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O presente trabalho tem como motivação as

iniciativas governamentais sobre a região conhecida como

‘Cracolândia’, mais especificamente, aquelas que

marcaram o mês de maio de 2017. Conjunto de ações que

não só resultaram no recorrente conflito entre seus

usuários e policiais, mas o que as diferenciaram das outras

fora a chocante destruição de casas na rua Helvetia,

enquanto encontravam-se ocupadas. Fato que escancarou

a histórica marginalidade no centro de São Paulo, assim

como os interesses e a disputa territorial presente, nos dias

atuais, através das reintegrações de posse realizadas pelo

Governo, na construção do Complexo Luz e do Hospital

Pérola Byington. Portanto, questiona-se: Luz para

quem?

Em um primeiro momento, busca-se entender,

através de uma volta ao passado, como a cidade se

transforma permitindo a consolidação de uma dinâmica

transitória em seu centro, projetado por uma minoria que

ocupava a condição de elite paulistana. A rua transforma-

se em um lugar de luta manifestações culturais e sociais.

A cidade se expande. O que era periferia se transforma

em centro. Nesse contexto, surge o discurso de

‘degradação’ do centro de São Paulo para referir-se aos

novos ocupantes da antiga ‘Cidade Nova’, isto é, classes

populares que se apropriaram do estado de abandono o

qual a região fora deixada. O ‘marginal’ ocupa uma nova

posição geográfica. O centro.

Em seguida, as tentativas de retomada ou

também chamados como ‘projetos de requalificação’ ou

‘revitalização’, inspiram alguns políticos e empresas

atuantes no território até os dias de hoje. Projetos que em

sua maioria, entendem que ‘revitalização’ é sinônimo de

‘gentrificação’ e que, portanto, revitalizar é despejar e

substituir aqueles utilizam e se apropriam do bem em

comum, a cidade. Para ilustrar, são comentados

brevemente, as propostas Luz Cultural, Polo Luz,
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Monumenta, Nova Luz e, por fim, a mais recente PPP

Casa Paulista. Projetos que visam alavancar valorização

imobiliária e para tal, utilizam-se de mecanismos que vão

da cultura às habitações. Torna-se distante a noção do

direito à moradia como um direito humano.

No último capítulo, a partir de uma leitura sobre

os espaços públicos e comuns presentes na área de

estudo e os interesses públicos e privados sobre os

mesmos, e seus mecanismos de controle espacial, mas

que na realidade constituem as ‘arquiteturas

antimendigo’, até projetos de revitalização de praça ou

cercamento das mesmas. Nota-se a perda da

comunalidade dos espaços públicos. Dessa forma,

destaca-se a atuação da Porto Seguro, consolidando-se

como agente atuante no território e seu papel

fundamental na revitalização da Praça Princesa Isabel.

Posteriormente, são apresentados conceitos que

embasam a ideia de um centro de integração social
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que almeja. promover a catálise da diversidade ali

existente e propor um espaço e serviços comuns entre a

vida privada e a pública. Para tal, são apresentados

conceitos ReHousing de Richard Neutra, Condensador

Social de Koolhaas e a política habitacional Housing

First, na qual o direito à moradia é reconhecido como um

direito básico.
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permitia a visibilidade de toda a região em caso de

ataques inimigos.

Antes de receber a denominação de ‘Luz’, as

áreas compreendidas entre o Tietê e o Anhangabaú eram

conhecidas como Campos da Guaré em alusão às

vegetações que compunham as planícies inundáveis

(Athayde, 1988: 10). Desse modo, a cidade escravagista

era territorialmente pouco segregada sendo assim,

delimitada pelos rios que delimitavam os limites do

triângulo histórico:

‘Era na rua e não dentro da casa que a

família se socializava: os homens, no dia a dia dos

largos e praças; as mulheres, nas procissões e festas

públicas. Nas ruas, e mesmo dentro das casas, a

proximidade de condições sociais distintas não parecia

produzir perigo ou ameaça, pois as distâncias morais

supriam as distâncias físicas, o rigor dos sinais de

respeito e hierarquia e as diferenças no vestir

corrigiam a familiaridade da vida coletiva’ (ROLNIK,

1999:30)

1.1 - A FUNDAÇÃO: A VILA

A região da Luz sempre esteve ligada ao ‘papel

de porta de entrada da cidade’ (FIX, 2000: 1), desde os

antigos caminhos coloniais até a chegada da ferrovia, a

qual permitiu um intenso afluxo de bandeirantes,

tropeiros, migrantes e imigrantes em busca de moradia e

integração.

O protagonismo dessa região teve início a partir

das conquistas religiosas sobre os nativos em territórios

litorâneos que culminaram na motivação/superação

parcial da Serra do Mar, e o ingresso da expedição

missionária liderada pelo Padre Manuel da Nobrega ao

interior de São Paulo. Missão que fundara o embrião da

Vila de São Paulo de Piratininga, em uma região de

colinas, localizada na confluência dos rios Anhangabaú e

Tamanduateí. Rodeada por planícies alagáveis, em

períodos de cheias dos rios, a posição escolhida para a

implantação do Colégio Missionário era ‘estratégica para

a defesa do território’ (Novaes, 2004), na medida em que
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Em meados de 1580, Domingos Luiz Grou e sua

mulher Ana Camacho fundaram uma pequena ermida em

devoção aos cultos lusitanos da Nossa Senhora da Luz.

Posteriormente, no século XVIII, a construção foi demolida e

substituída pelo Recolhimento da Luz – edifício onde,

atualmente, se encontra o Convento da Luz. Local de

passagem, passeios e peregrinação, o antigo Caminho de

Guaré, que ligava o centro de São Paulo às margens do

Tietê – antigo limite da cidade - e mais a diante à Minas

Gerais, passou a ser conhecido como Caminho da Luz

(GERALDO, 2001 :139):

Figura 1: Imagem de São Paulo entre 1765 e 1774| Autor: Desconhecido |

Fonte: NOVAES, 2007

Figura 2: Primeira mudança significativa na Vila: a construção do Convento |

<acessado em 03/06/209> Autor: C.A Bresser | Fonte:

http://www.arquiamigos.org.br/info/info20/img/1841a-download.jpg

‘Com cada vez maior, o Caminho de Guaré,

passagem obrigatória de tropas e viajantes, passa ser

referido como Caminho da Luz. Com a ocupação linear

da área, partindo do centro em direção ao Tietê forma-se

[...] o eixo da Rua da Luz, a atual Avenida Tiradentes,

uma das mais amplas e imponentes da cidade, ligada ao

centro velho pelo Caminho da Luz (atual rua Florêncio de

Abreu) e, ao centro novo, pela rua Alegria (atual

Brigadeiro Tobias).’ (NOVAES, 2004: 36)

Em um período de três séculos, o crescimento da

vila se dava de maneira lenta, baseada em uma ‘economia
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de subsistência, como a gado, pesca, caça e uma

rudimentar agricultura’ (ATHAYDE, 1988: 11). Durante o

século XVII e XVIII, a região passa a ser um importante

entreposto comercial na rota de tropeiros, pois dela partia o

caminho construído no século XVI, para as manufaturas no

litoral. Aos finais de semana, os comerciantes

transformavam esse caminho em uma grande feira

comercial e nos pastos do Campo Redondo (atual praça

Princesa Isabel) um local para corrida de cavalos.

As espaçadas ocupações das chácaras cujas

construções eram feitas de taipa de pilão constituíam uma

paisagem rural de vastos campos, pomares e arvoredos. Ao

Norte do Tietê, chácaras e pastos ocuparam a região,

marcada pelas inundações que ultrapassavam a região da

ermida (NOVAES, 2004), sendo contornadas apenas no

século XIX, com o aterro de Santana e a transposição das

áreas inundáveis: a ponte Pequena sobre o Tamanduateí e a

Grande da Nossa Senhora da Luz (atual ponte das

Bandeiras), sobre o Tietê. Desde 1500, as terras eram

distribuídas pela Câmara a particulares, mas em

contrapartida, outras eram retidas para a construção de

edifícios institucionais que marcarão e definirão a

centralidade da região.

