo possível ver esse caminho até 
os dias de hoje, tendo sido um elemento 
básico que definiu a estrutura territorial da 
metrópole. 

 

“No final dos anos 50, o 
centro de São paulo estava cla-
ramente dividido, pelo vale do 
Anhangabaú em duas partes. 
Na parte voltada para o sudoes-
te, tendo por eixo a Barão de 
Itapetininga, formou-se o centro 
das elites, com suas lojas, res-
taurantes, escritórios e consul-
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tórios - a Cinelândia paulistana 
(região das avenidas São João 
e Ipiranga) - e até mesmo uma 
elegante rua de apartamentos 
de alto luxo, que ocuparam os 
terrenos das antigas mansões 
da rua São Luiz. Este passou 
a ser o “Centro Novo”. Para o 
“lado de lá” do Anhangabaú, 
o antigo centrou tornou-se o 
“Centro Velho”, voltado para as 
camadas populares. Suas lojas 
se “popularizaram”, bem como 
seus cinemas (o Rosário, no 
Martinelli; o São Bento, na rua 
do mesmo nome; o Alhambra, 
na rua Direita; o Danta Helena, 
no palacete de mesmo nome 
na Praça da Sé, etc.). Nas ruas 
Quinze de Novembro e Boa 
Vista sobreviveram - pela força 
da tradição, talvez - os bancos 
e alguns profissionais ligados 
à área jurídica, visto que lá 
permaneceram o Forúm e o 
Palácio da Justiça.” (VILLAÇA, 
2001, p. 264).

 

Esse cenário que foi constituindo a 
cidade ao longo de todos esse anos, criou 
uma cidade segregada e uma forte exclu-
são social, fazendo com que o centro per-

manecesse sempre em processo de trans-
formação. Como foi visto, não eram todos 
que conseguiam morar no centro, nem em 
sua proximidade e aproveitar todos os be-
nefícios que morar ali trazia atrelado, o que 
logicamente levaria o restante da população 
para áreas periféricas, carente em infraes-
trutura e serviços. Apesar do poder público 
investir em projetos nesses últimos anos, 
a área central é muito complexa e possui 
questões urbanas no mesmo nível. Marica-
to comenta em seu texto que “nos últimos 
15 anos a oferta de lotes ilegais suplantou 
a soma de todas as formas de unidades ha-
bitacionais oferecidas pelo mercado privado 
legal” (SILVA & CASTRO, 1997 apud MARI-
CATO et al, 2012).

 

“Apesar da intensida-
de das transformações vividas 
pelo Centro nessas décadas, a 
mais eloquente transformação 
ocorreu gradualmente e corres-
pondeu ao amadurecimento do 
processo de descentralização. 
Este mesmo processo que cul-
minou com a organização de 
uma vigorosa “família” de cen-
tros secundários, os centros de 
bairro, elevou o Centro à con-
dição de centro principal. Com 
características distintas das de-

Imagem 1.1.2: Cine São Bento 
antigamente

Fonte: Fundação Bunge. <http://www.
saopauloantiga.com.br/cine-sao-bento/>
28/05/2019

Imagem 1.1.3: Av. Paulista 1910
Fonte: <http://www.saopauloantiga.com.br/10-
casaroes-da-paulista-para-matar-saudades/>
28/05/2019

Imagem 1.1.4: Anhangabaú 1915 com o 
Theatro Municipal
Fonte: < https://historiadesaopaulo.wordpress.
com/teatro-municipal/>
28/05/2019
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mais, a área central tornou-se 
um espaço diferenciado, apto 
a cumprir funções específicas 
e único. A emergência dos cen-
tros secundários favoreceu a 
caracterização espacial e fun-
cional do centro metropolitano.” 
(MEYER, 1994, p.8)

As transformações que ocorreram, 
sejam elas funcionais, econômicas, e es-
paciais, mudaram o cenário da cidade. Nos 
anos 80, já era possível ver como que o pro-
cesso vivido pelo Centro produziu um espa-
ço contraditório com a presença de poten-
cialidades e precariedade (MEYER, 1994). 
A partir de toda essa discussão e um breve 
olhar sobre o histórico de São Paulo, com 
ênfase no centro da cidade, entende-se 
como as escolhas das políticas urbanas, 

econômicas e sociais possuem um grande 
impacto no cenário da cidade. Percebe-se 
a necessidade em pensar melhorias do 
centro metropolitano analisando suas ques-
tões contemporâneas e sua situação mor-
fológica atual, fazendo com que o território 
se torne um local de inclusão social e de 
diversidade. Além disso, a falta de conti-
nuidade dos governos e a interrupção dos 
programas para a região, acabam dificul-
tando que se esboce políticas habitacionais 
e urbanas estruturais. (FERREIRA, 2007). 
Mesmo com a dispersão de funções, o cen-
tro ainda é um pólo muito atrativo, seja para 
empregos, à turismo, lazer, compras, como 
também é palco de manifestações e ativida-
des culturais, e trazer ainda mais vitalidade 
para a região central, através da habitação 
e de outros usos, é um dos intuitos deste 
trabalho. 

Imagem 1.1.7: Bondes em SP 1961

Fonte: <https://vejasp.abril.com.br/blog/listamania/
fotos-antigas-sp/>
28/05/2019

Imagem 1.1.5: Trilho de bonde no cruzamento das ruas Direito e 
São Bento em 1902   - 28/05/2019
Fonte: <https://vejasp.abril.com.br/blog/listamania/fotos-antigas-sp/>

Imagem 1.1.6: Esquema plano de Avenidas para SP em 1930   
Fonte: CIA Melhoramentos de SP. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/19.221/7146>    - 28/05/2019
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mapa 1 - 1930 mapa 2 - 1954 mapa 3 - 1988 mapa 4 - 2004

Fonte dos mapas: <http://geosampa.pre-
feitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.
aspx>. Os mapas abaixo apresentam 
tratamento da autora.  -    01/06/2019

[recortes de são paulo ...]

quadra escolhida para
projeto - s/ escala

 Os mapas acima mostram a transformação do desenho das 
quadras da cidade, de 1930 até 2004. 
 Em 1930 já é possível ver o centro bastante consolidado, 
com suas edificações e demarcação das quadras. Porém, ainda 
com construções isoladas no lote e diversos vazios. O mapa de 
1954 já se assemelha mais com a condição atual da quadra.

A quadra escolhida para projeto se apresenta bastante consolidada com a implantação 
de diversas construções e em maior quantidade do que apresenta hoje em dia. 
 O mapa de 1988 mostra a vegetação da cidade, sendo possível perceber as 
praças do centro histórico, porém ainda se apresentando em pouca quantidade. O de 
2004 já se apresenta de forma bastante semelhante com a situação de hoje, com vazios 
no lote escolhido devido a demolição de algumas construções.

SARA BRASIL VASP CRUZEIRO VEGETAÇÃO ORTOFOTO MDC
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[transporte ...] [equipamentos ...]

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019 - o mapa acima recebeu tratamento da autora

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019  -  o mapa acima recebeu tratamento da autora

MAPA 5 - MAPA 6 - O terreno está próximo de 3 estações de metrô (República, São Bento 
e Anhangabaú), de terminais de ônibus como o Praça Ramos de Azevedo 
e Praça do correio, além de apresentar diversas linhas de ônibus passando 
pela região, ciclovias e ciclofaixas, ou seja, é um ponto de grande importân-
cia, o qual converge quase toda malha de transporte público. 

O mapa mostra os equipamentos de cultura, saúde, educação, espor-
te, e a rica rede de equipamentos que a região central possui, além de possi-
bilitar identificar quais usos poderiam complementar a cidade.

quadra escolhida para
projeto - s/ escala

REPÚBLICA

ANHANGABAÚ

SÃO BENTO
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 “Gradualmente assistiu-se ao desloca-
mento de atividades intrinsecamente centrais 
para novos pólos. A Avenida Paulista, ao lon-
go dos anos 50 e 60, absorveu atividades que 
exigiram edifícios mais modernos, tanto pelas 
dimensões quanto pelo padrão tecnológico. Fo-
ram sobretudo os bancos que migraram. Confi-
gurou-se rapidamente um perfil vigoroso para a 
avenida que, em uma década, assistiu de forma 
ambígua o desaparecimento dos antigos casa-
rões e o surgimento de uma arquitetura bancária 
e explicitamente rica.” (MEYER, Regina, 1994, 
p. 9).

 Na década de 1960, já era possível 
ver sinais de estagnação, “deterioração” e 
“decadência” do centro de São Paulo, com 
o abandono das camadas de alta renda e 
sua tomada pelas camadas populares, e a 

formação de um “centro novo”. (VILLAÇA, 
2001). O processo de desocupação das 
áreas centrais, em São Paulo, teve como 
um dos principais motivos o deslocamento 
do interesse econômico para outras regiões 
e do capital imobiliário rumo ao quadrante 
sudoeste. Assim, a atratividade do centro 
diminuiu e essas novas centralidades co-
meçaram a construir nos “novos centros”, 
edifícios comerciais, sedes de bancos, etc., 
deixando alguns prédios já existentes no 
centro, vazios. Essas novas áreas come-
çaram a ser caracterizadas por assumirem 
as funções administrativas, econômicas e 
comerciais, levando com elas as camadas 
mais favorecidas da sociedade. 

 De acordo com Nakano, Campos e 
Rolnik (2004), o deslocamento da centrali-
dade dominante para o quadrante sudoeste 
não “determinou” o esvaziamento do cen-

tro histórico, mas uma mudança do perfil 
de seus usos e usuários, o que configurou 
novas tendências para as áreas e focos de 
dinamismo.

“Nesse sentido, en-
quanto determinadas funções 
e espaços se esvaziam, ou-
tros apresentam uma vitalidade 
continuada ou mesmo crescen-
te. Além disso, tais fenômenos 
não se manifestam de maneira 
uniforme pela região central – a 
qual, em vez de constituir um 

território homogêneo, compõe-
-se de uma complexa constela-
ção de subespaços abrigando 
diferentes atividades, ocupan-
tes e dinâmicas sócio-econô-
mica-territoriais.” (NAKANO, 
CAMPOS, ROLNIK, 2004, 
p.154)

O esvaziamento e o déficit habita-
cional que se criou, quase sempre relacio-
nados à políticas urbanas, também estão 
relacionados ao elevado custo de vida na 
região, em uma área que contava e ainda 

Imagem 1.2.1: Aveni-
da Paulista 1966. 

Fonte: < https://acervo.
estadao.com.br/noticias/
acervo,na-paulista-ip-
es-e-calcadas-ja-de-
ram-lugar-aos-car-
ros,11203,0.htm>
01/06/2019

1.2 Artérias e fragmentos
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conta com uma grande infraestrutura urba-
na, comércios, equipamentos e serviços, 
em contraponto a imóveis mais acessíveis 
em distritos mais periféricos. (FERREI-
RA, 2007). Essa transferência aconteceu 
concomitantemente com o espraiamen-
to urbano do centro para as periferias e a 
consolidação das periferias precárias (TEI-
XEIRA, Cristina, 2018). Porém, de acordo 
com Janaina Bloch (2007), essa transição 
não significou um retrocesso em termos de 
emprego no centro da cidade, mas sim uma 
reorganização dessas atividades. 

Esse padrão de exclusão através do 
território, insere o conceito de CENTRO X 
PERIFERIA, e uma cidade cada vez mais 
segregada, tornando o espaço um “meca-
nismo de exclusão”. O centro sendo um es-
paço ocupado pelas classes de maior ren-
da e dotado de serviços e equipamentos, 
e a periferia nas margens da cidade sendo 
ocupada pela classe de renda mais baixa 
(VILLAÇA, 2001). 

O espraiamento da cidade também 
pode ser visto pelo viés da habitação, por 
exemplo, no programa habitacional do BNH, 
que primava pela construção de habitações 
localizadas na periferia da cidade, o que 
acabou gerando um crescimento horizontal 
e a expansão da cidade para as bordas da 
malha urbana. (AMARAL, Ângela, 2002, pg 
10). Quando a expansão da malha aconte-

ceu, as infraestruturas, serviços e equipa-
mentos não acompanharam o crescimento, 
fazendo com que as pessoas, que não con-
seguiam morar no centro, fossem para as 
periferias e ficassem sem acesso a esses 
direitos básicos. Villaça ainda complementa 
dizendo que:

“O “longe” 
para elas é produzido 
por vários processos: 
pelas dificuldades de 
acesso, inclusive eco-
nômicas, a um sistema 
de transporte insatisfa-
tório, pelas crescentes 
distâncias, em tempo e 
em quilômetros, a que 
são impelidos em suas 
casas e finalmente, 
pelo deslocamento dos 
centros de emprego e 
subempregos terciários 
para a direção oposta 
à de seus bairros resi-
denciais.” (VILLAÇA, 
2001, p. 225).

 A população, sem alternativas, foi 
para lugares cada vez mais afastados de 
serviços, equipamentos e infraestrutura, 
buscando terrenos não utilizados para fa-

[cheios e vazios ...]

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019   -   o mapa acima recebeu tratamento da autora    s/escala

MAPA 7 - O mapa foi feito para identificar vazios no centro de SP, ou seja, a massa edificante 
e os vazios que elas formam, seja através de recuos, seja através de lotes vazios e subutilizados. O 
centro é uma área muito adensada e consolidada, porém ainda apresenta espaços, ou edifícios que 
podem ser usados para intervenção. Com isso, foram identificadas potenciais lotes para uma possível 
implantação de projetos, que junto com as infraestruturas já existentes pudessem criar uma rede. 

 Os lotes vazios foram considerados aqueles que não possuem edificação, ou seja, lotes que 
não apresentam usos e que são, em sua maioria, estacionamentos abertos, já os lotes subutilizados 
são edifícios degradados, em situação precária. 

Outros mapas também foram feitos, como o de mobilidade, equipamentos públicos, fluxos, etc., 
uma vez que esses mapeamentos ajudam a identificar potencialidades e deficiências na região. Sobre-
pondo eles é possível ver onde está a maior concentração de certas infraestruturas e equipamentos, 
assim como também ver quais existem na região e que se apresentam em maior quantidade, podendo 
definir programas para que a região consiga se tornar cada vez mais um lugar rico e diverso, atraindo 
diversidade de pessoas e classes sociais.
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zerem sua moradia, como em favelas, lotes 
irregulares (como nas margens dos córre-
gos e encostas de morros), em cortiços e 
partindo da autoconstrução de suas casas.

A deterioração da região central fez 
com que caísse o valor dos imóveis tanto 
para venda como para aluguel, e os pro-
prietários que já possuíam imóvel no centro, 
em muitos casos, “deixaram sua proprieda-
de sob a responsabilidade de um terceiro, 
que cuidava de alugar partes de cada imó-
vel para famílias mais pobres, constituindo 
no parque de cortiços existentes nas áreas 
centrais.”  (FRANÇA, Elisabete, 2017)  

Bonduki (2000) ainda complementa 
dizendo que São Paulo viveu com a preca-
riedade das condições de moradia dos cor-
tiços, em áreas bem localizadas e urbaniza-
das, mas que continuavam sendo habitadas 
pela parte da população que insistia em mo-
rar perto do trabalho, dos serviços urbanos 
e de todos os benefícios que a região cen-
tral oferecia.

De acordo com Amaral (2002), o 
cortiço era uma das formas mais comuns 
de habitação da classe operária no início 
do século XX. Com a diminuição do valor 
dos aluguéis na região central devido ao au-
mento da oferta e da deterioração dos imó-
veis, aumentou-se também a quantidade de 
cortiços na região, permitindo o acesso da 

população de baixa renda ao centro da ci-
dade, apesar de a um custo mais elevado 
do que o encontrado na periferia. Porém, 
em contraponto, o centro permitia uma re-
dução dos gastos em transporte, redução 
do tempo e alternativas de trabalho infor-
mal. (FERREIRA, 2007). 

Mais tarde, em meados dos anos 
40, a lei do inquilinato fez com que uma par-
te dessa população deixasse a moradia de 
aluguel, uma alternativa para uma grande 
parcela de trabalhadores da cidade, devido 
aos imóveis começarem a ser construídos 
para venda. Ao longo do tempo, se tornou 
opção, para parte da população que não ti-
nha como bancar a moradia própria, o lote 
da periferia, apesar da pouca infraestrutura. 
Assim, foi se criando uma “cidade espalha-
da, repleta de vazios urbanos entre o centro 
e os loteamentos em expansão” (AMARAL, 
Ângela, 2002, pg 13). Ainda de acordo com 
a autora, foi na década de 40 que as favelas 
começaram a surgir em São Paulo, enquan-
to os cortiços representavam “uma resistên-
cia dos inquilinos em deixar as áreas mais 
centrais e mudar-se para as periferias”. 
(AMARAL, Ângela, 2002, pg 13).  