Figura 3: 1862. Antigo Seminário Episcopal com vista ao Centro| Autor:

Desconhecido | Fonte: NOVAES, 2004

Figura 4: 1862. Várzea do Tamanduateí e Convento da Luz a direita | Autor

Desnconhecido | Fonte: NOVAES, 2004
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Figura 5: São Paulo 1810 | Autor: Rufino José Felizardo e Costa | Fonte: http://www.arquiamigos.org.br/info/info20/img/1810-download.jpg <acessado em 03/06/209>
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Figura 6: São Paulo 1868 | Autor: C. A. Rath | Fonte: http://www.arquiamigos.org.br/info/info20/img/1868-download.jpg <acessado em 03/06/2019>
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1.2 - A SEGUNDA FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO

Para a efetiva estabilização da economia cafeeira

era necessário relacionar a capacidade produtiva ofertada

pelas condições naturais no Oeste Paulista e a capacidade

de transporte de mercadorias para a região de Santos, que

se tornariam cada vez maiores. Entretanto, o entrave ao

desenvolvimento localizava-se no litoral: a transposição da

Serra do Mar. Superada em 16 de fevereiro de 1867,

momento em que se inaugura o sistema ferroviário da São

Paulo Railway, a cidade consegue dar um salto ‘qualitativo

e em pouco tempo, afirmar-se com grande centro

exportador brasileiro’ (NOVAES, 2004):

‘Os próprios fazendeiros fundam companhias

ferroviárias, de modo a estabelecer ligação entre o

interior do estado e o porto de Santos, possibilitando o

escoamento da crescente produção cafeeira’

(NOVAES, 2004: 42)

As ferrovias trazem um contingente enorme de

pessoas às imediações das estações. O centro velho

perde sua característica unicamente residencial. Os tijolos

substituem as casas de taipa, nasce a ‘cidade do tijolo’

(NOVAES, 2004). Os usos se diversificam de modo a

atender as necessidades das viajantes. Irá surgir a

presença de hotéis, bares e comércio voltado às ruas.

Figura 7: Residências das elites que ocupavam a região (construção entre

1857 – 1860) | Autor: Militão de Azevedo | Fonte:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

47142005000100002 <acessado em 02/06/2019>
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O período compreendido entre 1872 e 1875,

durante a presidência de João Teodoro Xavier de Matos,

ficou conhecido como a ‘segunda fundação de São Paulo’

devido às melhorias urbanas promovidas: regularização e

calçamento das ruas, retificação parcial do rio

Tamanduateí, reforma no Jardim da Luz e abertura de um

circuito viário, como a Helvetia, conectando bairros como

Campos Elíseos, Bom Retiro, Luz, Pari e Brás:

‘Será mera coincidência que os terrenos mais

altos e saudáveis e mais acessíveis ao centro –

justamente aqueles que ele fez o plano urbanístico,

tivessem também melhores títulos e por isso, fossem

preferidos para os loteamentos da burguesia?

(VILLAÇA – 2011: 196).

Ainda sob a sua gestão, o Código de Posturas de

1875 – primeiro conjunto de leis urbanísticas da capital,

que fora revisado e ampliado em 1886, foi o principal

responsável pela ressignificação do espaço público com

um espaço de circulação (ROLNIK, 1999: 32). Entre

Figura 8 e 9: A primeira estação da Luz. Fonte:

http://www.estacoesferroviarias.com.br/l/luz.htm <acessado em 03/06/2019>
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várias medidas, vale ressaltar o cercamento dos lotes com

muros de 2 metros de altura, e a ausência dos calçamentos

nas vias, que deixavam os espaços públicos longe do

convívio burguês. Em 1886, com a ampliação da rede de

iluminação, e as normas para larguras de vias e

calçamentos, iluminação a gás e a regularidade dos espaços

públicos, ‘o espaço urbano foi redesenhado pela sociedade

do café’, imperava a respeitabilidade burguesa mantendo-o

limpo e exclusivo (ROLNIK, 1999: 34) a partir do loteamento

de Frederico Glete e Victor Nothmann.

A região ganha mais uma estação. A Sorocabana ou

atual Júlio Prestes financiada pelo governo do Estado. As

obras foram paralisadas em virtude da crise de 1929, sendo

Figura 10: Melhorias urbanas Rua Afonso Pena 1862 e 1887 | Fonte:

NOVAES, 2004

apenas inaugurada em 1938, pela falta de recursos.

Nesse momento, a estação da Luz fica pequena. É

necessária uma reforma de ampliação em 1901, com

materiais e projeto inglês.

As estações trazem a miscigenação, novos

costumes, novos usos. A primeira versão da Estação da

Luz era descrita como ‘uma estaçãozinha mofina e reles’

(DIÁFERA, 2001: 25) cuja altura restringia-se a dois

pavimentos. A nova versão, com a antiga torre do relógio

cuja função era servir de marco referencial de tempo e

espaço, ‘torna-se durante muitos tempos, cartão postal da

cidade e motivo de orgulho:

Figura 11: Segunda estação da Luz à frente rua Mauá | NOVAES, 2004
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‘Há muitas críticas e pressões para que a

primitiva estação ferroviária de carga e transporte de

passageiros que antes existia, embora tivesse sido

reformada, mas era cada vez mais acanhada diante do

movimento de carroças e carroções que carregavam

mercadorias, fosse substituída por uma edificação igual,

ou ao menos, parecida à de outras cidades importantes

do mundo. O governo sabia disso. Ao renovar a

concessão exclusiva de transporte ferroviário para

Santos, fez uma exigência: grandes obras de

modernização das linhas, resultando na construção de

uma nova Estação da Luz’ (MALTA, 2001: 94).

Nesse processo, a estação inicialmente no nível da

rua, foi rebaixada para o subsolo, sendo retirado 260 mil m³

de terra para facilitar a circulação na superfície térreo. A

terceira e última versão é decorrente de um processo lento

de reconstrução em virtude de um incêndio em 1946,

atingindo parte da estrutura da estação e o que ocasionou a

destruição da torre do relógio.

Apesar da importância que a região da Luz e seu

Figura 12: Estação da Luz, 1902 | NOVAES, 2004

Figura 13: Rua Mauá, 1905 | NOVAES, 2004
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entorno apresentavam até o século XIX, suas dinâmicas e

potencialidades permaneceram isoladas das ocupações

litorâneas pela Serra do Mar. Movimento, progresso, fluxos e

diversidades serão reforçadas pela inauguração das

estações ferroviárias e com o início Modernidade. A chegada

de novas pessoas e a consequente transformação urbana

através dos comércios e serviços, como hotéis, cafés e

restaurantes que acompanhavam o ritmo do fluxo das

estações se refletem na produção e na expansão da cidade

financiada pela aristocracia. A partir de sua movimentação,

para outras áreas da cidade, passam a atrair o restante da

em busca de emprego e os comércios, serviços e o mercado

imobiliário se aproveita dessa situação.

1.3 – A FORMAÇÃO DOS CAMPOS ELÍSEOS

O bairro dos Campos Elíseos, criado em 1880,

representou o primeiro empreendimento aristocrático da

cidade de São Paulo. Fruto da compra, no ano anterior, e a

da subdivisão da antiga chácara do Capão Redondo

pertencente a Visconde de Mauá, por Frederico Glete e

Victor Nothmann, o bairro caracterizou-se por abrigar o

uso estritamente residencial para alta aristocracia

paulistana. Assim, ideologicamente, a região ‘mais bem

equipada da cidade com água, esgoto e iluminação’

(NOVAES, 2004) que compreende o sul da Luz, Santa

Ifigênia e Campos Elíseos, passaria a ser chamar ‘Cidade

Nova’ para uma parcela que correspondia ‘5% da

população’ (VILLAÇA, 2011: 114) e, portanto, não condizia

socialmente com a realidade que se encontra em seu

entorno.

Segundo Villaça (2011), no processo de formação

do bairro, destaca-se o papel da ideologia na produção da

segregação do espaço urbano, a começar pela escolha do

local do empreendimento. Em meio a necessidade das

camadas superiores mostrarem progresso e modernidade,

urgia o anseio de distanciamento com aquilo que era

considerado ‘Velho’. Ao invés de canalizarem

investimentos em melhorias urbanas em direção Sul, onde



já se encontravam, a elite necessitava de um local no qual a

separação entre o ‘Novo’ e o ‘Velho’ se tornasse evidente. O

bairro da Liberdade não se enquadra neste quesito, pois não

‘exibiria os valores de progresso e renovação, de ruptura

com o passado considerado atrasado’ por fisicamente estar

conectado ao centro original (VILLAÇA, 2011: 194).

Desse modo, a expansão da cidade poderia ser

orientada tanto para Leste quanto para Oeste, visto que a

região Sul era próxima ao ‘Velho’ e a região Norte era a

confluência dos rios Tamanduateí e Anhangabaú. As

inundações do vale do Tamanduateí desvalorizavam o preço

dos títulos das terras a leste, restando os mares de morros

na direção oposta. Neste local, a altura topográfica dos lotes

proporcionava maior salubridade e o clima dos mesmos,

valorizando ainda mais o empreendimento. Restava assim,

os terrenos desvalorizados a Leste a serem ocupados por

indústrias e pelas camadas populares (VILLAÇA, 2011: 193):

‘Frederico Glete, adquiriu em 1879, extensa chácara a oeste

do centro [...] Depois de traçar mais de uma dúzia de ruas,

ao custo de 100 contos, vendeu os lotes com um lucro

igual a oito vezes essa soma’ (Morse apud Villaça, 1970:

194)

O traçado retilíneo de vias que se cruzam em

ângulos retos, como um prolongamento da Santa Ifigênia,

também ocupada pelas classes mais altas, e a existência

da Praça Coração de Jesus, onde se instalaria,

posteriormente, o colégio Liceu Sagrado Jesus para os

filhos dos aristocratas, se difere por completo do traçado

orgânico, sinuoso e estreito da ‘Cidade Velha’. No século

XIX, segundo o autor Villaça - 2011, esse processo de

construção territorial inicia a segregação socioespacial

voluntária de uma minoria social que se concentra no

‘bairro exclusivo’.