“A partir desse perío-
do, ganha escala de massa a 
periferização da cidade de São 

Paulo; combinação do lote pre-
cário e irregular na periferia ur-
bana com a autoconstrução da 
moradia. Uma nova alternativa 
de moradia popular é imple-
mentada pela dinâmica própria 
de produção da cidade e não 
pelas propostas de regulação 
urbanística ou de política ha-
bitacional, mostrando que, en-
quanto os projetos de leis cons-
tituíam ideias fora do lugar, um 
lugar estava sendo produzido 
sem que dele se ocupassem as 
ideias.” (MARICATO et al, 2012, 
p. 151)

O lote urbano da periferia se tornou 
cada vez mais inacessível para a classe tra-
balhadora a partir do final de 1970, e isso 
fez com que aumentasse o número de fa-
velas na cidade. Vemos, então, que na his-
tória da urbanização de São Paulo, se tem 
diversos casos em que as políticas públicas 
e privadas segregaram a cidade cada vez 
mais, partindo de um modelo de exclusão 
social, em que a classe mais baixa da so-
ciedade não podia usufruir dos benefícios 
que vem vinculados ao morar na região 
central. (AMARAL, 2002)

Com isso, ao analisar os impactos 
acarretados para o centro nos dias de hoje, 
vemos que essa escolha não contribuiu 

para um crescimento adequado da cidade, 
deixando cicatrizes como um “centro histó-
rico abandonado pelo poder público, à mer-
cê do processo de deterioração e deixando 
para trás toda uma rede de infraestrutura 
subutilizada.” (FRANÇA, Elisabete, 2017) 

Nesse aspecto, a infraestrutura su-
butilizada que França (2017) comenta, se 
refere a toda uma infraestrutura necessária 
que foi feita devido ao espraiamento da ci-
dade, e a implantação de moradias em lu-
gares distantes do centro, com isso foram 
feitas avenidas e com elas toda uma infra 
que desse base e “facilitasse” a locomoção 
das pessoas ao seu trabalho, o que reque-
ria grandes investimentos, sendo caro e di-
fícil de implantar. 

“A justificativa de se 
atender a uma grande demanda 
por habitação, que exigia inves-
timentos de grande escala, le-
vou o poder público a optar por 
áreas mais afastadas onde o 
custo direito (privado) dos terre-
nos era muito menor. Entretan-
to, esta política teve um custo 
social muito maior, na medida 
em que forçou as administra-
ções a levar a infraestrutura às 
áreas mais distantes, e criou 
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conjuntos carentes das quali-
dades urbanas que a cidade 
reclama hoje: proximidade aos 
locais de trabalho, diversidade 
de usos, tratamento dos espa-
ços públicos, ambientação etc. 
(SOUZA, Maria, 1994, p. 118). 

De acordo com Maricato (1994), as 
obras de infraestrutura não democratiza-
vam o acesso à terra, só alimentavam a es-
peculação fundiária. Assim, gerava-se  uma 
cidade fragmentada e segregada.

 Todo esse processo se deu simul-
taneamente com a dispersão da população 
para outros lugares na cidade, o que fez com 
que diminuísse a população na área cen-
tral. Na década de 90, a situação começa 
a se transformar, e foi no comparativo do 
Censo de 2000 para 2010 que se tem o 
primeiro aumento da população da região 
central. Com isso, é possivel observar que 
mesmo que lentamente, há um aumento 
do crescimento de moradores no centro. 

Imagem 1.2.3: Favela 
Paraisópolis 

Fonte: <https://vejasp.
abril.com.br/blog/sao-
paulo-do-alto/paraisopo-
lis-drone/>
01/06/2019

Imagem 1.2.2: Ocu-
pação de prédio no 
centro de SP.

Fonte: <https://www.bbc.
com/portuguese/bra-
sil-43967305>
01/06/2019

Mesmo com a melhoria de padrões 
mínimos como saneamento, entre outras in-
fraestruturas, o número de domicílios com 
carências em direitos básicos de moradia 

ainda é alto. Ainda se encontram diversas 
moradias sem saneamento, energia, cole-
ta de lixo, etc. Em contraposição, o número 
de imóveis vazios no Estado de São Pau-
lo cresceu de 771 mil para 1,23 milhão de 
1991 para 2000 (AMARAL, Ângela, 2002). 
De acordo com Bonduki (2000, p.78) o cen-
tro passa por uma “transformação dos seus 
usos tradicionais, requerendo uma redefi-
nição urbana”, além do mais Rolnik (2018) 
comenta que de acordo com o Censo de 
2010, os distritos centrais apresentam mais 
de 30 mil imóveis  que poderiam ser usados 
para habitação social.

Maricato (2012) comenta que utili-

zar esses prédios vazios não resolveria todo 
o problema habitacional, mas poderia se tor-
nar uma alternativa, aliado a uma boa política 
urbana, para a classe mais baixa que se en-
contra afastada de oportunidades. E é a partir 
dessa ideia, de usar terrenos/prédios vazios e 
subutilizados que o projeto, desenvolvido du-
rante esse um ano de estudo, tem como base. 
Assim, a partir do levantamento de possíveis 
terrenos, serão propostas habitações com 
outros usos, na forma de ensaio, que podem 
se tornar uma alternativa para as pessoas de 
baixa renda.
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Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019     o mapa acima recebeu tratamento da autora

[densidade ...]

MAPA 8 - O mapa de densidade ajuda no embasamento para a dis-
cussão sobre a moradia e vitalidade urbana. Ao ler o mapa, percebe-se que a 
área possui baixa densidade populacional em contraponto a diversos lotes va-
zios e subutilizados, que poderia se reverter ao trazer habitações e outros usos 
para o local. Com isso, a escolha para projetar habitação foi essencial, uma 
vez que a habitação pode ser capaz de aumentar a densidade, e quando com-
binada com outros usos, consegue aumentar a dinâmica urbana da região.  

quadra escolhida para
projeto - s/ escala

Tabela 1: Domicílios vagos com potencial de serem ocupados - ano base 2015

Total Urbano Rural
São Paulo 1.414.083 1.336.162 77.921

RM São Paulo 595.691 595.691 -

Tabela 2: Habitação precária, por situação do domicílio - ano base 2015

Especificação Urbana Rural Total
São Paulo 76.177 1.148 77.325
RM São Paulo 27.959 - 27.959

Fonte: Fundação João Pinheiro. < http://fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-defi-
cit-habitacional-no-brasil-3>

“A partir da colina central, a cidade se esparramou, definindo uma área cada vez maior de abrangência 
territorial, ao mesmo tempo em que reforçava o centro desta vasta mancha, como uma espécie de coração da ci-
dade. Coração é o elemento vital de distribuição dos fluxos, mas é também o território dos afetos, o lugar da sensi-
bilidade amorosa da cidade. O Centro-coração funcionou assim, durante séculos, como lugar de onde emanavam 
as decisões de onde partiam os caminhos, onde se realizavam os grandes negócios> mas também como imagem 
da própria cidade. Por estas razões foi palco de disputas territoriais e simbólicas: quando Antonio Prado liderou 
sua reforma no início do século inaugurou um novo Centro que resplandecia sob a égide do café tentando apagar 
qualquer marca de um passado colonial e escravagista. Quando Prestes Maia propõe o perímetro de irradiação, 
ressignifica seu Centro em escala metropolitana e sob o reinado do automóvel. Entretanto, o modelo de expansão 
territorial da cidade viria pouco a pouco minar a própria base da existência do Centro-coração. Em primeiro lugar, o 
movimento permanente de deslocamento das elites em direção Sudoeste (Paulista/Jardins/ 9 de julho/Faria Lima/ 
Marginal Pinheiros) desloca a centralidade para este vetor e define uma espécie de Muro de Berlim constituído 
pelo eixo do Tamanduateí a partir da Várzea do Carmo. A partir daí, o Centro perde a imagem de centro do poder, 
embora a estrutura radioconcêntrica da cidade continue a Ter no Centro o mais importante entre cruzamento de 
fluxos e vias. Em segundo lugar, o transporte sobre rodas, ônibus e automóveis, tão responsáveis pela metropo-
lização e portanto pujança, transforma este nó numa espécie de pesadelo fumarento e poluído. Finalmente, sua 
ocupação pelas massas, em uma situação de crescente isolamento e guetificação das elites, acaba por gerar a 
idéia de que o Centro está “decadente ”, embora do ponto de vista de geração e atração de viagens, empregos e 
atividades econômicas isto não seja absolutamente verdadeiro.” (ROLNIK, 1994, p. 116)
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[uso do solo ...]

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019     o mapa acima recebeu tratamento da autora

MAPA 11: O mapa de uso e ocupação do solo foi feito para entender a pre-
dominância de algumas atividades. Com isso é possível perceber e realçar 
o fato da existência de inúmeros comércios e serviços que a região central 
apresenta. A maior parte das quadras possui o uso dominante de comércios e 
serviços. 

[empregos ...]

Fonte: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatisticos/info_cidade/
trabalho/index.php?p=260363>
01/06/2019

quadra escolhida para
projeto - s/ escala

MAPA 9 e 10: Os mapas acima foram apresentados para dar base a ideia da concentração 
de mais oportunidades de emprego e serviço na região central. Neles podemos perceber a 
rica quantidade de empregos que a região oferece, e o espraiamento disso para a região 
sudoeste. O mapa 9 faz um comparativo entre comércio, serviço, construção civil e indústria 
(sendo o uso de serviço em maior quantidade na região central), enquanto o segundo mostra 
quantativamente o número de empregos formais na região (mais de 100.000 empregos na 
região da República).



2. DIREITO À MORADIA

Imagem 2.1: Prédio ocupado 
no largo do Paissandú antes 
de desabar
Fonte: <http://www.osul.com.br/
de-luxo-modernista-a-ocupacao-
precaria-predio-que-desabou-
em-sao-paulo-tinha-mais-de-
meio-seculo-de-historia/>
28/05/2019

“Partimos de um pressuposto já consagrado de que é fundamental a manu-
tenção de uso diversificado, e portanto uso residencial nas áreas urbanas 

centrais. Assumimos outro pressuposto que é o de não expulsão da população 
originalmente aí moradora, por razões que são éticas e sociais. Condenar a 

população de baixa renda a viver exclusivamente o exílio da periferia urbana, 
onde são menores as oportunidades de trabalho, de educação, de saúde, e 

dificuldade de mobilização de um modo geral, é penalizá-la duplamente. De-
fende-se aqui, para todos, o DIREITO À CIDADE, à festa que ela representa, 

com todos os seus estímulos e oportunidades.” (MARICATO, 1994, p. 128)
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MORAR - verbo

           transitivo indireto

1. residir em (determinado local); habitar, viver.

            Intransitivo

            2. residir sob determinadas condições, em determinadas circunstâncias.

            transitivo indireto

            3. compartilhar moradia; viver com.

            transitivo indireto - FIGURADO (SENTIDO)•FIGURADAMENTE

            4. enraizar-se em (determinado local); achar-se.

            transitivo indireto - INFORMAL•BRASILEIRISMO

            5. frequentar (local) com assiduidade; visitar (local) com frequência.

            transitivo indireto - INFORMAL•BRASILEIRISMO

            6. entender, compreender.

HABITAR - verbo

             transitivo direto e transitivo indireto

             1. ocupar como residência; morar.

              transitivo direto

              2. prover de habitantes; povoar, ocupar.

              transitivo direto e transitivo indireto - FIGURADO (SENTIDO)•FIGURADAMENTE

              3. estar presente; permanecer.

REHABITAR - verbo

v. t.. Habitar de novo.

2.1 Morar

 O intuito de começar este capítulo descrevendo as palavras “morar, 
habitar e rehabitar”, se deu por compreender que o morar não possui o senti-
do restrito de apenas ‘residir em algum lugar’, morar é também ter direitos ao 
espaço, é poder frequentar livremente a cidade. Assim como a ideia do habi-
tar, poder estar presente e permanecer, sem obstáculos, sem desigualdades. 
é poder viver a cidade e tudo o que ela pode oferecer. É poder ocupar a rua, 

é direito ao espaço coletivo, à troca, às possibilidades. 
 E rehabitar.... é poder fazer tudo isso de novo, é poder trazer para o 

centro de São Paulo toda a vitalidade que ele tem direito.



5352

2.1.1 O direito tardio à moradia

“O resultado é: planejamento urbano para al-
guns, mercado para alguns, lei para alguns, 
modernidade para alguns, cidadania para al-
guns…” (MARICATO et al, 2012, p. 125)

A luta pelo direito à moradia é uma 
discussão que tem sido abordada há muito 
tempo e que, ainda assim, continua a ser 
um tema atual, centro de diversas discus-
sões e que faz parte de um processo demo-
crático na formulação dos direitos à cidade, 
embora, não fosse considerado, até alguns 
anos atrás, como direito fundamental do 
cidadão. Bonduki (2000) comenta isso em 
seu texto “Habitar São Paulo: reflexões so-
bre a gestão urbana.”:

(...) Ao con-
trário da educação e 
saúde, a habitação 
não estava incluída, 
até este ano, dentre os 
direitos fundamentais 
do cidadão brasileiro. 
Emenda ao Artigo 6° 
da Constituição Fede-
ral, recém-aprovada no 
Congresso Nacional, 
introduziu finalmente a 

moradia como um di-
reito social, dando um 
passo importantíssimo 
no sentido de criar uma 
base jurídica que possa 
permitir aos cidadãos 
e movimentos por mo-
radia lutar para ter as-
segurado o acesso à 
habitação. (BONDUKI, 
2000, p. 163).

O direito à habitação vai ser ressal-
tado pela primeira vez na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) em 1948, e 
é nesta mesma data que “o direito à moradia 
digna¹ foi reconhecido e implantado como 
pressuposto para a dignidade da pessoa 
humana” (GONÇALVES, 2019). De acordo 
com Débora Sanches e Angélica Benatti Al-
vim (2016), a discussão sobre moradia dig-
na e a participação social, no Brasil, data 
da década de 1960, no cenário da Reforma 
Urbana “onde o direito à cidade e à moradia 
surgem como componentes centrais, emer-
gindo como contraposição a um modelo de 
urbanização excludente e espoliativo.” (AL-
VIM, Angélica; SANCHES, Débora, 2016).

Ainda de acordo com as autoras, 

mais tarde, no período de redemocratiza-
ção do país, com a instituição da Constitui-
ção Federal de 1988, retomou-se a questão 
da moradia e a discussão sobre o desen-
volvimento urbano, porém, como descreve 
Bonduki (2000) em seu texto, o direito à ha-
bitação não era assegurado até então pela 
Constituição, sendo incluída, somente em 
2000, como um direito social e fundamental 
para qualquer cidadão por meio da Emenda 
Constitucional no art. 6° da CF de 1988², e 
em meados de 1990, no II Habitat, foi pro-
duzida documentação para a ampliação do 
conceito. 

De acordo com Maria Isabel Villac e 
Victoriano Pedrassa Neto (2013), em julho 
de 2001, também foi aprovada em âmbito 
nacional a lei n⁰ 10.257, que é chamada de 
“Estatuto da Cidade”, e que “visa estabele-
cer diretrizes gerais da política urbana no 
Brasil e regulamentar os artigos 182 e 183 
da Constituição Federal de 1988, que tratam 
da política urbana e condicionam a garantia 
dos direitos de propriedade ao cumprimento 
de sua função social.” (PEDRASSA NETO, 
Victoriano; VILLAC, Maria Isabel. 2013). 
Desse modo, ele regula diretrizes urbanas 
e princípios da propriedade e garante o di-
reito a cidades sustentáveis, além de am-

¹ Consta na política municipal da habitação, confor-
me Art.6 da CF, Lei Federal 10.257/2001 - Estatu-
to da Cidade e Art. 79 do Plano Diretor Estratégico 
(Lei Municipal 13.430/02): assegurar o direito à mo-
radia digna enquanto direito social a todos os seus 
cidadãos. Este arcabouço legislativo define moradia 
digna como aquela que “garante ao morador a se-
gurança na posse e dispõe de instalações sanitárias 
adequadas, com condições de habitabilidade, atendi-
da por serviços públicos essenciais – abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário, energia elé-
trica, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação 
e transporte coletivo, além do acesso aos equipa-
mentos sociais básicos”. Fonte: PMH, 2011 <http://
observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>. 

² “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternida-
de e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.” (GONÇALVES, 2019)

pliar o conceito de direito à moradia, decla-
rado na Constituição de 1988, para direito 
à cidade. Além disso, o Estatuto da Cidade 
ainda dispõe de instrumentos para garantir 
“a função social da propriedade urbana, de 
justiça social e de participação democráti-
ca na gestão da cidade” (ALVIM, Angélica; 
SANCHES, Débora, 2016).  
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2.1.2 Déficit

No entanto, vemos em São Paulo 
inúmeras pessoas vivendo em assenta-
mentos irregulares, cortiços, favelas e lo-
teamentos ilegais. De acordo com Bonduki 
“a política habitacional, deve tornar-se defi-
nitivamente instrumento de política urbana 
para viabilizar esta grande transformação 
que a cidade exige (BONDUKI, 2000, p. 
14.)”. O autor assinala que os meios para 
que isso possa ser concretizado podem se 
dar “através da urbanização, qualificação 
urbana e regularização dos assentamentos 
habitacionais periféricos, nas favelas, lotea-
mento irregulares e conjuntos habitacionais 
periféricos e através da criação de alterna-
tivas de moradia popular digna nas áreas 
centrais e consolidadas da cidade” (BON-
DUKI, 2000, p. 14).

 Vale ressaltar o conjunto de proble-
mas enfrentados pela população de baixa 
renda  em São Paulo que enfrenta uma 
série de problemas como a miséria, a de-
gradação ambiental, violência, deficiência 
no transporte público, trânsito caótico, fal-
ta de saneamento básico e fragilidade na 

questão habitacional, entre outros. Ou seja, 
apesar de se ter direitos assegurados por 
lei, nada adianta se as gestões urbanas não 
incluem e executam programas para que de 
fato se garantam os direitos básicos à po-
pulação. Essa precariedade de planos afeta 
principalmente a população à margem da 
sociedade, que vê  na ocupação de áreas 
públicas, de risco, mananciais, terrenos ile-
gais e irregulares uma chance de possuir 
habitação, e acesso à serviços e oportuni-
dades. (BONDUKI, 2000)

De acordo com a Secretaria Muni-
cipal de Habitação, São Paulo possui um 
déficit habitacional de aproximadamente 
1,3 milhões de pessoas, com base no ano 
de 2015. Apesar da necessidade de novas 
moradias, o problema é maior, já que a mo-
radia digna requer infraestrutura urbana e 
equipamentos sociais, não apenas a unida-
de habitacional em si. Assim, o déficit pode 
atingir um grau muito maior, pois uma par-
cela da população ainda não possui infraes-
truturas adequadas. (BONDUKI, 2000). 