Figura 14: Diagrama

crescimento de São

Paulo | Autor Villaça |

Fonte: VILLAÇA,

2011

19



Nesse processo, as elites se isolam. As casas

‘partiam em direção ao meio do lote’ (ROLNIK, 1999: 31)

distanciando-se da diversidade existente nas ruas e dos

olhares estranhos. As rótulas e gelosias desapareciam, pois,

eram substituídos, nos casarões, pelo vidro que chegava da

Inglaterra. ‘Ao mesmo tempo, por essa razão, aparecem os

recuos: inicialmente o afastamento lateral separou a casa

do lote e da edificação vizinha para, em seguida, avançar

em direção do isolamento total da casa dentro do lote’

(ROLNIK, 1999: 31), em oposição às casas do centro ‘velho’

construídas no alinhamento do lote.

No interior das casas, surge ‘a sala de visita

decorada com artefatos artísticos’, que configura uma ‘região

pública no interior da casa, que progressivamente vai se

opor ao espaço da rua’ (ROLINK, 1999: 31). Se a rua

mistura grupos sociais, origens e sexos, a sala de visitas

seleciona as misturas permitidas. A rua passa a ser vista

como, exclusivamente, um espaço de passagem entre os

espaços exclusivos - das salas de visitas até cafés, bares e

clubes. Retirava-se, segundo a autora, ‘tudo que

atrapalhava o trânsito’ – como as antigas quitandas das

escravas, a fim de transformar o espaço da rua

exclusivamente à função de circulação. Resultando,

assim, em um processo ‘jamais resolvido’ (ROLNIK, 1999:

31) entre a multiplicidade de usos do espaço público e a

circulação.

Vendo-se ilhada em meio à diversidade e classes

indesejadas, as famílias “de bem” não apenas se isolam,

mas buscam novos terrenos e com elas, os comércios, os

serviços e o mercado imobiliário tiram proveito. As

consequências desse processo de reorganização da

região central da cidade foram a criação de novos bairros

como Higienópolis, Jardins e Morumbi e o relativo estado

de ‘abandono’ da região que permitirá o enraizamento de

problemáticas sociais até os dias atuais. Segundo Villaça

(2011), é através do processo de ‘naturalização de

processos sociais’ que surge a concepção de

‘deterioração’ (associado ao envelhecimento,
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apodrecimento de coisas) do centro da cidade, em um

discurso criado pelas elites na tentativa de vincular a um

bairro criado pelas elites para as elites à imagem de uma

‘Cidade’, e a ideia de ‘Ruína’ ao centro como sendo

processo natural decorrente de seu envelhecimento.

Figura 17: Cartão Postal Campos Elíseos, 1900 | Solaris Editora | Fonte:

http://www.solariseditora.com.br/brasil_america/sp_5.htm <acessado em

03/06/2019>

Figura 16: Vista aérea 1911 | Autor Desconhecido | Fonte: NOVAES, 2004

Figura 15: Vista aérea 1900 | Autor Gaelensy | Fonte:

https://quandoacidade.files.wordpress.com/2013/01/4231.jpg <acessado em

03/06/2019>
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Figura 18: São Paulo 1881 | Autor: Companhia Cantareira e esgotos | Fonte: http://www.arquiamigos.org.br/info/info20/i-1881.htm
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1.4 – NOVOS OCUPANTES: A BOCA DO LIXO

A Boca do Lixo tem suas origens atrelada a história

do bairro Bom Retiro. Em 1940-1953, o então prefeito

Adhemar de Barros promulgava um decreto governamental

que encerrava o confinamento e o trânsito aberto às casas

de prostituição no bairro do Bom Retiro, o que favoreceu a

expansão da dinâmica para os bairros do entorno e

inaugurou a chamada Boca do Lixo, no bairro Santa Ifigênia:

‘Porém – esse detalhe parece ter se escapado aos

autores do decreto – o que se estava a extinguir era nada

mais que a área de confinamento, não a prostituição. Em

outras palavras, fechava-se o local, mas não as pernas

daquelas mulheres...’ (MORAES, HIROITO, 1978: 35)

O início da Boca do Lixo se deu em no Quadrilátero

delimitado pelas ruas dos Andradas, dos Gusmões, Vitória e

dos Protestantes. Na década de 60, fervilhava a

contiguidade heterogênea de pessoas – marginais,

criminosos, vadios, boêmios, moradores, transeuntes,

intelectuais, artistas progressistas, que frequentavam as

casas de prostituição e casas de jogos de diversos tipos.

Segundo Hiroito de Moraes (1978), ‘a

transfiguração ambiental se fazia célebre e radicalmente’.

Os usos do entorno passaram a se modificar e muitos

estabelecimentos se viam obrigados a fechar afogados de

um todo estranho ao seu redor, enquanto novos

estabelecimentos abriam para atender as novas

demandas:

‘As famílias de bem se mudavam

apressadamente do local, escandalizadas com o novo

clima, tipicamente prostibular [...] imóveis que

imediatamente se transformavam em pequenos hotéis

[..] Lojas de artigos fechavam hoje e amanhã abriam

como bares. Nunca um número tão grande de bares

foi aberto em tão curto espaço de tempo e distância’

(MORAES, Hiroito: 37)

A presença da polícia e das Rondas Unificadas de

Assistência Social (RUAS), inicialmente se davam para

efeito de estatística e mídia: ‘já pensou que bacana a
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notícia: No dia tal, as rondas efetuaram prisões de 178

marginais?’ (MORAES, 1978: 142). Entretanto, a mudança

do modo de agir da polícia no miolo da Boca do Lixo e o

aumento das repressões aos marginais e prostitutas,

causaram mudanças territoriais de modo a expandir a Boca

do Lixo para o bairro Campos Elíseos e ao perímetro que,

futuramente, será limite do Projeto Nova Luz; Avenida São

João, Duque de Caxias, Rua dos Protestantes e Avenida

Ipiranga.

‘Foi que o cérebro do Osny pariu outras de suas

absurdas, mas lucrativas ideias. Ora, se o negócio já não oferecia

boa margem de segurança para o emprego do capital – com isso

de estar alugando e mobiliando casa que poderia vir a durar

apenas dois ou três dias – o jeito era se valer de casas sem aluga-

las. Como? Muito simples. No bairro de Campos Elíseos

abundavam aquelas casas enormes, muito antigas e, dentre

tantas, sempre havia as que permaneciam desocupadas, vazias,

por meses e até anos. Umas, por pertencerem a espólios em

litígio; outras no aguardo de serem reformadas ou demolidas em

nome do progresso, e outras sabe lá Deus porquê.

Conheci casarões ali, inclusive um na Avenida Rio Branco,

quase esquina da Gal. Osório, que vararam os vinte e tantos

anos que conheço a Boca misteriosamente desabitados. Bem,

seria nessas casas que o Osny passaria a explorar o lenocínio’.

(MORAES, 1948: 152)

A relação de contiguidade entre diversos grupos

sociais associadas aos fluxos contínuos de pessoas

provenientes pelas Estações Luz, Júlio Prestes e o

Terminal Rodoviário, resultou em uma leitura da área

como ‘degradada perigosa’ (Rui, 2016: 232). Processo

intensificado pela ausência de manutenção das

edificações existentes.

Ao longo da década de 1970, a prostituição perde

forças e as drogas ganhavam territórios, mas ainda de

forma incipiente e com pouca concentração de pessoas

(MORAES, 1978). A prostituição antes confinada em

determinados locais, havia se espalhado para todo

território.. ‘A boca do lixo morrera? Não crescera

assustadoramente. E seguiria crescendo. Hoje ela ocupa

24



uma área de 1.493 Km². Exatamente a superfície ocupada

pela cidade que mais cresce no mundo’ (MORAES, 1978).

Vale ressaltar que a Boca do Lixo não equivale em

toda sua totalidade à prostituição ou usuários de drogas,

que na época, começavam a se instalar na região, visto que

está associado também, a um importante movimento cultural

do cinema. Desse modo, refere-se à popularização e os

estigmas criados, segundo Villaça (2011), que foram criados

sobre a região e aqueles que lá vivem.

Figura 19: Novos usos: comércio e casas de Prostituição 1977 | JOANIDES, 1977

Figura 20: Comércio toma conta da rua do Triunfo e ao fundo a Torre da Júlio

Prestes, 1977 | Fonte file:///C:/Users/vicis/Downloads/8648430-

Texto%20do%20artigo-39992-2-10-20180624%20(1).pdf <acessado em

03/06/2019>

Figura 21: Rua dos Andradas 1957 | <acesso em 04/06/2019> |

http://almanaque.folha.uol.com.br/andradas.htm
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1.5 - A CRACOLÂNDIA

Segundo o entendimento de ‘Cracolândia’ de Heitor

Frúgoli e Enrico Spaggiari (2011), uma ‘territorialidade

itinerante’ cuja definição enfatiza a errância dos indivíduos

desde territórios periféricos até diversas áreas da Luz, Santa

Ifigênia e Campos Elíseos; e ‘Cracolândia’ (entre aspas) pela

antropóloga Taniele Rui – 2016, de modo a diferenciar o

bairro da questão social ali presente, entende-se que ambas

as compreensões referem-se à dinâmica interna de um

agrupamento social sujeito a forças imperativas e

deslocamentos naturais/forçados entre as diversas regiões

da cidade, constituindo a(s) chamada(s) ‘Cracolândia(s)’.

Os autores pouco se referem ao espaço físico ou

logradouro no qual a mesma está presente, diferentemente

do que se mostra na definição do dicionário (online) popular

da língua portuguesa Michaelis: ‘região de uma cidade,

geralmente um grande centro urbano, onde se encontram

traficantes e usuários de crack’.

(http://michaelis.uol.com.br/busca?id=Y0Yd)

A utilização do termo Cracolândia enquanto uma

‘região da cidade’ equivale não apenas a redução de seu valor

arquitetônico, simbólico, suas dinâmicas e diversidades sociais

à um forte e simplório estigma, que auxilia no processo de

depreciação não apenas do bairro, mas também contribui para

a segregação dos ali presentes:

‘Estigmatizada e condenada por boa parte do

poder público, da imprensa e do restante da população

como território de promiscuidade e ilegalidade, Santa

Ifigênia passa a ser conhecida como ‘Cracolândia’,

termo que reduz toda a sua riqueza meramente às

atividades relacionadas à problemática da droga, da

criminalidade e prostituição’ (NOVAES, 2010)

1.5.1 - O CRACK NA PERIFERIA: O BRONX

PAULISTANO

Para a compreensão da região, dentre várias

áreas centrais da cidade, como concentração e afluxo de

usuários de crack ‘é preciso voltar no tempo’ (Rui, 2016).

Pouco se têm informações sobre como a droga chegou

em territórios brasileiros, mas em meio ao jogo fértil de
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incertezas e hipóteses, contrapõem-se um fato:

“O fato concreto é que a droga começava a

disputar mercado com a cocaína a preferência nos

pontos de venda de drogas, as chamadas bocas, em

bairros como São Mateus, Cidade Tiradentes e Itaquera,

na Zona Leste.” (UCHÔA, 1996)

A introdução da droga se deu por cidades e regiões

localizadas na Zona Leste de São Paulo, principalmente,

São Mateus. Este último era conhecido como ‘Bronx

Paulistano’ durante a década de 90 (UCHÔA, 1996) em

referência ao bairro nova-iorquino marcado pela intensa

comercialização e consumo da droga durante a década de

1980:

“Cerca de 600 mil pessoas moram neste bairro

pobre da Zona Leste, uma caricatura dos becos do Bronx

[...]. Crianças e adolescentes usam drogas sentados nas

calçadas, traficantes nas esquinas e nas imediações das

escolas. Fácil acreditar que não podia ser um cenário

mais apropriado para os primeiros passos do crack em

São Paulo” (UCHÔA, 1996)

Sua territorialização para outras regiões, inclusive a

área central da cidade, se deu de modo intenso, em apenas um

período de duas décadas. A entrada no mercado ilícito com

baixos preços e o alto grau de dependência sobre o usuário

surge ‘como um desestabilizador de um mercado ainda em

formação’ (TEIXEIRA, 2012), captando jovens e menores de

idade atraídos pela oportunidade de renda. Criou-se um cenário

que possibilitou, segundo a socióloga Alessandra Teixeira -

2012, ‘a expansão para além dos contextos em que a disputa

varejista de drogas era acirrada, para se espraiar e se

enveredar em outras dinâmicas urbanas e criminais’.

Nesse contexto, cresce, na década de 90, a represália

por parte da população vizinha às bocas, justiceiros e

cobradores do crime, policiais e traficantes cujas vítima

preferidas eram, além dos indivíduos que a consumiam nas

chamadas ‘rodinhas de garotos’ (RUI, 2016), aqueles que

possuíam laços familiares ou até mesmo a casualidade de estar

no local na hora das execuções. A consequente fuga desses

indivíduos e seus familiares para outras áreas, em resposta à

repressão e às chacinas, possibilitou a expansão da droga:
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‘O fenômeno das chacinas, além de exponenciar

o número de vítimas (em sua maioria menores), passará

a dizer respeito, em grande parte, a uma economia

criminal urbana, que justamente se consolida nesse

momento na cidade: o tráfico de drogas’ (Teixeira, 2012).

De acordo com Taniele Rui (2016), desde tempos

anteriores, consolidou-se da figura do ‘nóia’ que por vezes

engloba não apenas usuários da droga. Corresponde a esse

termo, a figura daquele que permanece em movimento - a

‘realidade itinerante’ dos sociólogos Frúgoli e Spaggiari, e a

‘pessoa a ser evitada’ por Taniele Rui e Alessandra Teixeira.

O seu agrupamento forma o chamado ‘fluxo’, uma metáfora

a aquilo ou, no caso, a aqueles que não permanecem em

um lugar seja por forças externas imperativas e

segregadoras, como a hostilidade da sociedade, do meio

urbano – as arquiteturas ‘antimendigo’, dos projetos de

‘revitalização’ urbana, dos aparatos de vigilância e da falta

de oportunidades ou por forças atrativas como os serviços

públicos socioassistenciais e instituições sociais.

1.5.2 - O CRACK NO CENTRO: A CRACOLÂNDIA

No percurso de espraiamento e chegada do crack para

outras regiões de São Paulo, na década de 90, a problemática

social encontrou nas imediações dos bairros Campos Elíseos,

Santa Ifigênia e da Luz, um local onde futuramente assumiria

não apenas um nome, mas também forma urbana. Isto é, ‘ao se

deslocar para o Centro da cidade, esta territorialização tomou

forma social completamente diferente’ (Rui, 2016). Nesse

processo, os indivíduos se concentram, a pobreza fica visível e

exposta, e a realidade impactante:

‘O centro das grandes das cidades é atrativo

para pessoas em situação de rua, pois concentra

diversos aparatos e serviços públicos, múltiplas

possibilidades de pequenos ganhos e, ainda, oferece

relativa proteção à violência. Assim, as áreas centrais

oferecem refúgio, abrigo, proteção, ganho e serviços

aos que mais deles necessitam.’ (RUI, 2016)

A construção desse cenário de marginalidade em uma

área central da cidade não se deu por acaso. A presença da

histórica realidade de pessoas em situação de rua no local de
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estudo, se relaciona com a existência da chamada ‘Boca do

Lixo’ ou ‘Quadrilátero do Pecado’ (Teixeira, 2012: 91), que

lidava com uma automática correspondência entre cortiços,

meretrício e o Cinema Marginal em virtude da intensa

concentração de desajustados sociais.

A relação de contiguidade entre diversos grupos

marginalidades associadas aos fluxos contínuos de pessoas

provenientes pelas Estações Luz, Júlio Prestes e o Terminal

Rodoviário, resultou em uma leitura da área como

‘degradada perigosa’ (Rui, 2016: 232). Processo

intensificado pela ausência de manutenção das edificações

existentes.

Ao longo do início da década de 1990, a prostituição

perde forças e o crack ganha territórios, mas ainda de forma

incipiente e com pouca concentração de pessoas. Adquire

apenas na década de 2000, uma forma mais próxima aos

dias atuais (Rui, 2016: 235). A cracolândia revela-se como

peça decorrente de um processo de expansão da cidade,

iniciado a partir da saída e abandono das elites da região, o

fim do cerco da prostituição e a falência da

indústria cinematográfica local que criaram as condições

necessárias para um processo relativo de ‘degradação’ e

a mudança da dinâmica social para a forma da

‘Cracolândia’.