Em contrapartida, o centro da cida-
de de São Paulo possui inúmeros prédios 
desocupados ou lotes subutilizados, que 
podem tornar-se uma possibilidade para 
a população. O vazio na área central é 
acompanhado não só pelo crescimento e 
espraiamento das regiões periféricas, mas 
também a segregação do espaço dá lugar 
ao embate centro x periferia discutido por 
Villaça, sendo o primeiro dotado da maioria 
dos serviços urbanos, públicos e privados, 
e o segundo longe do centro e das infraes-
truturas existentes. (Villaça apud Tsukumo, 
2007).

FAVELAS NÚCLEOS LOTEAMENTOS CORTIÇOS
• 1.715 favelas 
cadastradas pela 
Secretaria

• 425 núcleos 
cadastrados pela 
Secretaria

• 1.974 loteamentos 
cadastrados pela Se-
cretaria

• 1.506 cortiços cadas-
trados pela Secretaria 
apenas nas subprefei-
turas da Sé e Mooca

 391.053 domi-
cílios em favelas 
estimados pela 
Secretaria

• 60.602 famílias 
em núcleos esti-
madas pela Se-
cretaria

• 390.007 lotes em lo-
teamentos irregulares 
estimados pela Secre-
taria

TABELA 3 - Fonte: <http://www.habitasampa.inf.br/habitacao/> Acessado em: 10/05/2019

Imagem 2.1.1: Prédio ocupado no 
centro de SP

Fonte: < http://polis.org.br/noticias/
instituto-polis-critica-a-ppp-habitacion-
al-para-o-centro-de-sao-paulo/>
01/06/2019
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[outros morar ...]

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019    o mapa acima recebeu tratamento pela autora

MAPA 12 - O intuito desse mapa é mostrar na quadra escolhida e no seu entor-
no imediato a quantidade de lotes vazios e subutilizados que poderiam ser usados 
para criação de novas habitações ou equipamentos como forma de tentar ajudar na 
questão do déficit de moradia e trazer ainda mais vitalidade para o centro. 
Na quadra de projeto pode-se observar a presença de lotes vazios e subutilziados 
que não trazem densidade populacional para a região.

quadra escolhida para
projeto - s/ escala
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2.1.3 Sobre algumas políticas habitacionais

Como discutido por Bonduki (2004), 
o processo de urbanização se relaciona 
com  a necessidade de prover moradia 
para a nova população assalariada que vai 
se formando e se orientando na criação de 
conglomerados, vilas e bairros operários. 
Aliado a isso e à vinda das pessoas para 
a cidade em busca de uma nova perspec-
tiva, intensifica-se a demanda por moradia, 
empregos e serviços. Junto a isso, ocorre o 
aumento dos preços dos aluguéis, fazendo 
com que a população mais pobre se loco-
mova para as áreas periféricas da cidade, 
dando origem a um urbanismo moderno e 
segregador. A população que insistiu em 
morar perto do trabalho e de todos os bene-
fícios de morar no centro, se instalava nos 
cortiços da região central. Angélica Alvim 
reforça essa ideia dizendo que:

“(...) o intenso proces-
so de urbanização eleva a de-
manda por moradia, empregos 
e serviços públicos, trazendo 
à tona problemas relacionados 
à dificuldade de acesso à terra 
por grande parte da população, 
carência de infraestrutura de 

saneamento básico e de trans-
porte, degradação ambiental, 
escassez de recursos naturais, 
entre outros. Para Kowarick a 
primeira fase da urbanização 
das cidades brasileiras deriva 
de uma matriz marcada pela 
segregação socioespacial, pro-
cesso fortalecido pela forte in-
dustrialização, pelas correntes 
migratórias e modernização 
das cidades.”  (ALVIM, Angéli-
ca, 2011)

 Assim, com a continuidade do au-
mento da população urbana, se agravava a 
situação habitacional na cidade, e com isso, 
a necessidade de criação de políticas habi-
tacionais na tentativa de dar uma resposta 
ao problema que ia surgindo. Criou-se, em 
1964, o Plano Nacional de Habitação e o 
Banco Nacional de Habitação (BNH) que 
se consolidava “no período de crescimento 
econômico e desigualdade, quando o pro-
cesso de urbanização se intensificou (...) e 
emergiram grandes cidades”. (BONDUKI, 
2000, p.20). Hoje em dia, de acordo com o 
CENSO 2010, o Brasil conta com uma den-
sidade de aproximadamente 160 milhões 

de pessoas em área urbana contra 30 mi-
lhões na área rural. 

 Deve-se considerar ainda que o 
BNH é filho urbano do regime militar, e foi 
marcado pelo “autoritarismo, centralização 
da gestão, ausência de participação da so-
ciedade, desrespeito ao meio ambiente e 
ao patrimônio cultural, priorização do trans-
porte individual, (...) acumulando uma série 
de equívocos: não utilização de recursos a 
fundo perdido; critérios de financiamento 
bancários, e não sociais; adoção da casa 
própria como única forma de acesso à mo-
radia; desprezo pelo projeto arquitetônico e 
urbanístico, com clara preferência por solu-
ções uniformizadas e padronizadas; opção 
por grandes conjuntos localizados na perife-
ria das cidades, estimulando a especulação 
imobiliária; e absoluto distanciamento entre 
a produção habitacional pública e as práti-
cas informais, que garantem a produção da 
cidade real, onde a maioria da população 
mora.” (BONDUKI, 2000, p. 20 e 102). 

Infelizmente, o pensamento de levar 
habitação para regiões com mais infraestru-
tura na cidade não era compartilhado pelo 
BNH além de consolidar uma “visão distor-
cida do problema da moradia, que benefi-

ciava a construção civil e se disseminou por 
todo o país” (BONDUKI, 2000, p.102). Os 
conjuntos habitacionais, nessa época, eram 
construídos em áreas afastadas do centro, 
isolados do traçado existente, logo, afasta-
dos da infra-estrutura e de serviços que a 
cidade oferecia. 

 A população de baixa renda, devido 
à falta de respostas às suas necessidades e 
à ausência de fiscalização sobre a ação dos 
agentes privados, ocupou áreas que deve-
riam ser preservadas. (BONDUKI, 2000) 
Ao se estenderem para áreas periféricas, 
novos investimentos para implantação de 
infraestrutura nessas áreas foram necessá-
rios. O fluxo casa-trabalho aumentou a de-
manda por transporte, porém, ao invés de 
investirem em transporte público eficiente, 
criaram avenidas e viadutos, priorizando o 
automóvel. Bonduki comenta os impactos 
negativos dessa escolha, como “a deterio-
ração do ambiente urbano, poluição do ar, 
atropelamentos, acidentes de trânsito e ne-
cessidade de criar grandes áreas de esta-
cionamento onde poderiam existir praças e 
áreas de lazer e convivência.” (BONDUKI, 
2000, p. 22)

Juntamente, a cidade passava por 
um processo de especulação imobiliária 
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“sem que houvesse ações concretas para 
valer a função social da propriedade urba-
na” (BONDUKI, 2000, p.22), o que gerou 
aumento das ocupações de terra, em um 
cenário em que se tinha uma carência de 
oferta habitacional para a população de bai-
xa renda. Além do mais, o autor comenta 
que os conjuntos habitacionais criados nes-
sa época eram feitos em reproduções, sem 
preocupação com a qualidade do projeto ou 
seja, sem a participação comunitária, sem 
diálogo com o entorno e despreocupado 
com a sua inserção no meio físico e meio 
ambiente, além de serem implantados em 
áreas periféricas, longe da oferta de servi-
ços e empregos, o que fazia a cidade ser 
aumentada no plano horizontal, sem dar 
importância ao ambiente e a qualidade do 
projeto. 

“Surgia, assim, em-vol-
ta de uma pequena parcela da 
cidade edificada pelos agen-
tes imobiliários capitalistas de 
acordo com a legislação (a ci-
dade legal), uma cidade real, 
habitada precária e em caráter 
predatório por contingentes 
significativos da população, 
mas que inexistia perante os 
orgãos públicos, que não a 
reconheciam como produzida 

espontaneamente por seus 
habitantes. (BONDUKI, 2000, 
p.22)”

  O autor ainda descreve que, quan-
do resolveram baratear o custo das obras, 
para atender a população que estava em-
pobrecendo, escolheram reduzir a quali-
dade dos empreendimentos, diminuindo o 
tamanho das unidades, construindo habi-
tações precárias e distantes, ao invés de 
alterar o processo de gestão e produção, 
além de não haver diversificação das plan-
tas para que pudesse atender um número 
maior de famílias. Mesmo assim, a popula-
ção de baixa renda ainda não tinha condi-
ções de custear uma moradia como essa, o 
que as levou a ocupar áreas preservadas, 
loteamentos precários e terrenos ilegais e 
deixou as habitações, construídas por essa 
má gestão, desocupadas. 

“(...) essas milhares de 
moradias edificadas com re-
cursos públicos e não ocupa-
das são o caso mais explícito 
de uma contradição presente 
no Sistema Financeiro de Ha-
bitação, caracterizada pela má 
utilização dos recursos nos pro-

Imagem 2.1.2: Imagem aérea do centro de SP
Fonte: <https://www.causp.gov.br/nova-lei-municipal-sp-perdoa-debitos-de-iss-ate-r-1-milhao/>
01/06/2019

Imagem 2.1.3: Favela Paraisópolis
Fonte: < https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/turismo/noticia/3021521/favela-paraisopolis-lanca-tra-
jeto-passeio-turistico-por-150 >                  01/06/2019
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gramas oficiais centralizados, 
enquanto milhões de pessoas, 
sem alternativas, construíram 
de modo improvisado, em lo-
teamentos precários ou favelas, 
muitas vezes localizados em 
áreas de proteção ambiental, de 
mananciais ou frágeis do ponto 
de vista ecológico.” (BONDUKI, 
2000, p.22).

 Surgia daí o aumento de ocupações 
de terras devido à falta de oferta habitacio-
nal que a população de baixa renda conse-
guia bancar. As pessoas passavam a habi-
tar cortiços e favelas, ou seja, habitar o que 
Maricato (2012) chama  de ‘cidade real’, e 
que era invisível aos órgãos públicos. Mari-
cato contribui para essa visão dizendo que 
“no planejamento urbano modernista/fun-
cionalista importante instrumento de domi-
nação ideológica: ele contribuiu para ocul-
tar a cidade real e para a formação de um 
mercado imobiliário restrito e especulativo.” 
(MARICATO et al, 2012, p. 124). Maricato 
ainda salienta que:

(...) Boa parte do cres-
cimento urbano se deu fora 
de qualquer lei ou de qualquer 

plano, com tal velocidade e in-
dependência que é possível 
constatar que cada metrópo-
le brasileira abriga, nos anos 
1990, outra, de moradores de 
favelas, em seu interior. Par-
te de nossas cidades podem 
ser classificadas como não 
cidades: as periferias extensas, 
que além das casas autocons-
truídas, contam apenas com o 
transporte precário, a luz e a 
água (esta não tem abrangên-
cia universal, nem mesmo em 
meio urbano).”  (MARICATO et 
al, 2012, p. 140)

 
 A autora ainda reforça o fato da 
gestão que estava vigente na época, que 
permaneceu alienada em relação às solu-
ções para os problemas da cidade. O PD 
que Maluf (93-96) e Pitta (97) propuseram 
para a cidade ignorou a cidade ilegal, além 
de diversos outros aspectos da cidade, não 
exclusivamente urbanístico, como a segu-
rança, a educação, saúde, etc.

Imagem 2.1.5: CEU 
Paraisópolis

Fonte: <https://por-
tal.aprendiz.uol.com.
br/2015/08/01/ceus-comple-
tam-12-anos-como-referen-
cia-de-politica-para-uma-ci-
dade-educadora/>

01/06/2019

Imagem 2.1.4: Favela 
Paraisópolis

Fonte: <https://econo-
mia.uol.com.br/noti-
cias/bbc/2018/05/07/
maior-favela-de-sp-tera-
banco-e-moedas-pro-
prios---mas-como-isso-pode-
mudar-a-vida-de-moradores.
htm/>
01/06/2019

Imagem 2.1.6: Cortiço 
no centro de SP

Fonte: <http://www.blog-
doconsa.com.br/2015/10/
cortico-do-centro-de-sao-
paulo-e.html>

01/06/2019
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2.1.4 Possibilidades

De acordo com Bonduki (2000), for-
mou-se um quadro de revolta e crítica em 
relação à política habitacional do modelo 
central desenvolvimentista, que ganhou for-
ça ao longo dos anos 80, principalmente en-
tre 80-83, ao mesmo tempo em que o país 
passava por um processo de oposição ao 
regime autoritário, em um cenário em que 
se teve o agravamento da moradia com o 
“esgotamento do padrão periférico do cres-
cimento urbano” (BONDUKI, 2000, p.39), 
além do aumento do desemprego, e a falta 
de uma solução habitacional, o que fez des-
pertar um período de longa transição para 
novas propostas de gestão urbana. 

Nessas discussões, a participação 
comunitária ganhou força, com canais de 
participação popular, fóruns de habitação, 
gestão democrática e descentralizada, exe-
cução orçamentária, inversões de priorida-
de a fim de garantir o direito à cidade, par-
ceria de organizações não governamentais 
com o poder público, além de investirem em 
transporte coletivo, preservação ambiental, 
barateamento da produção habitacional ao 
financiar direto para o usuário final, reco-
nhecimento da cidade real por meio da ur-
banização, etc, para esse novo modelo ele 
atribui o nome de ambiental-participativa, 

baseado em três pontos: participação, de-
senvolvimento sustentável e qualidade de 
vida e do ambiente. (BONDUKI, 2000).  O 
autor mostra que o direito à cidade e à me-
lhor qualidade de vida é possível, desde 
que os investimentos na área social sejam 
priorizados, destinando recursos a serviços 
sociais básicos, como educação e saúde, à 
cidade e garantia do direito à habitação; e, 
ainda, que os movimentos sociais passam a 
participar da luta por melhores condições e 
pelo direito à cidade, enquanto que o poder 
público deixa de ser o único responsável 
pelos programas sociais.

 Esse processo de participação po-
pular acelerou-se a partir de 1989, época 
em que Luiza Erundina começou a sua 
gestão. Bonduki (2000, p.26) mostra a com-
preensão crescente de que “as formas tra-
dicionais de representação política, como o 
Legislativo, são insuficientes para garantir a 
democracia nas decisões governamentais, 
requerendo-se a institucionalização de no-
vos canais de participação”. Na gestão de 
Luiza Erundina, juntamente com as ações 
dos movimentos de cortiços, é possível ver 
resultados positivos e experiências concre-
tas de alternativas para o problema da habi-
tação na área central.

A administração de Luiza Erundina 
(1989-1992) teve grande importância para a 
política habitacional de São Paulo, de acor-
do com Maria Souza, foi nessa administra-
ção que se “elaborou o Plano Diretor do Mu-
nicípio, que conseguiu formular, de forma 
mais abrangente, uma nova política urbana 
mais comprometida com a “cidade existen-
te”” (SOUZA, Maria, 1994, p.119).  Além dis-
so, foi em sua gestão, em que foi desenvol-
vido um programa habitacional voltado para 
a área central com foco nos moradores de 
cortiços. Ainda de acordo com a autora, fo-
ram criadas também propostas que promo-
viam o maior adensamento da área, incen-
tivo à diversidade de usos e a criação das 
ZEIS e das zonas especiais de preservação 
(ZEP). Luiza Erundina junto com os movi-
mentos sociais desenvolveram programas 
habitacionais de recuperação dos cortiços 
e de habitações populares. Esse projeto 
mostra que é possível se ter habitação no 
centro da cidade e com qualidade no morar, 
e marca um grande avanço na conquista do 
direito à cidade. 

“A implementação de pro-
jetos-piloto em áreas de cortiço foi, 
sem dúvida, a experiência mais signi-
ficativa da Prefeitura para a área cen-
tral. Pela primeira vez uma política 
habitacional direcionada para o pro-
blema da moradia no Centro se opôs 
à expulsão das famílias residentes, 
defendeu a reabilitação dos edifícios 
encortiçados e, principalmente, pela 
primeira vez o projeto saiu da esfera 
dos “planos” e “diretrizes”. O “Casa-
rão” na Avenida Celso Garcia propôs 
a recuperação do edifício antigo, hoje 
com 54 unidades, e a construção de 
um edifício novo que, somados, abri-
garão 180 famílias. O projeto previu 
ainda creche, praça, serviços e co-
mércio local.” (SOUZA, Maria, 1994, 
p.119)

 O projeto contava com um centro 
cultural que atendia, não somente a popu-
lação que ali residia, mas também a popu-
lação do entorno. O projeto Celso Garcia 
foi um dos que mais avançou, e se tornou 
exemplo de que é possível ter moradia dig-
na e bem localizada, se tornando referên-
cia para a luta do movimento dos cortiços. 
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(BONDUKI, 2000). Porém, de acordo com 
Souza (1994), esse projeto foi interrompido 
pela mudança da administração municipal. 