Em 2012, a Operação Sufoco marcou uma

mudança na organização da ‘Cracolândia’. A repressão

por meio do Estado e suas forças militares em combate

ao tráfico na região colocou em movimento corpos que

foram obrigados a se locomoverem sem nenhum tipo de

auxílio e descanso. A ação foi responsável pela abertura

de diversas ações contra o Estado (Frúgoli e Spaggiari,

2010). Após 9 meses, a tentativa revelou-se fracassada, e

observou o surgimento de um novo elemento: não apenas

a volta dos indivíduos a frente da estação Júlio Prestes,

mas a construção de barracas na rua Helvetia e na

Alameda Dino Bueno. (Rui, 2016: 243) intensificando

ainda mais, o conflito:

‘No contexto urbano, as lutas de facções, de
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grupos, de classes, reforçam o sentimento de

pertencer’ (Lebfreve, 2011)

Em meio a estigmas, marginalidade e criminalidade,

a temática de pessoas em situação de rua é uma temática

que se recusa a ser compreendida por uma única disciplina,

sendo capaz de conectar diferentes agentes sociais. A lógica

errante gerada através de diversos fatores atrativos ou

repulsivos estabelece relações com diversas áreas de seu

entorno e com a cidade, e a mobilização de diferentes atores

– pessoas em situação de rua, catadores de materiais

recicláveis, usuários de drogas, ONG’s sociais, igrejas,

jornalistas, políticos, transeuntes, moradores, agentes da

prefeitura, entre outros – ‘quebra a lógica de ser considerada

um mundo à parte’ (Rui, 2016:227), sendo eles diferenciados

por níveis sociais, mas territorialmente emaranhados a

outras dinâmicas:

‘As disputas que a área movimenta nas

agendas das políticas municipais, estaduais e

federais, as lutas no campo jurídico e os embates

incessantes entre os diferentes saberes da saúde

pública evidenciam que a Cracolândia se configurou,

nos últimos anos, como um potente conector urbano –

um ponto de gravitação – no qual se cruzam múltiplas

linhas de força, de intensidades e velocidades

variadas’ (Rui, Mallart, 2015)

Dessa forma, a ‘territorialidade itinerante’ cujo

agrupamento forma o chamado ‘fluxo’, ao se locomover

para a área central da cidade, em virtude de limites morais

e a gestão da violência nas áreas periféricas da cidade,

não deve ser entendida como uma causa da degradação

ou do envelhecimento do centro de São Paulo. Discurso

esse, que se ‘naturalizou’ a partir da divulgação dessa

imagem por uma minoria, mas na realidade, deve ser vista

como uma decorrência do processo de construção da

cidade. Nesse panorama, a associação entre iguais e a

exclusividade do bairro em questão, produziu o início da

segregação social que estruturará a formação da

metrópole em direção à Higienópolis.
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Antes periferia da cidade e, posteriormente, o

centro da mesma, a região da Luz tornou-se entre as

décadas 70 e 80, alvo das tentativas de ‘requalificação’ da

região. O alto potencial cultural, a concentração de

grandes e importantes equipamentos culturais e a rica

infraestrutura de transportes em contrapartida a complexa

herança social herdada do próprio processo de expansão

da cidade, motivam os mais diversos planos e ações

sobre a região. Da cultura às habitações, dos

tombamentos à reconstrução da região, das atividades

comunitárias ao ar livre às medidas higienistas e

gentrificatórias. Os diversos focos das propostas de

revitalização mostram a complexidade e ao mesmo

tempo, os meios e abordagens das diferentes propostas

de intervenção, com um objetivo em comum: alavancar a

retomada do mercado imobiliário na região.

A naturalização do discurso de degradação

socioambiental para referir-se ao processo de

apropriação territorial por camadas populares e

a permanência das mesmas até os dias atuais,

possibilitou a margem necessária para o início da disputa

pela produção, utilização e valorização, do bem em

comum, a cidade:

‘De um lado, os agentes interessados na

monopolização para a construção e consumo do

imobiliário, que garantem rendimentos financeiros

a partir da constituição de um novo produto; e de

outro lado, os moradores, trabalhadores e

«usuários», que estão aí presentes graças ao

processo histórico de desvalorização,

fortalecendo formas de uso e de sociabilidade não

totalmente apreendidas pela reprodução do capital

com ênfase na produção imobiliária’

(PETRELLA, 2017: 19 ).
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2.1. – LUZ CULTURAL (1984 – 1986)

No contexto de crise financeira do Estado na

década 1980, a região da Luz, segundo Novaes (2004:

60), refletia a situação atual do país. A área dominada por

moradias em terríveis condições, intensificação do

comércio ambulante, insegurança, tráfico de drogas, a

presença da cracolândia e da prostituição, tornou-se,

entre os anos de 1984 e 1986, alvo do projeto Luz

Cultural (Secretaria do Estado da Cultura – gestão de

Mario Covas). A proposta tinha como marco zero o Jardim

da Luz e poucas foram as obras realizadas tanto em

edifício quanto em infraestrutura, visto que, ‘não eram

previstas obras de grande porte, nem novas construções,

mas apenas recuperação reaproveitamento e organização

dos equipamentos e espaços’ (FERNANDES, 2017).

A iniciativa diferenciava-se das propostas

tradicionais de reocupação da área. Almejava

potencializar e integrar o potencial de uso, não apenas

dos equipamentos existentes, mas dos espaços públicos

e institucionais, tanto com a população residente quanto a

população flutuante da região. Dessa forma, diversas

atividades culturais foram desenvolvidas em lugares

públicos ‘para incentivar a convivência social, que em sua

maioria ocorreram no Jardim da Luz, que na época tinha

um aspecto deplorável’ (MOSQUEIRA, 2007: 139). Entre

as atividades comunitárias destacam-se o programa de

Leitura no Parque, programa Desenho no Parque, Projeto

Educação Ambiental, apresentação da banda do

Figura 22: Mapeamento dos usos culturais | Fonte: COELHO JUNIOR, (2004)
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Comando da Polícia Militar nos fins de semana, que em

contrapartida aumentaria a vigilância no local, e a

implantação da Oficina Cultural Oswald de Andrade, onde

eram oferecidos cursos de música, dança, artesanato e

artes plásticas.

Esta última medida, fora responsável pela

reciclagem do prédio tombado da antiga Escola de

Farmácia e Odontologia da USP, e revela-se ‘uma das

experiências mais bem-sucedidas’ do projeto (NOVAES,

2010: 60). Postura essa deveria ser a empregada nos

antigos centros históricos das cidades brasileiras, mas

torna-se contraditória quando analisada junto a demolição

da Usina Termoelétrica da Luz para o alargamento, de 30

para 60 metros, da Rua João Teodoro, em 1985.

Figura 23: Oficina Cultural Oswald de Andrade | Autor: Márcia Alves | Fonte:

www.catracalivre.com.br < acessado em 03/06/2019 >

Figura 24: Rua João Teodoro, em uma única via | 1942 | Acervo FES |

Fonte: https://alosaopaulo.com.br/memoria-de-sao-paulo-a-luz-
cartao-postal-da-cidade/ < acessado em 03/06/2019 >

Figura 25: Rua João Teodoro, hoje em dia, duplicada | 2019 | Google

Maps
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Quando em vigência, destacaram-se a renovação

da Pinacoteca, do Museu da Arte, do Liceu de Artes e

Ofícios e a ‘infeliz’ (NOVAES, 2010: 62) renovação da

praça Julio Prestes, que ao implantar um paisagismo em

diferentes alturas impede a conexão da praça com o seu

entorno.

As dificuldades administrativas e financeiras

encontradas pelo Estado para dar continuidade ao projeto

à longo prazo, em virtude da ausência de financiamento

das iniciativa privada, ‘pouco comum na época’,

(FERNANDES, 2017) acabaram por minar a proposta;

pode-se exemplificar pelas pequenas doações realizadas

pela Philips para a iluminação da Praça Fernando Pestes

e a doação de equipamentos pela IBM, à antiga biblioteca

municipal na praça Fernando Prestes. A iniciativa ao

induzir a construção de uma coletividade e,

posteriormente, a tradução desta no nível espacial, a

partir da apropriação e identificação das demandas

específicas dos usuários, para ‘só então o Estado fazer

parte do processo, executando obras propostas’

(MOSQUEIRA, 2010: 139) necessita de tempo para se

efetivar, fato que não ocorreu, fracassando em seu

principal objetivo, atrair investimentos e renovar a região,

sendo ‘até seu encerramento’ (MOSQUEIRA, 2010: 139)

custeada pelo próprio Estado.

2.2. – POLO LUZ (1995 – 2002)

A proposta de requalificação Polo Luz (1995-

2002) foi desenvolvida em um período no qual acreditava-

se na cultura como ‘instrumento de intervenção urbana’

Figura : Limite Polo Luz interno ao Luz Cultural | Autor: Márcio Fernandes |

Fonte: Fernandes (2017)
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(FERNANDES, 2017), sendo ela capaz de alavancar a

retomada da valorização imobiliária. Frente ao fracasso

do plano anterior, a revitalização da região passou a ser

sinônimo da reocupação do centro da cidade. É nesse

contexto que o projeto fora desenvolvido como

continuidade de seu plano anterior, sob o modelo de

parceria público-privada, constituindo uma série de

intervenções específicas em edifícios notáveis da região:

“Minha visão é que o Centro poderá ser um

bairro popular, não de pobre, mas popular,

extremamente interessante dentro da cidade. Acho

que seria uma conquista você trazer para essas áreas,

onde você tem a vantagem locacional dada pelo

transporte, pessoas que dependem do transporte

público” (Regina Meyer, arquiteta e consultora da

Associação Viva o Centro; Fernandes, 2017: online)

O plano, segundo Marcelo Fernandes (2017),

contava com ‘três formas de financiamento’: 1) grandes

empresas privadas se uniram para a formação da

Associação Viva o Centro; 2) o Governo Federal, através

do Programa de Renovação das áreas Ferroviárias; 3) o

BID (1997) através do programa Monumenta, que visava

a recuperação de áreas centrais e a preservação do

patrimônio histórico de algumas cidades brasileiras.