 O governo da Luiza Erundina tinha 
propostas baseadas na diminuição da se-
gregação sócio espacial e integração à ci-
dade legal, e “procurou compatibilizar uma 
boa arquitetura e adequada inserção urba-
na com custos compatíveis com a habitação 
social, o que apontou caminhos que criaram 
referências projetuais inovadoras.” (SAN-
CHES, Débora; ALVIM, Angélica, 2016). 
Porém, na gestão seguinte com Maluf e 
Pitta (1993-2000), não foi dada continuida-
de aos programas iniciados pela Erundina, 

sendo suspensas as obras. De acordo com 
as autoras, acontecendo, mais uma vez, 
um retrocesso na política habitacional, sem 
a participação popular e com métodos tradi-
cionais e repetitivos de construção. Somen-
te na gestão da Marta Suplicy (2001-2004), 
que os programas são retomados e algu-
mas obras concluídas, além de serem feitos 
estudos para retrofits em imóveis vazios na 
região central. Foi em seu governo também, 
em que se teve, na periferia, a construção 
de alguns equipamentos, como teatros, ci-
nemas, espaços de dança, esporte, etc., 
na tentativa de diminuir a desigualdade de 
oportunidades e resgatar o caráter público 
dos espaços públicos. 

Imagem 2.1.7: Es-
quina do terreno de 
projeto.

Fonte: Autoria própria

21/08/2018
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2.2 Direito ao centro

Ao perguntar para as pessoas sua 
impressão sobre a região central, é possí-
vel perceber que, para algumas, o centro 
é sinônimo de violência, de moradias em 
cortiços em situações precárias, falta de se-
gurança, entre outros. Porém, apesar das 
deficiências da região, o centro continua a 
ser um local com grande dinâmica urbana, 
bem localizado e um dos lugares na cidade 
mais bem servido de empregos e rico em 
infraestrutura. De acordo com Villaça (1994) 
o centro é o lugar com mais possibilidades e 
é acessível à maioria da população. Trazer 
moradia para o centro da cidade é abrir ca-
minho à inclusão social através do território, 
oferecendo oportunidades à população de 
baixa renda. Rolnik enfatiza que, “numa ci-
dade onde ter ou não acesso a estas infraes-
truturas faz toda a diferença e onde 60% de 
seus moradores vivem alguma espécie de 

carência (de água ou luz ou pavimentação 
ou escola ou creche ou atendimento médico 
ou transporte decente), não podemos nos 
dar ao luxo de desperdiçar nossos espaços 
equipados.” (ROLNIK, 1994, p117).

No entanto, a política habitacional 
do BNH deu prioridade o financiamento 
aos imóveis novos, a ideia de casa própria 
como única forma de acesso à moradia, e 
essa foi uma das causas da degradação em 
áreas centrais, pelo menos nos últimos 25 
anos, como aponta Maricato, 1994. A priori-
zação absoluta da casa própria com o pilar 
da política habitacional (que desconheceu 
a modalidade de aluguel) também contri-
buiu nesse sentido, se afastando da ideia 
de imóveis usados. Assim, pensar em no-
vas maneiras de acesso à moradia, como o 
aluguel ou a recuperação de moradias em 
áreas centrais, regularização e urbanização 

de favelas, etc., poderiam ser inseridos na 
política habitacional. 

A luta pelo direito à moradia é enten-
dida como uma luta pelo direito à cidade, 
porém a moradia digna deveria estar atrela-
da não somente a ter um teto, mas também 
a uma habitação “luminosa, arejada e aque-
cida, com estrutura estável e durável, com 
infraestrutura básica, localizada a uma dis-
tância razoável dos locais de trabalho e dos 
serviços básicos, por um preço acessível” 
(ALVIM, Angélica, 2011). A autora explicita: 

“O entendimento do 
que vem a ser moradia digna 
passa pelo entendimento do 
direito à cidade, definido por 
Lefebvre. O autor aponta que 
o tecido urbano não se limite à 
sua morfologia, e sim ao modo 
de vida, onde o espaço urbano 
induz a comportamentos e há-
bitos e gera também preocu-
pações com a diversos outros 
aspectos da vida social. O iso-
lamento das funções urbanas 
– morar, trabalhar, circular e la-
zer – é a antítese das relações 
socioespaciais que configuram 
a questão da moradia digna e 
o direito à cidade. Para o autor, 

a cidade é obra dos cidadãos, 
sendo configurada a partir de 
lutas e disputas entre as dife-
rentes classes sociais, sendo 
que os conflitos entre os grupos 
reforçam o sentimento de per-
tencimento em relação ao meio 
urbano que habitam.” (ALVIM, 
Angélica; SANCHES, Débora, 
2016).

 Trazer habitação para a região cen-
tral pode ser uma maneira de diminuir a 
exclusão social, que engloba os meios so-
ciais, econômicos e o meio urbano, não se 
limitando apenas a exclusão ao espaço físi-
co. Isso faz com que a moradia digna seja 
inserida na dinâmica da vida urbana, em 
uma região dotada de infraestrutura e com 
oferta de empregos e serviços. Com isso, 
a população fica mais perto de áreas com 
equipamentos de saúde, lazer, educação, e 
outros aspectos da vida urbana associadas 
ao cotidiano dos moradores. Possibilitar a 
população de baixa renda a ter esses aces-
sos é uma tentativa de assegurar o direito à 
cidade e garantir o acesso democrático ao 
espaço. 

O Programa “Morar no Centro” foi 
formulado com o intuito de promover o re-
-adensamento na área central, além de 
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construções de moradia para a população 
de baixa renda e recuperação dos edifícios 
desocupados, transformando-os em habi-
tação, etc. Um benefício complementar ao 
trazer habitação para a área central é de 
mudar a paisagem urbana de espaços de-
teriorados e subutilizados para áreas revita-
lizadas e adensadas. Com a habitação mais 
perto de empregos e serviços, diminuiria a 
necessidade de transportes e deslocamen-
tos e a criação de novas infraestruturas e 
equipamentos sociais, “sobrando mais re-
cursos para atender às necessidades já 
existentes; a cidade seria menos diferen-
ciada e mais equilibrada” (BONDUKI, 2000, 
p.76). Implementar um programa habitacio-
nal em uma área central e já consolidada, 
além de trazer efeitos positivos para a ci-
dade, propicia moradia digna, não somente 
para as pessoas moradoras dos cortiços, 
como também para os trabalhadores que, 
por falta de opção, habitam em bairros peri-
féricos.  (BONDUKI, 2000)

Uma reportagem publicada no site 
da Prefeitura mostra o aumento no número 
de imóveis para habitação no centro de São 
Paulo, devido a inversão na tendência de 
esvaziamento demográfico. O estudo anali-
sa o período entre 2007 e 2016 comparan-
do com anos anteriores. 

Esses novos empreendimentos são 
capazes de transformar a paisagem urbana 
e o uso do solo, e transformar o adensa-
mento populacional das regiões, sendo ca-
paz de mudar a ‘a demanda por mobilidade, 
equipamentos e serviços públicos e priva-
dos (...) mudanças na dinâmica do preço da 
terra, criando novas áreas de valorização, 
que requerem investimentos públicos de 
requalificação e renovação.’ (PASTRELO, 
Eduardo; ARAUJO, José)

Nos anos anteriores, os empreen-
dimentos ficaram concentrados, principal-
mente, no quadrante sudoeste, que agrega 
a população com maior renda. Já no perío-
do de 2007 e 2016, ficaram concentradas 
em áreas como a porção da prefeitura re-
gional da Sé, passando a ser um dos polos 
principais de atração para novos empreen-
dimentos, ocorrendo um duplo movimento 
“de concentração espacial de lançamen-
tos em novas áreas e, ao mesmo tempo, 
de espraiamento em direção a zonas mais 
periféricas, agora também sujeitas ao inte-
resse privado no processo de verticalização 
do uso residencial do solo.”(PASTRELO, 
Eduardo; ARAUJO, José)

“O fluxo de investimen-
tos observados na República 
representa uma inversão na 
tendência de décadas de es-
tagnação imobiliária no centro 

histórico do município. Res-
salta-se que mesmo o distrito 
Sé, caracterizado por ter sido 
por décadas o centro financei-
ro da metrópole e por ter pou-
cas áreas propícias a novos 
empreendimentos imobiliários, 
aparece no gráfico com mais de 
mil unidades residenciais lança-
das. De todo modo, é o distrito 
República que recebeu a maior 
parcela dos empreendimentos 
no período e que resultaram 
no lançamentos de 6.365 apar-
tamentos nesta área da cida-

de.” (PASTRELO, Eduardo; 
ARAUJO, José)

 Isso pode mostrar uma tendência de 
repovoamento do centro e a retomada do 
uso residencial na área central que “poderá 
significar um reforço à tão desejada diver-
sificação de usos e ao aumento da densi-
dade demográfica nesta porção da cidade 
o que corresponde a uma das diretrizes do 
Plano Diretor Estratégico em vigor (Lei n.° 
16.050/14).” (PASTRELO, Eduardo; ARAU-
JO, José)

TABELA 4- Participação percentual 
das Prefeituras Regionais nas uni-
dades residenciais lançadas, Mu-
nicípio de São Paulo - 1997 a 2006 
e 2007 a 2016

TABELA 5 - Unidades residenciais 
verticais lançadas, Prefeitura Re-
gional Sé

As duas tabelas acima foram retiradas da reportagem encontrada no site da Prefeitura de São Paulo. Fonte: < https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Informes_Urbanos/IU_Centro_2018_rev-min.pdf >. Acessado em: 02/06/2019
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Portando, é  necessário que se mude 
a visão de que o lote do centro é muito caro 
para se construir habitação social e que a 
população não conseguiria se manter ali, 
nem tampouco deveria morar junto a classe 
mais elevada. O centro é diverso, e isso é 
um dos pontos que faz com que a popula-
ção de baixa renda consiga se manter. Além 
do mais, a proximidade com equipamentos 
e infraestrutura acaba reduzindo gastos 
que seriam destinados a isso, o que pode 
ser uma justificativa para a implantação de 
moradia no centro, ao reduzir esse custo 
ou destinado para outras necessidades. A 
diversidade de pessoas e usos não trariam 
aspectos negativos para a região, mas sim 
poderia ser capaz de criar um ambiente di-
verso, de troca e mais inclusivo. 

Bonduki (2000) comenta que é viá-
vel a construção de moradia, uma vez que 
uma boa parcela da população dos cortiços 
faz parte de forma estruturada e estável do 
mercado de trabalho e necessita morar nas 
áreas centrais, comprometendo sua renda 
por pagar elevados preços nos aluguéis. 
Ainda, fala que, de acordo com um estudo 
realizado pela Prefeitura, mais da metade 
dos moradores (53%) são assalariados com 
renda familiar média (5 e 6 salários míni-
mos) e carteira assinada, e 29% possuem 
estabilidade onde moram, estando ali há 
mais de três anos. “Estes dados mostram 

que a localização - que possibilita proximi-
dade ao emprego e aos serviços públicos 
- é fator determinante na opção por morar 
em cortiços em áreas centrais ou consolida-
das, de certa forma explicando por que esta 
alternativa de moradia, que apresenta pés-
simas e inaceitáveis condições de habitabi-
lidade, é tão buscada, mesmo por famílias 
que teriam renda e estabilidade para morar 
melhor.” (BONDUKI, 2000, p. 74) 

Além desses pontos, as pessoas 
que decidiram continuar a morar no centro 
o fizeram pelas vantagens que isso traz, 
como: redução das distâncias, ofertas de 
emprego formal, ou até mesmo informal 
como vender produtos nas ruas, etc. 

“(...) e mesmo 
com seus problemas, 
o centro continua 
sendo a melhor op-
ção de vida de mui-
tas pessoas, pois, 
encontram diversão 
no centro, em bares e 
restaurantes e ainda 
tem creches, postos 
de saúde, escolas, 
faculdades, hospi-
tais, ao contrário da 
vida nas periferias 

que há distância de 
tudo, os moradores 
são obrigados a pas-
sar horas dentro de 
ônibus para conse-
guir chegar até seus 
empregos, há falta de 
diversão e a bandida-
gem que está sempre 
por perto. (...)” (BLO-
CH, Janaina, 2007, 
p.41)

 

Trazer habitação para a região cen-
tral é uma forma de “revitalizar a região, 
romper a segregação urbana e transformar 
a lógica que há décadas orienta o cresci-
mento da cidade e a localização dos conjun-
tos habitacionais de interesse social” (BON-
DUKI, 2000, p. 74). Assim, trazer moradia 
é uma forma de democratizar a ocupação 
do solo e o acesso à equipamentos para a 
população de baixa renda. Construir mora-
dia na área central pode trazer diversos be-
nefícios para a cidade, diminui distâncias, 
o que consequentemente diminui o trânsi-
to da cidade, cria-se diversidade, aumenta 
a dinâmica urbana do local, acaba com o 
horário restrito de fluxo nos horários comer-
ciais, diminui a demanda por equipamentos 
e infra estrutura por já estar em uma área 
com esses serviços consolidados, etc. 

“A terra é o insumo bá-
sico e essencial para iniciar 
qualquer intervenção em habi-
tação. Mas o solo urbano é um 
bem escasso e caro, produto do 
trabalho social de produção da 
cidade. Assim, garantir o aces-
so à terra para quem nela mora 
ou para quem dela necessita é 
o ponto de partida para uma po-
lítica habitacional democrática.” 
(BONDUKI, 2000, p.109). 
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Democratizar o centro é um proces-
so complexo. Porém, percebe-se o esforço 
dos movimentos sociais, ongs, as iniciativas 
acadêmicas, e algumas políticas de aumen-
tar o adensamento e a vitalidade da região 
central. Como mostrado na reportagem, al-
gumas ações e conquistas já foram eviden-
ciadas, caminhando para uma configuração 
mais justa da cidade. 

Com isso, é importante que haja pro-
gramas que, de fato, coloquem o que está 
no papel em prática. É possível perceber 
que as pessoas tem se mostrado interessa-
das em discutir e revitalizar o centro, assim 
como é necessário também refletir sobre 
futuras políticas habitacionais que possi-
bilitem participação popular e garantia ao 
espaço. Existe uma série de vantagens ao 
trazer moradia, não somente habitação so-
cial, para o centro, e com ela trazer diversi-
dade de uso, e mesclá-los, criando edifícios 
multifuncionais, diminuir distâncias, conec-
tar as infraestruturas através de redes, re-
qualificar os cortiços, reforma dos edifícios 
abandonados e/ou subutilizados, garantir a 
permanência da população de baixa renda 
no centro, produção de diferentes unidades 
habitacionais a fim de pensar na diversida-
de de famílias que ali podem morar, entre 
inúmeros outros. 

Imagem 2.2.1: Teatro 
no largo do Paissandú

Fonte:< https://gestaour-
bana.prefeitura.sp.gov.
br/centro-aberto-paissan-
du/ >         02/06/2019

Imagem 2.2.2: Batal-
ha de break no largo 
do Paissandú

Fonte:< https://gestaour-
bana.prefeitura.sp.gov.
br/centro-aberto-paissan-
du/ >         02/06/2019
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2.3 Legislação

Se no último subcapítulo é argumen-
tado em favor da ocupação e da moradia 
no centro, este mostra como é um direito 
regulamentado. O Plano Diretor Estratégico 
(PDE) foi regulamentado em 2001 através 
da Lei 10.257/01 conhecida como Estatuto 
da Cidade, possuindo instrumentos para 
que se possa garantir o direito à cidade. É 
um instrumento para o planejamento e de-
senvolvimento dos municípios, apresentan-
do propostas para a organização dos usos 
do solo, construção do espaço urbano, re-
des de infraestrutura, etc. 

Foi a Constituição de 1988 que atri-
buiu ao Plano Diretor “responsabilidade de 
fixar diretrizes para o cumprimento da fun-
ção social da propriedade urbana” (BON-
DUKI, 2000, p.109), além de “reduzir as de-
sigualdade no acesso aos serviços e à terra 
urbana, de modo a melhorar a qualidade de 
vida de seus moradores e possibilitar equi-
dade na distribuição dos recursos, ou seja, 

fazer dos investimentos públicos um instru-
mento para reduzir a péssima distribuição 
de renda que existe no país e na cidade. 
Definir com clareza quando, como e onde 
a terra urbana cumpre sua função social é, 
também, objetivo básico e primordial do PD. 
(...) A importância do Plano Diretor requer 
um amplo processo de elaboração, reflexão 
e debate com uma crescente participação 
de todos os que têm interesse na melhoria 
das condições de vida na cidade, entre os 
quais os trabalhadores constituem a maio-
ria.” (BONDUKI, 2000, p. 157 e 158).

Na gestão de Luiza Erundina foram 
propostas as Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS), que de acordo com Bonduki 
(2000), previam a facilitação da legislação 
de uso e ocupação do solo destinada a 
construção de habitação social, que possi-
bilita o acesso à terra. As ZEIS são instru-
mentos do PD e são divididas em 4 catego-
rias, entre elas, está a ZEIS 3 que propõe o 

uso de “terrenos ou  imóveis subutilizados 
em áreas com infra-estrutura urbana, ser-
viços e oferta de empregos, nos quais se 
propõe a produção e reforma de moradias 
para a HIS, assim como de mecanismos de 
alavancagem de atividades de geração de 
emprego e renda.” (Plano Diretor)

Além disso, um instrumento de grande im-
portância é a Operação Urbana Centro que 
consiste em trazer habitação para a área 
central, visando a requalificação urbana. De 
acordo com a Prefeitura, ela “estabelece in-
centivos à produção de novas edificações, 
à regularização de imóveis, à reconstrução 
e reforma das existentes para sua adequa-
ção a novos usos, e também cria condições 
especiais para a transferência de potencial 
construtivo de imóveis de interesse históri-
co. Sem pretender priorizar a arrecadação 
de recursos financeiros, a Operação Urba-
na Centro inova na criação de estímulos 
e benefícios para atrair os investidores na 
construção de habitações, hotéis e de edi-
fícios garagem, bem como os destinados à 
cultura, à educação e ao lazer.” (SITE PRE-
FEITURA, 2010)”.  

Além de garantir moradia digna, o 
plano diretor estratégico sancionado pelo 
ex prefeito Fernando Haddad em 2014 
propõe melhorias para a cidade, como a 
criação de corredores de ônibus, melhoria 
da relação do ambiente construído com as 
ruas, estimulação da participação popular, 
faixas de bicicletas, diminuição da veloci-
dade dos automóveis na marginal, melho-
ria da mobilidade urbana, valorização das 

iniciativas culturais, entre outros. Porém, al-
gumas dessas melhorias já foram retiradas 
do campo prático, pela descontinuidade do 
governo. 

Com isso, para qualificar a área 
não só do projeto, mas também do Largo 
do Paissandú como um todo, foram consi-
derados diretrizes para o desenho urbano 
como, calçadas mais amplas em todo o pe-
rímetro, especialmente na Av. Rio Branco; 
transformação de ruas em calçadões (com 
a continuidade da passagem de carro, po-
rém de forma reduzida, criando uma igual-
dade entre o pedestre e o carro; no caso 
da Rua Boticário, que se trata de uma rua 
estreita com pequenas calçadas, ela foi fe-
chada se transformando unicamente em um 
calçadão para pedestres e carros que pre-
cisam prestar um serviço, como ambulân-
cias, etc.); fachada ativa com comércios e 
serviços voltados para a rua; fruição pública 
com a criação de ruas internas; partes do 
edifício sobre pilotis; áreas de permanência, 
trocas e/ou lugares para manifestações ar-
tísticas; uso misto com a ideia de projetar 
habitações com outros equipamentos que 
dão suporte ao morar; etc. 

Essas transformações produzidas 
nos últimos anos denota o quanto é neces-
sário um planejamento urbano para asse-
gurar a justiça social, e que deveria ser a 
expressão democrática da sociedade. É 
necessário pensar em uma proposta que 
democratize a cidade e amplie a cidada-
nia.  (MARICATO, et al, 2012).
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[zoneamento ...]

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019

[plano diretor estratégico ...]

Imagem 2.3.1: Esquema ilustrativo novo PDE   - 21/08/2018
Fonte: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/texto-da-lei-ilustrado/

quadra escolhida para
projeto - s/ escala

MAPA 13: O terreno escolhido faz parte da zona ZEIS-3, ZEIS-5 e ZC (zona 
de centralidade) como já foi explicado anteriormente, a ZEIS-3 corresponde em tra-
zer habitação social em área com infraestruturas já consolidadas. Além do mais, é 
possível ver que a região apresenta diversos terrenos dedicados a ZEIS, porém sem 
a construção de habitações. O projeto não destinou 100% do terreno à habitação 
social, possuindo apartamentos com metragens maiores a fim de atender uma maior 
parcela da população. Se defende a ideia de mesclar famílias, classes e usos. 

Assim como proposto no Plano Diretor (2014), o projeto também consta 
com elementos como fachada ativa (com comércios virados para a rua), fruição 
no interior da quadra (o que possibilita diminuir distâncias), uso misto (como forma 
de trazer mais vitalidade para a região), calçadas com larguras maiores, além de 
conseguir aproveitar e alcançar o CA4 da quadra. 



3. ESPAÇO PÚBLICO COMO DIREITO À CIDADE

Imagem 3: Largo do 
Paissandú
Fonte: <https://
gestaourbana.prefeitu-
ra.sp.gov.br/centro-ab-
erto-paissandu/>

28/05/2019

“Se o mundo urbano é um equipamento potencial de lazer, quanto mais com-
plexo e diversificado, tanto mais plenamente pode ser apropriado para esse 
fim. Planejar espaços para fins de lazer não é construir campos de futebol, 

ciclovias ou criar áreas verdes. É cultivar um meio urbano cujas ruas permitam 
jogar uma ‘pelada’, andar de bicicleta, ou simplesmente passear à sombra”. 

(SANTOS, 1981, p.142  apud FERREIRA, 2007) 
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Assim como a moradia, retratada 
no capítulo anterior, que é um assunto que 
vem sido bastante discutido, o direito ao 
espaço público também é. Com isso, este 
capítulo procura discutir acerca das  formas 
de apropriação do espaço no centro de São 
Paulo, e a relação entre o espaço público 
e privado. A região central, apesar do seu 
esvaziamento, ainda é uma região com in-
tensa circulação de pessoas no horário co-
mercial, seja para ir ao trabalho, para fazer 
compras, ou aproveitar da rica rede de equi-
pamentos e serviços que existe na região. 
Sendo assim, este capítulo discute o desejo 
de se apropriar dos espaços do centro de 
uma maneira democrática e socialmente 
justa. 

Essa discussão ganha importância 
quando se trata do centro da cidade, uma 
vez que, falar dele é falar de espaço pú-

blico, de acessibilidade e espaço da vida 
coletiva, embora, de acordo com Ferreira 
(2007), haja certa escassez de áreas livres 
com elementos que garantam a ideia de 
pertencimento com a população. O autor 
comenta em sua tese que a apropriação do 
espaço é diferente comparando os bairros 
centrais e os periféricos, uma vez que esse 
se apropria dos terrenos vazios, campos de 
várzea e ruas com pouco movimento, su-
prindo a ausência de equipamentos e es-
paços que não foram projetados pelo poder 
público, enquanto aquele enfrenta a dificul-
dade causada pela diversidade de usos em 
se apropriar de espaços para o lazer. Fer-
reira ainda salienta que:

 

“A riqueza de usos e 
atividades, a variedade de pes-

soas, de equipamentos, enfim, 
a diversidade desses espaços 
acaba por configurar situações 
em que o espaço do lazer do 
ócio, é compartilhado. Em algu-
mas situações percebe-se uma 
separação tanto espacial quan-
to temporal; diversas funções 
se alternam e se complemen-
tam nos exíguos espaços li-
vres.” (FERREIRA, 2007, p. 42)

Os espaços públicos no centro po-
dem se tornar locais para o lazer da popu-
lação que residirá ali (prevendo um futuro 
adensamento populacional, como discuti-
do no capítulo anterior). Sendo assim, as 
próprias ruas se tornam espaço de lazer e 
convivência. Jane Jacobs (apud Ferreira, 
2007) discute a ideia de que, quanto mais 
pessoas circularem e permanecerem nos 
espaços públicos e nas ruas, mais seguras 
as cidades se tornam, devido ao movimento 
constante de moradores e “turistas”. Assim, 
discute-se a ideia de quanto maior o núme-
ro de pessoas morando nessa região, maior 
será o número de pessoas circulando por 
ela, o que acabaria ocasionando em maior 
vitalidade para a área. A mesma ideia pode 
ser vista de um outro aspecto, quanto maior 
a diversidade de usos para além da habita-
ção, mais possibilidades de interação aca-

baria gerando. 

 Ainda, Ferreira (2007) aborda dois 
tipos de espaço público: “os oficiais” e “não 
oficiais”. O primeiro são os espaços públi-
cos por excelência, os quais são listados 
as praças, largos, parques, calçadões ou 
rotatórias. Já o segundo são os que não se 
inserem na caracterização formal de espa-
ço público, mas que são apropriados pela 
população, como canteiros, térreos de edi-
fícios, miolos de quadra, terrenos baldios, 
escadarias, calçadas largas, ruas de baixo 
movimento e espaços residuais de obras 
viárias. 

“A caracterização dos 
espaços livres públicos oficiais 
permite-nos entender algumas 
especificidades de uso, subver-
são aos usos previstos e carên-
cias da população em relação 
aos equipamentos existentes. 
Da mesma forma, podemos 
perceber como praças podem 
ter usos totalmente diversos, 
em qualidade e intensidade, 
dependendo de sua localiza-
ção, configuração espacial, 
desenho, inserção urbana ou 
presença/ausência de equipa-
mentos.” (FERREIRA, 2007, p. 
69) 

3.1 Habitar o espaço: direito à vida coletiva



8584

A partir disso, pode-se pensar que o 
uso pode ser alterado em diversas circuns-
tâncias, dependendo do horário, do dia, 
da localização, entre outros fatores. Assim 
como também pode haver a mudança tem-
poral no perfil desses espaços, como even-
tos temporários, feiras, atrações eventuais. 
Essa flexibilidade do espaço, pode ser vis-
to, por exemplo, com manifestações que 
mudam o uso do local, como o Carnaval, a 
Virada Cultural, entre tantos outros eventos 
que são formas de ocupar o espaço na ci-
dade, mudando sua função primária. Todos 
esses eventos conferem “uma vitalidade e 
riqueza em relação aos diferentes públicos 
e usos” (FERREIRA, 2007, p. 69) 

O Carnaval de rua, no âmbito des-
sa flexibilização, é um direito à cidade, ao 
espaço público. Seu acesso livre possibili-
ta ocupar as ruas da cidade, conferindo ao 
espaço uma democratização dele. A Vira-
da Cultural, outro evento anual, que ocorre 
durante 24 horas de um fim de semana do 
mês de maio, traz diversas atividades gra-
tuitas à população, como shows, atividades 
artísticas, entre outras, que consegue atrair 
uma diversidade muito rica de pessoas. As-
sim, é possível ver que o espaço do centro 
é capaz de ser palco para todos os cida-
dãos, com isso, percebe-se a manifestação 
da experiência da vida urbana coletiva nas 
ruas do centro de São Paulo, evidenciando 

a relação entre espaço coletivo e espaço 
público. Essa vitalidade está relacionada 
com a forma com que as pessoas usam, se 
divertem, circulam, se apropriam, permane-
cem, interagem, com o espaço urbano “(...) 
a produção de espaço se dá através do pro-
cesso no qual o homem produz e reproduz 
sua própria vida, história e consciência.” 
(NETO, Victoriano; VILLAC, Maria, 2013)

Nos espaços livres não oficiais é 
possível perceber certa liberdade em rela-
ção ao uso de determinado espaço, Fer-
reira (2007, p. 69) complementa essa ideia 
dizendo que “ao transgredir no uso original 
desses espaços, dotando-lhes de qualida-
des não previstas e subvertendo o enten-
dimento pretensamente racional da cidade, 
alguns grupos ou indivíduos acabam dando 
pistas para uma compreensão mais precisa 
do que se acostumou chamar ‘apropriação 
do espaço’”. 

Já em alguns espaços de eventos 
privados, o caráter público acaba ganhando 
espaço. No entorno da Praça Roosevelt, os 
bares e teatros atraem frequentadores que 
se apropriam da rua e das calçadas, trans-
formando o perfil do entorno. A região, an-
tes escura e sem grandes movimentações, 
deu espaço, com a abertura dos teatros e 
dos bares, a uma grande vitalidade urbana. 
Esses usos alteraram o perfil daquela re-
gião, percebendo agora um intenso uso das 

calçadas e da própria praça. 

Porém, ao desenhar um edifício iso-
lado e desconectado da malha urbana, sem 
relação com o entorno, se realça a segre-
gação e a desigualdade social já existente 
na cidade, negando a rua e rompendo com 
o território. 

“No espaço disperso e 
fragmentado contemporâneo 
a tendência é a privatização 
do espaço público nas gran-
des metrópoles, que dão lugar 
a ambientes de uso “coletivo”, 

embora, todavia privatizados. 
No que diz respeito à vida social 
urbana, nos espaços coletivos, 
não controlados, murados ou 
separados, é importante manter 
uma continuidade entre espa-
ço público e espaço privado. A 
importância do espaço público 
não necessariamente será me-
dida por sua extensão ou quan-
tidade, mas por sua capacidade 
em articular os espaços priva-
dos, fazendo deles patrimônio 
coletivo. Ou seja, a cidade pas-
sa a incorporar, naqueles es-
paços públicos absorvidos por 

Imagem 3.1.1: Carna-
val de rua na praça da 
República.

Fonte: <https://noticias.uol.
com.br/carnaval/2019/no-
ticias/redacao/2019/02/10/
pre-carnaval-na-republica-
tem-furtos-e-arrastoes-ao-
menos-dez-sao-presos.
htm>
01/06/2019
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usos particulares ou espaços 
privados absorvidos usos cole-
tivos , parte das atividades de 
encontro enquanto valores da 
vida pública.”  (NETO, Victoria-
no; VILLAC, Maria, 2013)

A galeria Olido, por exemplo, é um 
espaço público com uso privado, onde se 
encontra uma grande apropriação do seu 
térreo. Seu uso múltiplo recebe diferentes 
pessoas, jovens, adultos, idosos, que se 
apropriam do espaço criado no térreo, com 
diversas atividades que ali acontecem. A 
escola de dança na esquina atrai pessoas a 
olharem as aulas, o FabLab livre e a esco-
la de Circo também são exemplos de usos 
que atraem diariamente um grande con-

tingente de pessoas, ou seja, mesmo que 
algumas dessas atividades tenham acesso 
controlado, ainda são capazes de criar no 
térreo das galerias um caso interessante 
de apropriação da cidade. Logo ao lado, a 
Galeria do Rock se torna ponto de encontro 
diário, reunindo públicos diversos durante 
a semana, não somente atraídos pelo uso 
comercial da galeria, mas também como 
ponto de encontro de diversos grupos que 
se apropriam dela. (FERREIRA, 2007). As-
sim, é importante pensar que ter um bom 
entorno, com equipamento públicos e mul-
tiplicidade de atividades, traz uma cidade 
mais inclusiva, com espaços que valorizam 
a convivência social e constroem uma cida-
de democrática. (NETO, Victoriano; VILLAC, 
Maria, 2013)

Imagem 3.1.3: Apresentação de circo a céu aberto na praça Roosevelt
Fonte: <http://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/praca-roosevelt-vai-virar-cir-
co-a-ceu-aberto/>                                   01/06/2019

Imagem 3.1.2: Calçadão Av. São João
Fonte: < https://caosplanejado.com/as-previsoes-erraram-sobre-a-decaden-
cia-do-centro-de-sao-paulo/ >                01/06/2019
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3.2 O espaço público e o espaço privado

O subcapítulo busca discutir a re-
lação dos espaços na cidade, entendendo 
que é possível articular o público e o priva-
do em um único edifício e compreendendo 
a ideia de espaço coletivo. De acordo com 
Solà-Morales (2001) uma das funções do 
espaço público é urbanizar o privado, trans-
formando ele em parte do público, ou seja, 
dar caráter urbano aos edifícios que seriam 
somente privados. O autor complementa di-
zendo que “a importância do espaço público 
não está, certamente, em ser mais ou me-
nos extenso, quantitativamente dominante 
ou protagonista simbólico, senão referir en-

tre si os espaços privados fazendo também 
deles patrimônio coletivo.” (idem, p. 103, 
2001). Assim, mais do que a quantidade de 
espaços públicos em uma cidade, o impor-
tante é tornar espaços que teriam a função 
somente privada em parte pública também, 
garantindo um espaço urbano àquele edifí-
cio/ local. 

O direito à cidade é um direito coleti-
vo e é entendido como direito à vida urbana. 
Para Maricato (2014) ele é compreendido 
como festa urbana, isto é, direito à uma ci-
dade que expressa diversidade e que apro-
veita dos seus espaços para proporcionar 
lazer, cultura e serviços à população 

A cidade como ponto de encontro, 
como vida coletiva, troca, e possibilidades 
é um direito de todos, porém, o espaço 
fragmentado, transformado em mercadoria 

e produzido desigualmente, contraria essa 
ideia. Em muitos momentos da cidade, o 
espaço urbano só é acessível a quem pode 
pagar por ele, contradizendo a ideia de es-
paço público. Assim, a luta pelo direito à ci-
dade tem atrelado a luta pela democracia e 
igualdade, (MARICATO, Ermínia, 2014), de-
vendo, as cidades, serem pensadas como 
ponto de encontro, como usufruto cotidiano. 

O espaço coletivo da cidade está na 
sua forma arquitetônica, urbanística e mor-
fológica, são todos os lugares “onde a vida 
coletiva se desenvolve, representa e recor-
da” (SOLÀ-MORALES, 2001), e mais, tal-
vez sejam espaços que não são nem públi-
cos e nem privados, mas ambos ao mesmo 
tempo, ou seja, “espaços públicos absorvi-
dos por usos particulares, ou espaços priva-
dos que adquirem uma utilização coletiva.” 
(idem, 2001). 

O autor, ainda, dá exemplos como, 
o bar da esquina, um estádio, uma catedral, 
a estação do metrô, ou um mercado que é 
ao mesmo tempo público e privado, e é des-
sa junção de espaços que sai o coletivo, a 
cidade. Para o autor, a cidade é a mescla 
dessas duas funções “é neste ponto limite 
de contato entre uma coisa e outra que a 
cidade como tal se produz.” (idem, 2001)

Os espaços públicos são áreas de 
convívio social, lazer, de troca e acima de 

tudo, locais de igualdade. Em seu texto, 
Ferreira (2007) diferencia o espaço público 
do privado, citando Hannah Arendt que fala 
que, o segundo é onde o ser humano tem 
suas relações íntimas, seus sentimentos, 
e onde busca atender suas necessidades 
básicas, já o primeiro é sua conexão com 
o mundo, onde ele realiza suas atividades 
sociais. 