Dentre as intervenções realizadas pelo Polo Luz,

destacam-se a reforma da Pinacoteca, por Paulo Mendes

da Rocha, e da Estação da Luz e a conversão da

Sorocabana no Complexo Cultural Júlio Prestes (com a

implantação da Sala São Paulo). Todas estas realizadas

nos moldes da público-privadas, sendo a Associação Viva

o Centro a intermediária entre o Estado e as empresas

privadas, a partir do capital oriundo do BID.

2.2.1 – SALA SÃO PAULO (1999)

O edifício da estação Júlio Prestes ressurge em

1999, com a transferência da sede da nova Orquestra do

Estado e a inauguração da moderna sala de concertos, a

Sala São Paulo. Após anos de ‘abandono’ desde sua
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fundação em 1938, junto a ela, renascia novamente o

discurso de uma ‘grande virada’ (FIX, 2010), sendo a

cultura responsável por atrair novos investimentos do

mercado imobiliário, em efeito dominó, o que permitiria às

altas camadas sociedade a retomada do seu antigo

território, ocupado por classes inferiores e usos diversos

aqueles previstos em sua concepção.

Em meio à reestruturação do comando da

Osesp, deixada de lado por governos anteriores, John

Neschling é escolhido por Marcos Mendonça (Secretário

da Cultura do Estado), para assumir o posto de maestro

da orquestra. Alteração que provocaria uma série de

mudanças como a necessidade de um novo lugar fixo

para a realização de ensaios e apresentações oficiais.

Nesse contexto, Neschling e seu assessor Chris

Blair, “encontram” no hall da estação Júlio Prestes, a

proporção geométrica necessária para implantar ali a

nova sede da Orquestra. Não demorou muito para o

então governador Mário Covas, o mesmo que, enquanto

prefeito, apresentara a proposta da Luz Cultural, em

1985, autorizar a transformação da estação ferroviária em

forma de ‘caixa de sapato’ em um espaço digno que

representasse o anseio de Neschling em transformar, a

então esquecida Orquestra, em uma das melhores do

mundo: ‘Era a hora do enfoque técnico se combinar com a

decisão política, e assim foi’ (FIX, 2010: 07)

Figura 26 (acima) e 27 (abaixo): da Caixa de Sapato à Sala São Paulo |

AVC | Fonte: http://www.vivaocentro.org.br/not%C3%ADcias-do
centro/not%C3%ADcias/esta%C3%A7%C3%A3o-j%C3%BAlio-
prestes-comemora-75-anos.aspx < acessado em 03/06/2019 >
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Conversão essa, descrita por Mariana Fix (2010),

como um milagre técnico, no qual empregou-se diversos

mecanismos de isolamento acústico e alterações

estruturais para transformar a estação ferroviária, em

funcionamento, em uma das melhores salas de concerto

do planeta e ausentá-la das trepidações e ruídos externos

causados pelas passagens do trem. Em nenhum

momento, tratou-se de uma coincidência entre geometria

acústica e a geometria do Hall da estação, mas sim, a

confluência entre interesses das elites e empresas

privadas, interessadas na retomada da região com forte

valor simbólico, e do Estado:

‘A sala custou cerca de 50 milhões de reais,

sendo menos de 2 milhões de reais (4%) vieram da

iniciativa privada [...] Segundo avaliação do

BID, a cada dólar que era investido pelo

poder público atrai outros cinco da iniciativa

privada, produzindo um efeito dominó’ (FIX, 2010).

Curiosamente, a Spenco (empresa de engenharia

responsável pelas obras na Sala São Paulo), segundo

Mariana FIX (2010) fora a empresa que fez a maior

doação de campanha para Mário Covas, enquanto

candidato à governador de São Paulo, em 1998 e,

casualmente, realizou as principais obras da Secretaria

Estadual da Cultura na gestão de Covas: Sala São Paulo,

Pinacoteca, Arquivo do Estado, Teatro São Pedro,

Estúdios Vera Cruz e Escola Superior de Música – o que

totalizou ‘mais de 130 milhões de reais’. Empresa que

havia perdido a concorrência para a construtora

espanhola Acciona, especializada em restauro e

intervenções no patrimônio, e a construtora Triunfo, mas

que foram substituídas pela Spenco, em 1998, ‘sob

alegação de ser especializada em restauros’ (FIX, 2010).

Ainda sobre essa ‘parceria’, a empresa de

engenharia PEM, responsável pelas instalações elétricas

e hidráulicas da Sala pertencia a dois parentes do

Secretário Marcos Mendonça, que foi o responsável pela
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escolha de John Neschling para coordenar a Orquestra. Assim, a moderna Sala de Concertos, em meio a

paisagem ‘degradada’, marcada pela presença da

Cracolândia, surgia com seu discurso transformador e

ignorava a rica infraestrutura de transportes que a

circundava. Nos seus fundos, abrigava um

estacionamento de 600 vagas, ou seja, toda a sua

audiência. Ao mesmo tempo, que selecionava, excluía

aqueles que eram ou não permitidos a entrarem dentro de

si. Uma ilha isolada, como mostra as manifestações

contrárias e conflitos com a polícia, na inauguração da

Sala (e, cada vez mais recorrentes, nas noites de

espetáculos) nas quais moradores protestavam contra a

valor investido frente as péssimas condições de moradia

que havia em seu entorno. Portanto, os pesados

investimentos realizados na Sala São Paulo e nos outros

equipamentos culturais, pouco surtiram efeito nas

problemáticas habitacionais do bairro, na revitalização da

região e nos conflitos sociais ali presentes. Pelo contrário,

além de evidenciá-los, ainda mais, os intensificaram.

Figura 28: A espetacular Sala São Paulo ... | Autor: Tuca Vieira | Fonte:
https://catracalivre.com.br/agenda/o-que-fazer-no-dia-das-maes-
em-sp/ < acessado em 03/06/2019 >

Figura 29: ... Como uma Ilha | Autor: Junior Lago| Fonte:
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2014/01/16/dependentes-de-crack-comecam-a-trabalhar-
em-programa-da-prefeitura-de-sp.htm?foto=27 < acessado em

03/06/2019 >
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2.3 – MONUMENTA (2002)

Mediante ao fracasso dos investimentos nos

equipamentos culturais, a Prefeitura de São Paulo junto

ao Ministério da Cultura e ao BID implantam, em 2002, o

Programa Nacional Monumenta. Mais especificamente, a

região da Luz, foi a única escolhida na cidade, como foco

da nova tentativa de revitalização, em virtude de seu valor

histórico inquestionável.

O programa visa a requalificação áreas de valor

histórico nos centros das cidades brasileiras sob proteção

federal, englobando diferentemente das propostas

anteriores, as áreas envoltórias dos edifícios tombados.

Segundo Novaes (2010: 63), a proposta visava a

sustentabilidade do patrimônio com vistas de preservar

suas características originais, a partir da intensificação de

seu uso e visitação da área de forma a angariar verba

necessária para a manutenção do edifício sem

necessidade de novos aportes públicos.

O projeto contava com a atuação da iniciativa

privada que poderia ocorrer através da exploração do

uso dos monumentos e edifícios tombados, mediante

concessão de uso ou auxílio financeiro àqueles

interessados em reformar seus imóveis, adjacentes a área

de interesse. Valor que era pré-estabelecido de acordo

com a renda do proprietário e oriundo da Unidade Central

de Gerenciamento que administrava o Fundo criado pelo

Ministério da Cultura. O proprietário beneficiado deveria

Figura: Limite de abrangência Monumenta (em vermelho) e sua área de

influência (verde). Autor: Mosqueira, | Fonte: MOSQUEIRA, 2007
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restituir o valor em no máximo 20 anos, caso tenha renda

de até três salários mínimos.

O programa Monumenta estabeleceu novas

diretrizes para a área, como o alargamento das calçadas,

reurbanização da Praça Fernando Prestes, a construção

de um estacionamento sob a Praça da Luz, além de

definir graus de intervenção nos monumentos, em

‘restauro global, parcial ou apenas limpeza’

(MOSQUEIRA, 2007: 150). Entre os monumentos

estavam Jardim da Luz, Estação da Luz, Edifício Paula

Souza, Edifício Ramos de Azevedo, Museu de Arte Sacra

e a Chaminé da Usina da Luz, além de 103 imóveis

privados. A reforma da Chaminé deu início a implantação

do Programa, financiada em 2002, sendo a única obra

realizada pelo programa até 2005, apesar dos diversos

projetos executivos realizados para intervenções nos

monumentos.

Segundo Mosqueira (2007), em 2004, o atraso na

execução das obras provocou a redução do orçamento

antes de R$ 19.466.431 para R$ 9.733.215,00 visto que o

financiamento por parte do Ministério da Cultura, se dava

de acordo com necessidade, podendo assim ser

aumentado ou diminuído conforme o andamento das

intervenções. Consequentemente, a brusca redução de

verba reduziu o número de edifícios considerados

prioritários, levando a exclusão de outros como foco do

investimento. Fator, que associada a baixa adesão de

proprietários privados, levaram ao fim do programa. Até

2007, destacavam-se pequenas intervenções de

restauração como as intervenções no Coreto, no ponto de

bondes e no prédio do Ponto Chic, dentro do Jardim

da Luz, sendo a urbanização da praça Fernando Prestes

o único investimento, em espaços públicos.

Apesar da iniciativa procurar diferenciar-se das

intervenções pontuais, em teoria, na prática teve muito em

comum, visto que a situação financeira apresentada foi

suficiente para apenas, intervenções pontuais nos

equipamentos culturais e não a revitalização urbana do
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Figura 30 (esq.) e 31 (dir.): Antiga Praça Coronel Fernando Prestes servia

como estacionamento | Autor: Desconhecido| Fonte: MOSQUEIRA, 2007

Figura 32: Revitalização da, agora, praça Coronel Fernando Prestes

consistiu na retirada da camada asfáltica que resgata o paralelepípedo que

se localizava abaixo | Fonte: Google Maps < acessado em 03/06/2019 >

centro da cidade, como o próprio programa em escala

nacional propunha.

2.4 - NOVA LUZ (2005)

A Concessão Urbanística Nova Luz (2005)

consistiu no Projeto Urbanístico e Estudos

complementares para o perímetro delimitado pelas

Avenidas Casper Líbero, Ipiranga, Avenida Rio Branco,

Duque de Caxias e Rua Mauá, englobando o bairro da

Santa Ifigênia ‘mais precisamente conhecido como

Cracolândia’ (NOVAES, 2010: 255).

A proposta visava a transformação do bairro em

um polo comercial - da área da tecnologia, além de

Figura 33: Perímetro da Nova Luz, coincidente com os limites do bairro

Santa Ifigênia ou chamada também de ‘Cracolândia’ | Autor: Guilherme

Petrella | Fonte PETRELLA, 2017
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equipamentos públicos como creches, hospitais, cursos

de instrução, treinamento, orientação educacional, hotéis,

lojas de departamentos, restaurantes, cafés entre outros.

Eram princípios norteadores do solo privado: o estímulo

do uso habitacional conjugado com serviços, comércios,

equipamentos; o desenho da quadra e não do lote

individual; o remembramento dos lotes; a criação de

espaços públicos; manutenção dos imóveis tombados e

edifícios com mais de 3 pavimentos. Para os espaços

públicos previa-se: a criação da ZEIS-3 Santa Ifigênia;

mobiliários urbanos e novas paginações de piso; criação

e articulação de áreas verdes no interior da quadra, assim

como novos equipamentos, entre outros.

Em busca da criação de um ‘novo produto’

(NOVAES, 2010: 265) para vendê-lo a iniciativa privada

foi fornecido incentivos fiscais às empresas, além dos

chamados Certificados de Inventivos de Desenvolvimento

(CID) para, por exemplo, financiar cotas de bilhete único

aos funcionários das iniciativas que se interessarem em
Figura 34: Manter x Demolir: em busca da tábula rasa | Autor: PUE Nova

Luz | Fonte: PETRELLA,2017

ingressar no programa de incentivos seletivos. Fator que

associado às desapropriações seguidas de demolições,

iniciadas em 2007, facilitariam a implantação do projeto.
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Este claro conceito de “renovação” urbana, segundo

Petrella (2017), encontrou no instrumento Concessão

Imobiliária uma possibilidade de se concretizar, visto que

se tratava de uma região caracterizada por problemas de

matrícula:

‘[A Concessão] passa por cima

deste espólio, pois se decreta Utilidade

Pública, a Prefeitura, o Estado, passa a ter a

propriedade deste espaço. Primeiro tem que

fazer o depósito e depois consegue começar

a intervir na área. A ideia na Concessão era

repassar esse direito de propriedade a um

particular e o particular iria fazer todas as

intervenções, tanto no espaço público quanto

no espaço privado, e ele se remuneraria com

a valorização dos empreendimentos’

(PETRELLA, 2017: 60)

O projeto não apenas esbarrou em questões

físicas, como os tombamentos de edifícios, o tombamento

da Santa Ifigênia e os altos custos das desapropriações

de edifício mais altos, mas também aspectos de ordem

social; segundo Novaes, a dura repressão sobre o tráfico

levou, em 2009, ao espraiamento da dinâmica para todo o

entorno sendo necessária a parceria com a Secretaria

Municipal de Saúde para tomar medidas de apoio àqueles

que, teoricamente, eram alvos das medidas higienistas,

além de sofrer críticas por parte da Associação dos

comerciantes do bairro da Santa Ifigênia; o projeto não

previa uma solução para os comerciantes/moradores

locais. Na realidade, o projeto Nova Luz terminaria com o

esquema daqueles poucos que controlavam o comércio

da região, e tiravam partido, da exploração existente nas

galerias comerciais da região, ‘totalmente irregulares’

(PETRELLA, 2017: 64):

‘Praticamente, na Santa Ifigênia inteira

tem-se cinco ou seis donos. Eram grandes

lojas. E o que aconteceu? Esses «caras»

descobriram a galinha d os ovos de ouro,

porque transformaram essas megalojas em

shoppings [...] Então, o que eles perceberam: uma loja
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eles conseguem por box, R$ 5.000,00

de aluguel por mês, naquela época. Imagina,

R$ 5.000,00 x 100, são R$500.000,00 por mês e

sem fazer nada.’ (PETRELLA, 2017: 65)

Portanto, a quantidade de novos investimentos

previstos pela intervenção Nova Luz representaria uma

grande valorização imobiliária local o que acabaria com

essa dinâmica perversa existente, e representaria,

segundo Raquel Rolnik apud. Guilherme Petrella (2017:

65) o fim da lógica ‘compro bem baratinho, como

cracolândia, tudo, e vendo, alugo, como Santa Ifigênia’.

Figura 35: O novo produto | Autor: PUE Nova Luz | Fonte:

PETRELLA,2017

2.5 - PPP CASA PAULISTA (2011)

A proposta elaborada pelo Governo do Estado

transporta para a construção de novas unidades

habitacionais de interesse social, no centro de cidade, a

missão de requalificação da região cujo foco das obras se

dão em terrenos de ZEIS 3, próximas aos sistemas de

transporte público. Além de promover a ideia de uso

misto, a proposta visa, segundo Petrella (2017: 39), o

adensamento pela coexistência de diferentes classes

sociais como forma garantir a sustentação da qualidade

Figura 36: Quadras Alvo PPP Casa Paulista e Pérola Byington| Autor:

Fórum Mundaréu da Luz | Fonte: FÓRUM MUNDARÉU DA LUZ, 2018
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dos edifícios:

‘As intervenções deverão se adequar aos

contextos urbanos onde estão inseridas evitando o

que muito frequentemente ocorre nos

empreendimentos de habitação social: a segregação

urbana e a formação de guetos, estigmatizados como

lugares de precariedade ambiental, de pobreza

econômica e de violência social. Evitar o condomínio

fechado para a cidade [...] de modo análogo, as

intervenções deverão evitar a construção de

empreendimentos na forma de condomínio fechados

para a cidade, completamente cercados por muros,

sem nenhuma relação formal, espacial e funcional

com as ruas circundantes’ (PETRELLA, 2017:

39)

A partir da construção das novas habitações, e

usos complementares na região, aumenta-se a oferta de

empregos e população com renda no local, além de

otimizar a utilização dos sistemas de transportes, o que

refletiria nos espaços públicos considerados ‘degradados’

e ‘depreciados’. As tipologias das habitações variam entre

um dormitório (33m²) até 3 dormitórios (50m²) além de

unidades destinados ao mercado popular, que ficava a

cargo da concessionária, a definição do tamanho e

tipologias.

Ao lado das habitações da Casa Paulista, a

construção do hospital Pérola Byington (Quadra 36) e a

Figura 37: Demolições quadra 36 | Autor: Lizete Rubano| Fonte:

https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br/ultimo-refugio-da-quadra-

36-e-destruido-por-obra-irregular-do-perola-byington/ <acessado em

03/06/2019>
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própria construção das habitações nas quadras (37 e 38),

recentemente, foram alvo de sérias críticas não apenas

pelos moradores locais, mas diversos coletivos que se

uniram (sob a forma do Fórum Mundaréu da Luz) contra

as remoções e, subsequentes, emparedamentos de

pensões, destruições das casas que se encontravam sem

manutenção e, portanto, a retirada da população local ali

existente sem se quer, uma proposta de realocação.