É importante também pensar que 
a forma como as pessoas se apropriam 
da cidade pode ser diferente, mudando 
seu vivenciar a cidade. Por isso, o direito 
à cidade está compreendido também como 
um direito livre, sem obstáculos. Em que 
todas as pessoas consigam usufruir da 
cidade, sem medos. Por isso, o desenho, 
a iluminação, os acessos, etc, são fatores 
que devem ser levados em consideração. 

 Michel de Certeau apud Paola Ja-
cques (2008), por exemplo, fala em seu 
livro “A invenção do cotidiano”, daqueles 
que experimentam a cidade “por baixo”, 
ou seja, não a visão aérea dos mapas, ele 
“mostra que há um conhecimento espacial 
próprio desses praticantes, ou uma forma 
de apreensão, que ele relaciona com um 
saber subjetivo, lúdico, amoroso.” (JAC-
QUES, Paola, 2008). A autora ainda cita 
Milton Santos que fala sobre os homens 
lentos, se referindo aos mais pobres, “que 
ficam à margem da aceleração do mundo 

“A cidade não é o espaço público no sentido do 
não privado, no sentido do que é a administra-
ção pública. Isto pode ser bom, em alguns ca-
sos. Mas isso não é a cidade. A cidade é onde 
o público e o privado se mesclam. A cidade são 
aqueles espaços ao mesmo tempo públicos e 
privados.” (SOLÀ-MORALES, p.109) 
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[público - semi público - privado ...]

 O programa do projeto se baseia em um edifício de uso misto, tendo como 
base a ideia de que a multifuncionalidade pode ser capaz de garantir mais vitalidade 
para a região, somando a isso, os usos públicos e privados se mesclam com o intuito 
de criar espaços coletivos. Apesar do acesso do residencial para as habitações ser 
privado, ainda é possível garantir essa junção, seja no térreo ou nos demais pavimen-
tos, criando mirantes e espaços de lazer coletivos como uma multiplicação do térreo 
na cidade.

Privado

Público

Semi-público

contemporâneo” (JACQUES, Paola, 2008), 
mas que para ele, são as pessoas que mais 
vivenciam a cidade. 

 Assim, entende-se que o direito à ci-
dade está atrelado à ideia de direito à vida 
urbana, à dignidade e reside na liberdade 
de se apropriar de espaços. Com isso, a 

própria rua é apropriada pelas pessoas, se 
transformando em praça, assim como é vis-
to no projeto, em que a Rua Boticário, de 
pouco movimento, combinada com a habi-
tação, acaba gerando um espaço público, 
em que a rua se torna a prolongação do lar-
go. 

Imagem 3.2.1: Crianças 
jogando bola na rua. Fonte: 
<https://uolesporte.blogos-
fera.uol.com.br/2014/11/12/
futebol-de-rua-9-machucados-
que-so-quem-jogou-ja-teve/>                                   
01/06/2019

Imagem 3.2.2: Crianças 
brincam na Paulista fechada. 
Fonte: < http://conexaoplaneta.
com.br/blog/na-sua-cidade-as-
criancas-ainda-brincam-na-rua/ >                                   
01/06/2019
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3.3 O térreo da cidade: permeabilidade no centro:andar pelas galerias

“Ali na região do Centro Novo, os espa-
ços projetados nos térreos de alguns edifícios 
modernos funcionaram como áreas de circula-
ção e de permanência do público que se deslo-
cava apressado e encontravam nas confeitarias, 
cafés, bares, restaurantes ou mesmo livrarias, 
um local para uma pausa, descanso ou bate 
papo, configurando-se como espaços de forte 
experiência de urbanidade.” (MEYER, CUNHA 
JUNIOR, FONTENELE, 2018)

 

O intuito de se abordar a questão 
das galerias no centro de São Paulo  se deu 
ao fato de buscar entender brevemente a 
implantação delas, assim como a permea-
bilidade de seus térreos e sua relação do 
público e privado, interno e externo. Esta 
monografia não tem como intuito discutir 
seus desenhos e plantas, mas sim discutir 

o percurso pelo térreo que acaba se criando 
ao fazer um caminho por elas, na tentativa 
de trazer a ideia para dentro do projeto de 
arquitetura. 

Os autores Meyer, Cunha Junior e 
Fontenele (2018) comentam que, ao cami-
nhar pela avenida Ipiranga, é possível per-
ceber que muitos prédios apresentam uso 
comercial no térreo, marquises com pilotis, 
galerias, convidando o pedestre a entrar e 
ser acolhido, etc. O decreto-lei de 1940, in-
centivado pelo poder municipal, estimulou a 
construção desses percursos no interior dos 
edifícios no Centro Novo, atuando direta-
mente na Avenida Ipiranga, e eram usados 
de forma a conseguir aumentar o número 
de pavimentos do edifício. Esses percursos 
estavam conectados à ideia de criação de 
espaços de fluidez, ligação de vias, e pas-
sagem, cortando o térreo dos edifícios. Es-

ses elementos, como pilotis, liberação do 
térreo, acessos por diferentes níveis, gale-
rias, etc., realçavam a relação entre o inter-
no e o externo, e o público e o privado.

“Desta forma foram criados espaços 
privados com características de espaços 
públicos: as galerias comerciais localiza-
das nos térreos dos edifícios de uso mis-
to.” (MEYER, CUNHA JUNIOR, FONTENELE, 
2018). Assim, as galerias se configuram por 
serem corredores, com lojas voltadas para 
seu interior, que conectam ruas por dentro 
do lote, alterando a dinâmica do espaço ur-
bano, uma vez que começa a ser possível 
atravessar o miolo de quadra por dentro do 
edifício, criando um espaço de abrigo, de 
pausa no percurso, ou apenas um conector.

Os espaços de conexão entre o 
público e privado se davam, por exemplo, 
através de colunas, marquises ou galerias, 
criando um espaço intermediário entre am-
bos. As galerias começaram a ser implan-
tadas a partir da década de 30 buscando 
resolver o problema da falta de lotes para 
uso comercial na região de Centro Novo. 
Hoje em dia, é possível ver várias galerias³ 
nos térreos dos edifícios, como a Olido, a 
do Rock, Galeria Metrópole, Califórnia, en-
tre outras, que configuram alternativas e co-
nectam vias e espaços públicos, possuindo 
lojas em seu interior.

O piso, como visto em vários casos 
das galerias, também ajudam a integrar o 
espaço público e o privado, mantendo o 
mesmo nível da calçada e o mesmo dese-
nho, de forma a mesclar os dois espaços, 
como no caso do Conjunto Nacional. Além 
disso, as galerias também têm a força de 
causar uma pausa, como citado pelos au-
tores no início desse subcapítulo. Ou seja, 
além da permeabilidade, o espaço é capaz 
de fazer com que as pessoas parem e per-
maneçam, criando espaços de sociabilida-
de. Esse espaço compartilhado no térreo, 
consegue fazer a conexão entre o espaço 
público e o privado, adquirindo a caracte-
rística de espaço coletivo, como na galeria 
Olido, em que o térreo aberto com múltiplos 
usos faz a articulação com o restante do 
prédio privado e com a cidade, surgindo um 
espaço que possibilita a convivência entre 
diversas classes sociais e propicia um es-
paço de troca.     

“Desta forma pode-se 
estabelecer uma conexão en-
tre a praça Ramos de Azevedo 
e Vale do Anhangabaú com a 
praça Dom José Gaspar a partir 
das galerias Rua Nova Barão, 
das Artes, 7 de Abril e Ipê. Este 
mesmo conjunto quando co-
nectado às galerias Itá-R. Mon-
teiro ou Guatapará e Grandes 
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Galerias realizam um percurso 
alternativo entre a praça Dom 
José Gaspar e o Largo Pais-
sandu. Da mesma maneira, a 
ligação entre as galerias Olido 
e o Conjunto Apolo apresentam 
um caminho alternativo para co-
nexão entre o Largo Paissandu 
e a praça da República que não 
seja pelas avenidas São João 
e Ipiranga.” (MEYER, CUNHA 
JUNIOR, FONTENELE, 2018)

 Os elementos citados acima, que fa-
zem parte da concepção das galerias, são 
incorporado ao projeto, no entanto, não na 
forma da galeria fechada em si. Os pilotis e 
marquises dão continuidade aos elementos 
já presentes na paisagem urbana, se tor-
nando abrigo e convite para entrar no proje-
to. Os espaços de permanência, tornam-se 
pausa diante da correria na cidade, além 
das conexões e fruição dentro da quadra, 
conectando espaços. Essas ideias fazem 
paralelo às galerias que concentravam vi-
talidade à cidade, sugerindo a apropriação 
cotidiana do espaço.

Imagem 3.3.2: Flyer da abertura do Cine São Bento
Fonte: <http://www.saopauloantiga.com.br/cine-sao-bento/>                   
01/06/2019

Imagem 3.3.1: Fachada cinema Olido antigamente
Fonte: <https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/18-cinemas-antigos-do-centro-de-sao-paulo/>
01/06/2019
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 Os calçadões, para Ferreira (2007) 
são exemplos de espaços públicos con-
siderados “oficiais” e estão atrelados a di-
versas discussões sobre sua implantação. 
De acordo com o autor, em um estudo rea-
lizado pelo CET, mostra que o volume de 
pedestres/horas nos calçadões é de 6000, 
enquanto no restante da área esse número 
cai para entre 3000 e 6000. Ele também co-
menta que alguns dos argumentos usados 
para a criação dos calçadões são a redu-
ção das distâncias entre edifícios de comér-
cios e serviços e ruas mais próximas, que 
podem se tornar facilidades não só para o 
pedestre, como também para carga e des-
carga.   

Com o intenso tráfego de automó-
veis na região do centro histórico, os cal-
çadões foram implantados visando dificultar 
e desestimular a circulação de carros no 

centro da cidade. Sua criação procurava 
dar conforto e segurança ao pedestre e in-
centivo ao transporte coletivo. Anelli (2005) 
complementa dizendo que “a acomodação 
de grandes fluxos de passagem de usuários 
do transporte coletivo era um dos objetivos 
do projeto desde a sua concepção.” O autor 
cita o arquiteto Haron Cohen que ressalta 
que o calçadão facilitava o andar do pedes-
tre pelo centro, já que o centro possui uma 
conexão de diversos modais de transporte.

 O projeto inicial levava em consi-
deração o mobiliário, a qualidade urbana, 
equipamentos, sinalização, etc. Porém, 
com o tempo e a devida falta de manuten-
ção necessária, os calçadões sofreram um 
processo de degradação, em especial a 
remoção do mobiliário e a deterioração do 
piso, com a falta de recomposição, ausên-
cia de desenho que direcione o carro onde 

ele deve passar, criando um conflito entre o 
transporte particular e o pedestre, etc. Mes-
mo assim, eles ainda são um exemplo de 
conquista de apropriação do espaço público 
pelos habitantes. (ANELLI, 2005)

“ C o m p a r a d o 
com outras cidades 
mundiais, São Paulo 
apresenta um volume 
de tráfego de pedestres 
em suas ruas do Centro 
Histórico, de uma alta 
densidade raramente 
encontrável. A proteção 
da segurança contra 
atropelamentos desses 
milhões de cidadãos, 
de todos os níveis so-
ciais, assim como a 
qualidade ambiental 
em termos de níveis de 
ruídos e de poluição do 
ar, ganharam um nível 
muito mais elevado de 
performance com os 
calçadões implanta-
dos.” (MALTA, 1994)

Os calçadões, quando também 

abertos para o carro, facilita as cargas e 
descargas dos comércios ao redor, dá es-
paço para serviços como ambulâncias, re-
vitaliza o interesse no comércio noturno, 
com restaurantes, bares e lojas que ficam 
abertos durante a noite, aumentando a den-
sidade fora do horário comercial, além de 
facilitar o andar do pedestre, sendo capaz 
de integrar o edifício com a cidade. Ou seja, 
o piso em nível da calçada com o interior do 
projeto faz com que haja uma continuidade 
da cidade para dentro do edifício quebrando 
a barreira entre o espaço público e privado, 
sem determinar uma separação entre os 
espaços. 

De acordo com os dados levantados 
pelo Viva Centro (1994), o centro conta com 
8,2km de vias pedestrianizadas, que foram 
implantadas no final da década de 70 e co-
meço dos anos 80, modificando “sensivel-
mente as condições de acesso aos edifícios 
da área central” e sendo considerado um 
alívio para a alta concentração de pedes-
tres na região. 

Os calçadões, porém, sofrem pres-
são de alguns comerciantes e empresas 
que afirmam que eles facilitam o comércio 
informal, gerando concorrência e incômodo. 
Com isso, Ferreira diz que:

 “a intensificação à fis-
calização e combate aos ambu-

3.4 Calçadões do centro histórico: percurso pelo centro
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lantes não cadastrados e o uso 
de câmeras de vigilância pode 
ser atribuída a uma visão de 
espaço público que tem preva-
lecido nas arenas de discussão 
sobre a “revitalização do cen-
tro”. O combate ao trabalhador 
informal não passa perto da 
raiz dos problemas apontados 
- contrabando, pirataria, explo-
ração etc. - sendo uma forma 
de limpeza social do espaço do 
centro que atende a expectati-
vas de determinados grupos.” 
(FERREIRA, 2007, p. 78)

[calçadões...]Assim, o autor discute que seria 
mais relevante entender que há uma procu-
ra por serviços específicos que podem ser 
realizados pelos ambulantes (necessária 
regularização). Assim, os calçadões se tor-
nam lugar de venda por parte dos comer-
ciantes de rua que se aproveitam deles para 
esticar suas redes ou montar suas barracas 
e vender coisas, é também lugar para be-
ber algo depois do expediente, é passagem 
para qualquer um que vá para região, seja 
à trabalho, seja a lazer, ou seja, todos esses 
elementos juntos fazendo parte do cenário 
urbano. 

Imagem 3.4.1: Largo do café
Fonte: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra12581/vista-do-largo-do-cafe>                   
01/06/2019

quadra escolhida para
projeto - s/ escala

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019    o mapa acima recebeu tratamento pela autora

MAPA 14 - Esse mapa foi feito com o intuito de elucidar os calçadões já 
existentes no centro histórico, junto da ideia da implantação dos novos 
calçadões como uma continuidade dos antigos. 
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 Com base no calçadão existente, foi 
proposto como diretriz macro para o pro-
jeto, a ampliação do calçadão no centro 
novo, estendendo a via pedestrianizada da 
São João para além do Largo do Paissandú 
como pode ser visto no mapa acima. Po-
rém, a única rua que ficará totalmente fe-
chada para o pedestre é a Rua Boticário, as 
outras, como a extensão da São João e o 
Largo do Paissandú, serão feitas de forma 
democrática, ou seja, tanto para carro como 
para pedestre, com balizadores separando 
o leito carroçável e atendendo tanto o pe-
destre quanto os outros modais de trans-
porte. 

 Foi proposto também um novo de-
senho de piso, integrando o Vale do Anhan-
gabaú, a São João, o Largo do Paissandú e 
a quadra onde está inserida o projeto. Esse 
desenho foi feito com base no pensamento 
de não haver limitação dos lotes, ou seja, 
o limite do lote escolhido para intervenção 
do objeto arquitetônico é quebrado, trans-
formando tudo em um único calçadão e 
com um novo desenho de piso que interliga 
todos os espaços. 

 Foram retirados os canteiros exis-

tentes que se tornavam muros invisíveis 
para a cidade, segregando espaços, de-
finindo percursos, etc. Assim, foi trabalha-
do um desenho de piso que sai da igreja 
formando eixos que interligam com o viário 
que chega na praça como se fosse um de-
senho radiocêntrico que remete ao desenho 
das avenidas que chegam ao centro. Além 
disso, foi pensando em novos mobiliários 

[calçadão no projeto...]

que integram com os existentes criado pelo 
Centro Aberto como forma de apropriação 
da praça por meio de parquinho, decks com 
bancos, mobiliário para ginástica, etc., de 
forma a tornar o local mais inclusivo. 
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 Apesar do déficit habitacional e a 
deterioração do seu território, a região cen-
tral ainda apresenta uma gama muito gran-
de de oferta de empregos e serviços, além 
de uma rica infraestrutura viária e de trans-
portes públicos, comportando uma grande 
força capaz de suportar essas dinâmicas. 
Ele também apresenta uma rica oferta de 
atividades de cultura e lazer, que, aliado a 
outras atividades, se constitui em um pólo 
de atração. Só na região do centro histórico 
é possível encontrar 3 estações de metrôs 
(República, Anhangabaú e São Bento), e di-
versas linhas e corredores de ônibus. Ainda 
hoje, se consegue perceber a força econô-
mica que a região tinha e que ainda perma-
nece, com edifícios como o da Prefeitura, 
do Correio, o Santander, o Banco do Brasil 
e toda a dinâmica de empregos que existe 
na região. 

O centro apresenta uma rede de 
infra estrutura já consolidada e que perma-
nece ociosa e subutilizada durante certos 
horários do dia, principalmente após o ho-
rário comercial, e aos finais de semana. O 
modelo convencional de habitação acabou 
gerando uma cidade segmentada e segre-
gada criando bairros-dormitórios onde a im-
plantação de infraestrutura é cara, além de 
não ter uma grande oferta de empregos e 
serviços, ou seja, acaba se criando um fluxo 
muito grande em uma única direção para as 
áreas com empregos durante a manhã e no 
sentido desses bairros dormitórios no final 
da tarde, o que acaba sobrecarregando as 
redes de infra estrutura em alguns horários, 
e deixando-as ociosas em outros. (BON-
DUKI, 2000)

 Porém, a densidade habitacional na 
área é baixa, o que faz com que a região se 

torne um local onde a vitalidade urbana só 
acontece de forma intensa em horário co-
mercial e dias da semana, devido a gran-
de oportunidade de emprego que existe na 
região, em contraponto ao esvaziamento 
durante a noite. Rolnik (1994) ainda com-
plementa essa ideia dizendo que:  

“O Centro tem uma 
densidade ao meio dia 400% 
maior do que sua densidade de-
mográfica à meia-noite. A con-
seqüência é dupla: por um lado 
super-saturação de dia e ocio-
sidade das infraestruturas de 
noite, por outro a insegurança 
de uma cidade noturna deserta. 
Por isso é fundamental recupe-
rar a possibilidade de moradia 
no Centro da cidade e nos cha-
mados bairros centrais à sua 
volta, (Luz, Bom Retiro, Santa 
Cecília, Vila Buarque, Liberda-
de, Cambuci etc.), introduzindo 
lógicas de contra-fluxo.”  (ROL-
NIK, Raquel, 1994, p. xx)

Ou seja, uma intervenção pontual no 
centro não é capaz de mudar esse quadro. 
Rolnik comenta que é necessário estabele-

cer relações entre diversos segmentos e em 
várias localizações na cidade. Assim, con-
seguiria ressignificar e funcionalizar o cen-
tro e trazer para a região vitalidade urbana 
24hrs por dia, com uso misto, e uma mistura 
de pessoas nas ruas durante o dia e à noite. 
Meyer (1994) reforça essa ideia ao falar que 
a vitalidade do centro está associada à sua 
capacidade de atração, ou seja, ao atrair di-
versos usuários e reunir diferentes usos e 
funções em seu espaço público e privado, 
o centro é capaz de revitalizar sua vida ur-
bana e criar relação com diferentes classes 
sociais. A manutenção do uso diversificado, 
que se mostrou fundamental, especialmen-
te o uso residencial é essencial para trazer 
essa vitalidade pretendida e democratizar 
o acesso da população aos benefícios do 
centro da cidade. (MARICATO, 1994). 

 A intensificação do uso residencial 
aumenta o adensamento na área, e junto 
com a diversidade funcional, é capaz de 
atrair um maior número de pessoas, que 
passariam a habitar o centro não somen-
te para trabalho ou atividades comerciais. 
Assim, é necessário “potencializar as fun-
ções existentes e estimular o surgimento de 
outras (...) como a vida noturna, a cultura, 
o lazer, a hotelaria, os serviços especiali-
zados(...)” (ASSOCIAÇÃO VIVA CENTRO, 
1994)

Toda essa discussão foi essencial 

3.5 Rehabitar o espaço: 24hrs, o uso misto, e a cidade pensada em rede
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para concepção do projeto. A localização 
no Largo do Paissandú, no centro novo de 
sp, acabou gerando desafios para a propos-
ta, ao entender que a intervenção deveria 
acontecer em diversos pontos da cidade 
e reverberar-se em demais edifícios, usos 
e espaços livres, etc, e não em um único 
grande projeto urbano. Assim, com a von-
tade de se expandir para outros lugares 
(edifícios e áreas livres), o projeto teve com 
intuito englobar atividades que complemen-
tassem o morar e que são disponíveis para 
toda a população, na tentativa de reforçar a 
vida urbana e democratizar o espaço. 

Meyer (1994, p.6 ) comenta em seu 
texto que “(...) a vitalidade do centro está 
diretamente relacionada à sua capacidade 
de atração. O vigor da vida urbana depende 
diretamente da capacidade de aglutinar um 
amplo espectro de funções e usos em seus 
espaços públicos e privados (...)”. Sendo 
assim, um dos olhares dessa monografia 
foi entender a importância da diversidade 
de usos como forma de atrair um público 
diverso e mais numeroso, levando em con-
sideração intervenções que aconteceriam 
em diversos pontos, não só na quadra es-
colhida. Além do mais, é uma forma de de-
mocratização do espaço e possibilidades 
para as pessoas terem habitação e lazer, 
usufruir do comércio e do eixo cultural da 
região, ter ambientes de permanência e 

pausa, se apropriar do espaço público, etc. 
Assim, para dar suporte a esse processo de 
urbanidade, é proposto um edifício de uso 
misto, com diversidade de usuários e de 
classes sociais. 

No sentido de trazer mais vitalidade 
noturna, algumas associações criaram dire-
trizes para a região, como, intervenção no 
Largo do Arouche que atenda à vitalidade 
noturna e diurna; na São João, com vias pe-
destrianizadas e diversas salas de cinema 
que poderiam voltar a funcionar; uso notur-
no dessas vias; ocupação dos calçadões 
por restaurantes, bares, potencializando o 
uso noturno da região; galerias para propi-
ciar permeabilidade para os pedestres, etc. 
(ASSOCIAÇÃO VIVA CENTRO, 1994)

A opção pelo multifuncional no cen-
tro, com habitação, comércios e serviços se 
deu pela tentativa de trazer mais urbanida-
de e diversidade a região. Ao trazer diver-
sos usos junto da habitação, se tenta criar 
uma dinâmica urbana que aconteça 24hrs 
por dia, ou seja, que haja movimento além 
do horário comercial e aos finais de sema-
na. Porém, as ações não devem ser pon-
tuais, um único edifício misto não é capaz 
de mudar toda a dinâmica, sendo neces-
sário uma arquitetura “explodida”, ou seja, 
intervenções em diversos pontos da cidade, 
em especial no centro, local de análise des-
ta monografia. 

O programa do projeto foi pensan-
do em usos que atraiam pessoas para a re-
gião, como habitação, escritório, programas 
na área da saúde e educação, etc. Essa 
mescla de usos com a habitação foi pensa-
da com base que a moradia não se sustenta 
sozinha, precisando de atividades que com-
plementam o morar para que dê suporte a 
população que residirá ali e atrair diversos 
públicos, além disso, haver programas so-
ciais atreladas à ela, como espaços públi-
cos, emprego, saúde, educação, etc. 

 “O enfrentamento da questão habitacio-
nal na renovação dos centros urbanos enfrenta 
um problema social: a expulsão da população 
originalmente moradora é quase uma regra “na-
tural” do mercado, devido à valorização imobi-
liária. Muitas experiências, entretanto, mostram 
que essa tendência pode ser atenuada. Manter 
o Centro vivo todos os dias da semana e todas 
as horas do dia (e não apenas no horário co-
mercial) exige, entre outros usos, que a moradia 
seja também admitida e incentivada. O suces-
so de qualquer plano de revitalização da área 
central exige um programa habitacional.”  (MA-
RICATO, 1994, p.130)
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Esse esquema elevanca possíveis terrenos, que hoje em dia estão vazios e/ou subutilizados, 
para a criação de novas habitações, tendo como princípio a ideia de habitação + equipamen-
tos, ou seja, atividades que complementam o morar. 
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[unidades habitacionais...]

A cidade é diversa, e as famílias que nela moram 
também são. Com isso, como tentativa de trazer 
uma maior diversidade de pessoas para a região, 
foram criadas diferentes unidades tipológicas, a 
fim de atender uma gama maior de pessoas 



4. PROJETO

Imagem 4: Vista 
aérea do terreno
Fonte: <Google Earth>

28/05/2019
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Com a expansão para além do Vale 
do Anhangabaú e a formação de um novo 
centro, o Largo do Paissandú se torna 
uma região habitada pela elite paulistana e 
também palco da Cinelândia Paulista, que 
concentrava, até os anos 60, um grande 
número de salas de cinema e teatro, assim 
como grande parte da vida noturna da cida-
de. A Cinelândia correspondia aos trechos 
das Avenidas São João e Ipiranga e seus 
arredores, constituindo em um eixo cultural 
e de entretenimento. No início dos anos 40 
foram erguidos mais de 20 cinemas, como 
o Cine Ipiranga em 1941, porém, já nos 
anos 50 é possível ver os primeiros sinais 
de esvaziamento na área, apesar de ainda 

acontecer inaugurações de cinemas, como 
o Olido. A Cinelândia começa a entrar em 
crise nos anos 60, com o deslocamento da 
centralidade para a Avenida Paulista. 

Um dos objetivos do projeto, então, 
é resgatar essa atividade noturna, que se 
perdeu ao decorrer dos anos, criando cine-
mas que, junto à outros usos, como restau-
rantes, comércio, habitação, etc., poderiam 
ser capazes de aumentar a vitalidade na 
área, além de poder garantir um funciona-
mento do centro 24hrs por dia. 

Imagem 4.1: Vista aérea do 
terreno
Fonte: <Google Earth>
Montagem produzida pela autora

28/05/2019

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019    o mapa acima recebeu tratamento pela autora
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A escolha da quadra se deu por ela 
estar implantada em uma esquina de grande 
força: em frente ao Largo do Paissandú, na 
esquina da Av. Rio Branco, em um contexto 
da antiga Cinelândia Paulista, com edifícios 
de grande importância histórica artística e 
que faz parte do percurso entre galerias no 
Centro Novo, entre outros motivos. Além 
disso, a região apresenta diversos equipa-
mentos no seu entorno e pontos importan-
tes na cidade, como o Theatro Municipal, o 
Sesc 24 de Maio, Galeria do Rock e Olido 
entre outros, e possui uma rica infraestrutu-
ra de transporte e serviços.

O desenho da quadra é conformado 
pelas ruas Boticário, pelo Largo do Paissan-
dú e pela Avenida Rio Branco, tendo seu uso 
atual formado por pequenos comércios de-
gradados e estacionamentos térreos. Dos 
2.700 m2 que a quadra possui, 1300,00 m2 
são ocupados por estacionamento, ou seja 
48% de toda a área não é construída e pos-
sui usos que não estimulam a vivência na 
cidade.

 Sendo assim, a edificação existente 
foi demolida com o intuito de criar um pro-
jeto de uso misto, com habitação, comércio 
e outros equipamentos, que possa trazer 
mais dinâmica, além de um maior adensa-
mento para a região.
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[brainstorm..]O projeto nasce da preocupação de 
pensar a cidade em um espaço mais inclu-
sivo e democrático. As contradições, poten-
cialidades e possibilidades do centro, me 
fez escolhê-lo como lugar de intervenção, 
por ver nele uma forma de pensar a arqui-
tetura e a cidade. Nele temos uma situação 
de diversidade, de mistura de classes, con-
flitos, usos e o projeto tenta responder à 
essa inserção da dinâmica da vida urbana 
pensando da diversidade e densidade. 

Um dos intuitos do projeto era de 
pensar um espaço que promovesse a ocu-
pação e a vivência diária da cidade, onde 
estimulasse a inclusão, a troca, os encon-
tros, a relação entre as pessoas e a cria-
ção de um espaço que fizesse parte da 
vida cotidiana, e junto a tudo isso, entender 
o processo de re(habitar) o centro a partir 
da ideia de composição do cenário urbano 
e elemento da cidade. A partir disso, olho 
para a cidade e para a quadra, tento enten-
der os seus diferentes tempos, e imagino o 
edifício compondo, junto aos seus vizinhos, 
uma nova paisagem.

O vazio da quadra me permite ima-
ginar novos usos estimulados pela ideia de 
espaço habitável e cotidiano. O projeto, com 
seu entorno composto por edifícios que se 
impõe na paisagem, cria permeabilidades 
tanto físicas como visuais, em contraponto 
a densidade da área, criando recortes que 

permitem enxergar além do edíficio, sobre-
pondo planos, camadas e épocas. 

Um dos pontos do projeto é a cria-
ção de uma conexão urbana, levando em 
consideração três elementos: a cidade, o 
edifício e as pessoas. Um segundo ponto é 
a leitura do percurso das galerias no centro, 
suas origens e permeabilidade existentes 
na malha urbana, fazendo com que se te-
nha um percurso pelo centro, e que esse 
cruze com o projeto em questão. Como ter-
ceiro ponto se tem a compreensão da rela-
ção entre o espaço público, semipúblico e 
privado que se mesclam no projeto desde o 
nível térreo até nos demais pavimentos. O 
habitar a cidade nos pede uma experiência 
não só da habitação, mas também do per-
curso, do vivenciar, e de outros usos. 

O edifício é pensado, então, como 
uma maneira de tornar o espaço mais justo, 
revitalizando a paisagem. Um dos pontos 
principais do partido é a tentativa de criar 
uma arquitetura que não seja encerrada no 
lote, ou seja, que dialogue com a cidade e 
se avance nela, seja por meio da quadra 
aberta, dos vazios, ou do piso do calçadão 
que adentra o lote. 

A ideia de continuar com o calçadão 
existente na São João até a quadra esco-
lhida foi para quebrar com a ideia de limite 
do lote. O espaço se torna um só, tentando 

 O esquema ao lado é uma pequena 
demonstração do processo que foi pensar o 
projeto. Desde o início ele tinha como base 
em criar visuais e permeabilidades com os 
vazios no edifício, possibilitando enxergar a 
cidade, criação de fruição na quadra, uso 
misto, etc. 

 Já no esquema abaixo é mostrando 
a ocupação do solo pela edificação exis-
tente. No esquema estão dois terrenos, pois 
um deles foi feito como experimentação da 
criação de uma rede, como no esquema da 
página 112, porém apenas o em frente ao 
Largo do Paissandú foi desenvolvido. 

[demolição..]
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[evolução volumétrica...]romper com a ideia de ilhas na cidade, e 
tornando o caminhar do pedestre mais fá-
cil e mais convidativo. Com isso, o calça-
dão integra a praça, a quadra e a cidade, 
como se um fosse a extensão do outro. A 
Rua Boticário, por ser estreita e sem muito 
movimento, foi a única em que a passagem 
de carro só é permitida, por exemplo, para 
ambulâncias e carga e descarga, no restan-
te, os balizadores ajudam nos fluxos entre 
pedestre e automóveis. O calçadão tam-
bém foi pensado como uma possibilidade 
de rompimento da divisão polarizada entre 
o público e o privado, permitindo uma rela-
ção entre as duas funções.

O projeto, então, aproveita dessa 
mescla entre os espaços públicos, semipú-
blicos e privados e os articula e une entre 
si em um único edifício, de forma que não 
segregue as funções. Essa conexão entre 
eles enriquece a relação entre as escalas e 
incentiva o uso dos espaços. Por mais que 
a habitação seja um espaço mais privado, 
com acessos diferentes, ela consegue se 
articular com o restante pela criação das 
varandas coletivas que se tornam espaços 
de convivência, em que os moradores po-
dem se apropriar de diversas maneiras. A 
principal força do projeto se encontra em 
dois momentos. Primeiro na continuação 
da praça do Largo para dentro da quadra 
do projeto, transformando o térreo em pra-

ça. A praça projetada na quadra funciona 
como uma extensão da praça do Largo, o 
calçadão criado ajuda nessa ligação entre 
elas, através do mesmo desenho de piso 
e do mesmo nível, criando pontos de lazer 
e convivência. Esse vazio existente deixa-
do pelo estacionamento é transformado, 
então, em um local de vivência, de troca, 
podendo ser local de apresentações, ma-
nifestação, se configurando em um espaço 
essencialmente urbano. Assim, para quem 
está vindo da Rua Boticário, consegue per-
ceber a continuidade do desenho e do piso 
que se extrapola para fora. A praça interna 
dialoga com o cinturão de praças presente 
no centro histórico de São Paulo, conectan-
do ruas, diminuindo distâncias, criando um 
momento de pausa no meio da cidade. 

Além disso, a praça também inva-
de o subsolo, destinado ao cinema, que ao 
mesmo tempo em que é um espaço de re-
clusão na cidade, é conectado e integrado a 
ela também através da escadaria, que além 
de seu papel como conector e circulação 
pode se tornar também um espaço de per-
manência, de pausa, de espera, através da 
arquibancada acoplada a ela. 

Segundo é a permeabilidade que a 
própria arquitetura cria, o sistema de sub-
trações e adições de volumes definindo es-
paços e intenções estéticas ao projeto, cria 
vazios na forma que contrapõe ao adensa-

EVOLUÇÃO VOLÚMETRICA - como maneira de entender 
como se deu o desenvolvimentos dela e a criação das per-
meabilidades, que se buscava na forma. 
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[conexões praças ...]mento de edificações na região. Essa mes-
ma lógica é usada também nas plantas que 
criam vazios internos onde estão as circula-
ções, com o intuito de criar um diálogo entre 
os pavimentos, conseguindo olhar as dinâ-
micas que estão acontecendo nos outros 
andares. É como se aproveitasse do vazio 
da quadra para criar o cheio, e nos cheios 
do edifício se criar os vazios. 

O edifício escalonado acaba geran-
do varandas que formam áreas coletivas 
com o intuito de criar espaços de sociabi-
lidade e que possuem visuais pras três fa-
ces da quadra, como se fossem mirantes e 
sobreposição de praças que se tornam uma 
continuidade da praça em frente, além disso 
funciona, também, como a multiplicação do 
térreo da cidade e uma forma de criar vivên-
cia entre os moradores, que podem usá-las 
como hortas comunitárias, espaços de lazer 
e estar, entre outros. O edifício é desenha-
do tendo a sensibilidade de dialogar com as 
3 ruas ao redor e criar uma conexão não só 
física, mas também visual entre elas. 

Ao olhar para os prédios vizinhos é 
possível ver os pilotis e as marquises que 
criam abrigo e proteção ao pedestre, com 
o intuito de manter essa mesma linguagem, 
o projeto faz essa continuidade da cidade. 
Assim, o edifício não tem seu fechamento 
no limite do “lote”, formando o térreo um 
espaço público contínuo e permeável com 

recuos e avanços em sua forma.

A verticalização do térreo da cidade 
cria praças elevadas nas varandas, e ex-
plora novas cotas criando mirantes nas co-
berturas dos edifícios, que podem ser apro-
priadas de inúmeras formas, criação de um 
espaço de lazer, salão de festas, academia, 
etc.

Como maneira de dar leveza ao edi-
fício e ao mesmo tempo suportar o grande 
vão do prédio suspenso, a estrutura esco-
lhida foi a metálica, composta também por 
treliças metálicas capazes de aguentar a 
carga. Um dos intuitos era de que a estrutu-
ra fizesse parte da arquitetura, sendo capaz 
de vê-la. Com isso, os brises ora de madei-
ra, ora de aço corten, não vedam os planos 
inteiros, se enquadrando nas lajes, ou seja, 
as lajes se avançam, enquanto que a veda-
ção está recuada do último plano. O ritmo 
dos vãos da estrutura também facilitaram a 
composição da fachada junto às treliças, e 
as vedações com planos inteiros de vidro e 
de brise permitem o diálogo e conexão en-
tre a paisagem interna e externa.

quadra escolhida para
projeto - s/ escala

Fonte da base: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>
01/06/2019    o mapa acima recebeu tratamento pela autora

MAPA 15 - Esse mapa foi feito com o intuito de mostrar as praças e largos 
existentes no centro histórico e conectá-las através de desenhos de piso, 
calçadões, equipamentos, etc.  
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[programa...]O programa tem como ponto prin-
cipal a ideia da habitação, como forma de 
democratizar a cidade, possuindo também 
atividades que complementam o morar, 
como comércios e serviços, além de usos 
institucionais, como uma biblioteca e uma 
escola voltada para as artes e cursos pro-
fissionalizantes, programas que possuem 
interesse no cotidiano. Esses usos são 
como uma extensão do morar, que acabam 
criando um edifício de uso misto na busca 
por uma região mais diversa, de alcance de 
todos e capaz de estimular a vida urbana. 

O comércio e serviço estão loca-
lizados nos primeiros três pavimentos do 
edifício escalonado, estando de frente para 
o Largo do Paissandú, para a Avenida Rio 
Branco e para a praça da quadra. Com isso, 
as pessoas que passam pelas três faces 
do projeto conseguem identificar a dinâmi-
ca que acontece. O restaurante popular no 
terceiro andar possui um mirante para a ci-
dade. Há também um mini mercado no se-
gundo andar, esses usos como restaurante 
e mercado foram colocados acima do pavi-
mento térreo, para que as pessoas subam 
no edifício, não se transformando em lojas 
que não trazem vitalidade para a área e que 
poderiam ficar abandonadas. Apesar des-
ses usos, as unidades de comércio e servi-
ço foram feitas de forma a serem flexíveis, 

possibilitando diferentes tipos de comércio, 
funcionando como uma ideia de galeria de 
três pavimentos. 

A biblioteca é composta por 4 pa-
vimentos (térreo + 3), o intuito era de criar 
diferentes usos no térreo, não somente 
comercial, criando mais dinâmica para a 
quadra, e possuindo diferentes usos. A es-
cadaria central, além de conectora entre os 
andares, possui uma arquibancada que liga 
o térreo ao primeiro pavimento como forma 
de permanência. Assim, cria-se um espaço 
de pé direito quádruplo, conseguindo man-
ter uma conexão entre todos os pavimen-
tos. Ou seja, quem está no último pavimen-
to, consegue ver o que está acontecendo 
nos demais. 

A escola consiste em um volume 
suspenso que está apoiado lateralmente, de 
um lado está engastado na empena cega do 
edifício vizinho e do outro lado, está apoia-
da no edifício escalonado, onde está sua 
prumada de circulação. Para aguentar esse 
grande vão, foi escolhida a treliça metálica 
capaz de suportar a carga. As treliças metá-
licas se dispõem pavimento sim, pavimento 
não, ou seja, enquanto em uns estão as tre-
liças, outros ficam “pendurados” por ela, de 
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forma a garantir uma permeabilidade visual. 

As unidades habitacionais se en-
contram em dois edifícios e comportam a 
maior área do programa. A partir no quarto 
andar do edifício escalonado começam as 
habitações que possuem varandas indivi-
duais para a Rio Branco, e varandas cole-
tivas voltada para o Largo. Já na torre qua-
drada, a circulação central permite que as 
habitações ocupem toda a fachada. Assim, 
é possível ter visual para todas as faces do 
terreno. A planta quadrada permite que as 
habitações tenham sempre suas fachadas 
voltadas para duas posições solares, ou 
seja, todas as habitações terão luz solar em 
algum horário do dia. Além disso, as áreas 
comuns criadas na planta permite maior 
incidência solar e ventilação nas unidades 
habitacionais. Esses espaços foram criados 
como se fossem as varandas do escalona-
do, podendo se tornar em áreas de lazer, 
hortas, entre outros usos. 

A cidade é diversa. As famílias que 
nela existe também são. Com isso foi pen-
sando em variedades tipológicas, a fim de 
atender a pluralidade de composição de fa-
mílias e o público diverso que ali pode ha-
bitar.

“A diversificação das 
modalidades de ocupação 
das moradias deve oferecer 
alternativas a pessoas que 
queiram residir sozinhas, a 
pessoas solteiras, a viúvas e 
130 descasadas, a pessoas 
que coabitam sem grau de pa-
rentesco, ou a parentes que 
não constituem uma família 
convencional, como é muito 
freqüente acontecer nos cor-
tiços: avós com netos, mães 
com filhos (20% dos chefes 
de família na região da Gran-
de São Paulo são mulheres), 
casal com agregado (irmãos, 
mãe etc). A região central 
apresenta inúmeras vanta-
gens em relação à periferia 
para a localização habitacio-
nal, mas para essa parte da 
população o Centro é ainda 
mais vantajoso.” (MARICATO, 
1994, p.129)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exclusão social presente na nossa 
sociedade se reverbera em muitos aspec-
tos, no campo das possibilidades, nos aces-
sos à infraestruturas e serviços, na questão 
da moradia e até mesmo no próprio habitar 
a cidade. 

O espaço deveria dar lugar a vivên-
cia, fazer parte do cotidiano, dar abertura a 
diferentes olhares e a todas as vozes, cul-
turas, e identidades. Em uma sociedade 
como a nossa, onde o espaço público sente 
as imposições da propriedade privada, ou 
se descaracteriza do seu intuito por falta de 
desenho ou de espaço, a coletividade vai se 
perdendo. Parques gradeados, mobiliários 
com desenhos para a não permanência, 
equipamentos, como teatros, sem acesso 
gratuito, são exemplos de equipamentos e 
espaços públicos na cidade que perdem o 
seu intuito inicial, ser para todos. 

Além do mais, as políticas habitacio-
nais ao longo da história ajudam na segre-
gação espacial que foi se formando, mora-
dias em áreas afastadas do centro, fora do 
tecido urbano e longe das oportunidades e 
serviços configuram em um território exclu-
dente e segregador. 

Assim, meu olhar se voltou para o 
centro da cidade, por ver nele uma possibili-
dade de encontrar um espaço inclusivo, rico 
em infraestruturas e serviços em contrapon-
to ao baixo adensamento populacional. O 
objetivo dessa monografia não era de criar 
um novo centro, mas de manifestar, através 
de um ensaio, um edifício de uso misto que 
fizesse parte da paisagem urbana, e que 
fosse um local de acolhimento, de troca, de 
experiência e garantisse mais vitalidade ao 
lugar. A pessoa que trabalha nos arredores 
e que traz dinâmica no horário comercial, 

poderia também trazer isso em outros horá-
rios e todos os dias, ao ter uma habitação 
perto do trabalho e espaços de lazer para o 
tempo livre. Não se trata de um edifício que 
agride ou que recria um novo centro, nem 
tampouco que se limita ao lote, mas que se 
extrapola para a cidade e que abre espaço 
para que se pense em novas relações e no-
vas apropriações do território, completando o 
cenário urbano. 

Com isso, essa monografia teve com 
intuito a discussão e compreensão sobre o 
direito à cidade e todos os direitos que a ele 
estão atrelados, e também elucidar a luta 
pela inclusão social que vem sido discutida 
a tanto tempo, e que demanda uma batalha 
diária e coletiva. 

De acordo com os dados pesquisa-
dos ao longo desse trabalho, é possível per-
ceber uma retomada à ocupar o centro da ci-
dade. Não só através das habitações, como 
verificado no Censo 2010, mas também uma 
ocupação ao espaço, atividades ao ar livre, 
restaurantes, bares e teatros que invadem as 
ruas e praças, tudo isso mostra o RE-OCU-
PAR o centro da cidade. Mesmo que às ve-
zes aconteça apenas em pontos específicos, 
é possível ver uma vontade em recuperar os 
espaços do centro e com ele todos os bene-
fícios que vêm atrelados. 

As soluções de projeto encontradas 

ao propor uma arquitetura que faça parte 
do cenário urbano fazem parte do ensaio 
para conseguir um lugar mais democrático 
na cidade. A rua transformada em espaço 
público, o Largo do Paissandú integrando a 
praça criada no projeto, os espaços de uso 
coletivo, a mescla do público e privado e de 
diferentes usos, a diversidade de unidades 
tipológicas, etc., foram pensadas como pos-
sibilidade para um projeto que tem como 
base a ideia de inclusão social e direito à 
cidade. 

Durante esse um ano de TFG, pe-
ríodo final de graduação, na tentativa de 
pensar o centro como um lugar habitado e 
de, ao mesmo tempo, encontrar formas de 
ressignificá-lo, me peguei pensando diver-
sas vezes em meu papel como arquiteta e 
urbanista. Entendo que não cabe apenas 
à arquitetura e urbanismo responder às 
lacunas e deficiências presente na nossa 
sociedade, nem tampouco encontrar uma 
resposta definitiva aos problemas dela, mas 
ela pode ser capaz, junto à outras áreas, de 
configurar espaços, de prever relações, de 
criar oportunidades. 

Ainda mais, refleti em como o cam-
po profissional da arquitetura às vezes se 
afasta daquilo que lutamos para a cidade 
ser. Ser uma cidade democrática, justa, in-
clusiva. Espero que a força de tentar criar 
uma sociedade mais igualitária, que cres-
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ANEXO

TABELA 8 - Déficit Habitacional em Relação ao Total de Domicílios (%)

Período Déficit Habitacional Domicílios Valor do Indicador
2010 474.344,00 3.573.509,00 13,27
2009 - 3.574.286,00
2000 203.404,00 2.985.977,00 6,81

Fonte: <http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/index.php/indicadores/indicadores-por-tema/?category=Mora-
dia%20e%20Saneamento%20B%C3%A1sico>. Fonte do Indicador: IBGE/ Censo. Acessado em: 10/05/2019

TABELA 9 - Percentual de domicílios em assentamentos precários

Período Domicílios irregulares em assentamentos 
precários

Domicílios Valor do Indica-
dor

2016 840.257,00 3.951.074,00 21,26
Fonte: <http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/index.php/indicadores/indicadores-por-tema/?category=Mora-
dia%20e%20Saneamento%20B%C3%A1sico>. Fonte do Indicador: IBGE, SEHAB. Acessado em:10/05/2019.

TABELA 10 - Percentual de domicílios em favelas e núcleos em relação ao total de do-
micílio

Período Domicílios particulares perma-
nentes

Domicílios em Fave-
las

Valor do Indica-
dor

2017 3.951.074,00 497.453,00 12,59
Fonte: <http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/index.php/indicadores/indicadores-por-tema/?category=Mo-
radia%20e%20Saneamento%20B%C3%A1sico#>. Fonte do Indicador: IBGE, SEHAB, SEADE. Acessado 
em:10/05/2019.

MAPA

MAPA 1 AO 8, 11 A 15 – Fonte da base: <http://geo-
sampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.
aspx>
01/06/2019

MAPA 9 E 10 - Fonte: <https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatisticos/
info_cidade/trabalho/index.php?p=260363>
01/06/2019

TABELA 6 - Déficit Habitacional  - ano base 2015

Total Urbana Rural Total Relativo
São Paulo 1.337.037 1.328.164 8.874 8,8
RM São Paulo 639.839 638.763 1.076 8,9

 TABELA 7 - Déficit Habitacional total - ano base 2015

Especificação Total Relativo habitação 
precária

coabit. 
familiar

ônus exces-
sivo aluguel

adens. ex-
cessivo

São Paulo  
1.337.037

8,8 77.325 326.522 801.317  131.873 

RM São Pau-
lo

639.839 8,9  27.959 151.671 373.108 87.101 

Imagem 3.4.1: Largo do café
Fonte: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra12581/vista-do-largo-do-cafe>                   
01/06/2019

Imagem 4: Vista aérea do terreno
Fonte: <Google Earth>
28/05/2019

Imagem 4.1: Vista aérea do terreno
Fonte: <Google Earth>
Montagem produzida pela autora
28/05/2019
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TABELA 11 - Percentual de domicílios em loteamentos irregulares

Período Domicílios particulares per-
manentes

Domicílios em loteamentos 
irregulares

Valor do Indi-
cador

2017 3.951.074,00 538.810,00 13,63
Fonte: <http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/index.php/indicadores/indicadores-por-tema/?category=Mo-
radia%20e%20Saneamento%20B%C3%A1sico#>. Fonte do Indicador: IBGE, SEHAB, SEADE. Acessado 
em:10/05/2019.

A Semana de Integração é uma se-
mana que acontece uma vez ao ano, em 
que, nós alunos, desenvolvemos alguma 
atividade, seja ela uma instalação, uma car-
tografia, ou até mesmo uma conversa sobre 
determinado assunto. A cada edição o tema 
muda. Neste ano, a semana tinha como 
tema a ideia de “ser feita em COnjunto, 
COmpartilhando conhecimentos, para uma 
semana COletiva”. O conceito era de criar 
um atelier vertical em que alunos do TFG I e 
II pudessem expor seus temas e discutir, da 
forma que achassem melhor, com os inte-
grantes do seu grupo, composto por alunos 
de outros semestres.

Assim, se, ao longo de toda essa 
monografia, se defende a ideia de que a ci-
dade é feita discutindo-a em conjunto, nada 
melhor do que aproveitar uma semana em 
que a faculdade cria a oportunidade de dis-
cutir e abrir voz aos alunos para dialogarem 

e discutirem suas impressões sobre este 
tema e sobre o que sentem referente ao di-
reito à cidade e seus espaços.

O TFG, que muitas vezes se trans-
forma em algo particular e solitário, ganha 
espaço em uma semana como essa para 
se pensar em conjunto. Sinto que essa se-
mana foi uma troca muito rica, até porque 
a cidade deveria ser discutida de uma for-
ma coletiva e cotidiana. E esse projeto dá 
abertura a essa troca tão importante para 
cidade.

Que a faculdade seja um lugar cada 
vez mais coletivo, cada vez mais aberto e 
cada vez mais democrático.

Obrigada em especial a minha equi-
pe M30 (Aline Medeiros, Isabella Bastos, 
Pedro Russo, Sabrina) e colegas de TFG, 
por fazerem dessa semana um momento de 
pausa, reflexão, e compartilhamento. Obri-

gada por terem se empenhando todos os 
dias em debater, refletir e acrescentar.  

“ A cidade é lida pelo corpo como conjunto de 
condições interativas e o corpo expressa a sín-
tese dessa interação descrevendo em sua cor-
poralidade, o que passamos a chamar de corpo-
grafia urbana. A corpografia é uma cartografia 
corporal (ou corpo-cartografia, daí corpografia), 
ou seja, parte da hipótese de que a experiên-
cia urbana fica inscrita, em diversas escalas de 
temporalidade, no próprio corpo daquele que a 
experimenta, e dessa forma também o define, 
mesmo que involuntariamente – o que pode ser 
determinante nas cartografias de coreografias 
ou carto-coreografias. Cada corpo pode acumu-
lar diferentes corpografias, resultados das mais 
diferentes experiências urbanas vividas por 
cada um. (...) Uma corpografia urbana é um tipo 
de cartografia realizada pelo e no corpo, ou seja, 
a memória urbana inscrita no corpo, o registro 
de sua experiência da cidade, uma espécie de 
grafia urbana, da própria cidade vivida, que fica 
inscrita mas também configura o corpo de quem 
a experimenta. ” (JACQUES, Paola Berenstein, 
2008)

Durante a semana de integração, 
nós alunos, nos propusemos a discutir o 
espaço. Caminhamos pelo centro novo na 

tentativa de entender e sentir o lugar. Como 
produto final fizemos uma cartografia sensitiva, 
em que elencamos sentimentos e sensações a 
respeito da cidade. Com um mapa de cheios e 
vazios como base, fomos desenhando percep-
ções, colando olhares através das fotografias 
e escrevendo sentimentos. No final, tínhamos, 
então, um mapa com diferentes experiências 
individuais, que juntos formavam um registro 
da experiência de cada integrante na cidade.[semana de integração...]



[maquetes...]