Para a implantação legítima da proposta,

segundo o plano Diretor, há necessidade de formação do

chamado Conselho Gestor em áreas de Zeis 3 para

aprovar ou não as propostas, assim como um diagnóstico

e cadastramento dos moradores retirados através das

desapropriações, para serem prioritários nas políticas

habitacionais em outros locais. Da mesma forma, que

deveria acontecer com os comerciantes locais. Segundo

Rolnik (2018), o Conselho Gestor fora eleito no dia

15/04/18 já com as imissões de posse emitidas - sendo

suspensas a pedido do Ministério Público para a formação

do Conselho Gestor. Porém, no dia seguinte ‘oficiais de

justiça chegaram ao território munidos de mandados de

arrombamento, retirando o restante das famílias e

emparedando os imóveis da quadra, sem que os

moradores e comerciantes tivessem tido a chance de

participar de qualquer discussão sobre os rumos do

território e das pessoas que nele habitam ou trabalham’

(ROLNIK, 2018). Sobre a ilegalidade dos projetos

realizados à frente da Júlio Prestes, o Fórum Mundaréu

da Luz afirma:

‘A lei deixa claro que as intervenções em

áreas de ZEIS precisam não só incluir e melhorar a

vida da população que a habita, mas contar com sua

participação efetiva em todas as etapas do processo.

Essas determinações não têm sido cumpridas pelo

poder público e nem consideradas pelo poder

judiciário, que tem permitido todas intervenções ilegais

no bairro.’ (FÓRUM MUNDARÉU DA LUZ, 2019)

Além disso, segundo o Observatório de Remoções (2018),
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o auxílio moradia concedido pela CDHU, de apenas R$

400,00, e em alguns caso, há famílias removidas que não

receberam ou recebem o auxílio, dificulta o seu sustento

visto que o aluguel na região varia de ‘R$ 400 a R$ 700’

(FÓRUM MUNDARÉU DA LUZ, 2018: 13) e, impossibilita,

a instalação dessas pessoas em moradias dignas

permanentes, constituindo um ciclo vicioso de

transitoriedade em habitações de baixo aluguel e

condições precárias:

‘Paulo, [...] estava resignado até encontrar a

oficial de justiça. ‘A senhora já me tirou [de casa] cinco

vezes’. Ao que a oficial respondeu: ‘E daqui a pouco

vou te tirar de novo’. (OBSERVATÓRIO DE

REMOÇÕES, 2018)

Fato exemplificado pelo levantamento dos locais

nos quais as famílias removidas se instalaram. Segundo o

´Fórum Mundaréu da Luz (2018), ‘metade das pessoas

removidas não informaram seu destino pós-remoções.

Das famílias removidas cujo destino é sabido: 60% foram

para ocupações do entorno como a Vitorino Camilo - já

removida, e o Edifício Wilton Paes de Almeida que

desabou pelo incêndio; 14% foram para favelas Moinho,

da Zona Norte, Leste e Sul; 4%, ao menos, foram para

pensões na quadra 37 e 38 ameaçadas de remoções pela

PPP Habitacional’ (FÓRUM MUNDARÉU DA LUZ, 2018).

Figura 38: Para onde foram? | Autor: Mundaréu da Luz| Fonte:
https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br/para-onde-
foram-as-familias-removidas-da-quadra-36/<acessado em

03/06/2019>
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Gentrificação a qual Petrella (2017) identifica sua

causa; a lógica da parceria é auxiliar através de formas de

financiamento, aqueles que conseguem comprar a

moradia, excluindo a os 72,09% da população que reside

na área de Zeis 3 em moradias alugadas e os 85,27%

que vivem com renda familiar até ‘3 salários mínimos’

(FÓRUM MUNDARÉU DA LUZ, 2018: 13). Garante-se

assim, o sucesso econômico do empreendimento, a partir

das compras das unidades por parte das faixas de renda

mais elevadas. Sendo assim, a principal forma de acesso

a propriedade:

‘A lógica é a do financiamento e não do

acesso à moradia’ (PETRELLA, 2017: 75)

Não apenas as pessoas em moradias precárias,

ou não, que habitavam a região foram afetadas, mas

também aqueles que se encontravam nas ruas, através

da mudança dos serviços socias existentes. ‘Desde 2017

[...] a orientação que os agentes comunitários e

orientadores sociais têm recebido é de convencer as

pessoas a deixar o território, sejam para intervenções que

visam unicamente a abstinência, para alocação em centros de

acolhida, ou ainda, para retorno aos seus locais de origem’

(MUNDARÉU DA LUZ: 2018: 15). Entre as medidas citadas

pelo Fórum Mundaréu da Luz (2018), destacam-se: 1)

fechamento dos hotéis sociais com características de habitação

e despejo das pessoas em vulnerabilidade; 2) fechamento dos

serviços Tenda (baixa exigência); 3) Demissão de quadros

técnicos atuantes de longa data e com vínculos já estabelecidos

com a população atendida; 4) priorização da busca por

números e metas que não evidenciam a efetividade dos

encaminhamentos. Portanto, o rompimento dos laços e vínculos

sociais com aqueles que buscavam tratamento com

profissionais da saúde e social, os expõem à maior

vulnerabilidade em virtude do ‘desmonte das políticas baseadas

na garantia de direitos [...] aprofundado com o início desta

gestão Municipal [Dória-PSDB]’ (MUNDARÉU DA LUZ, 2018:

16).
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‘A cidade é o lugar onde pessoas de todos

tipos e classes se misturam, ainda que relutante e

conflituosamente, para construir uma vida em comum

[...]’ (HARVEY, 2014: 134).

É nesse palco de conflitos que a região da Luz

está inserida. Local que, segundo Harvey (2014),

contextualiza-se em um mundo no qual o direito de

propriedade privada e a busca pela máxima taxa de lucro

sobrepõem-se a todas as outras noções de direito, como

por exemplo, o direito à cidade. Este último, é o direito de

‘reivindicar algum tipo de poder configurador sobre os

processos de urbanização, sobre o modo como nossas

cidades são feitas e refeitas’ (HARVEY, 2014: 30). Como

observado nos diferentes planos de intervenção na

região, o direito à cidade tende-se a concentrar nas mãos

daqueles poucos que ocupam classes superiores e a

moldar a cidade, cada vez mais, segundo as suas

necessidades particulares e anseios minoritários:

‘Podemos concluir que a urbanização

desempenhou um papel crucial na absorção de

excedentes de capital, e que o tem feito em escala

geográfica cada vez maior, mas o preço de processos

florescentes de destruição implica a desapropriação

das massas urbanas de todo e qualquer direito à

cidade’ (HARVEY, 2014: 63).

Situação que ilustra não só os planos

mencionados no capítulo anterior, mas também pode ser

exemplificada pelos atuais espaços públicos e áreas

verdes da região, como a Praça Princesa Isabel, Praça da

Luz, Largo Coração de Jesus, Praça Júlio Prestes a área

de intervenção de projeto.
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Conforme David Harvey, em Cidades Rebeldes

(2014), os espaços públicos constituem bens comuns

com sua natureza intrinsicamente contraditória, uma vez

que, está sujeito aos interesses do próprio Estado, na

manutenção da qualidade ambiental deste bem comum.

É nesse processo que nasce a distinção entre os espaços

públicos e os, verdadeiramente, comuns. Os primeiros

referem-se à uma questão de administração pública e

poder estatal que podem transformar-se ou não em

espaços comuns (de acesso a todos), a partir de sua

apropriação e benefício mútuo:

“Por meio de suas atividades e lutas

cotidianas, os indivíduos e os grupos sociais criam o

mundo social da cidade ao mesmo tempo em que

criam algo em comum que sirva de estrutura em que

todos possam abrigar-se. Embora esse comum

culturalmente criativo não possa ser destruído pelo

uso, pode ser degradado e banalizado pela

utilização abusiva.” (HARVEY, 2014: 146)

A partir desse conceito, procura-se analisar em

alguns espaços constituintes da área de intervenção, com

vistas de identificar a sua qualidade ou não de ser comum

e revelar a ‘luta por quem cuidará e para quem a

produção e o acesso ao espaço e aos bens públicos

devem ser regulados’ (HARVEY, 2014: 146).

3.1.1 – ESPAÇOS PÚBLICOS: AS PRAÇAS DO

TERRITÓRIO

Ainda segundo o autor (2014), uma das medidas

adotadas para a preservação do bem público é a restrição

de acesso e o controle social sobre o mesmo através de

cercamentos. Isto é, um espaço com latência e força para

se consagrar comum é protegido para uns a expensas de

outros. Mas, não é perigoso afirmar que manter a

qualidade de um bem comum seja sinônimo de negar o

3.1. – À LUZ DA CONTRADIÇÃO: OS ESPAÇOS

PÚBLICOS X ESPAÇOS COMUNS
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outro? Fato que se pode verificar não apenas na Praça

da Luz, mas também no Largo Coração de Jesus e na

‘revitalização’ da Praça Princesa Isabel.

A praça da Luz possui nítida intenção de conexão

entre as três ruas que a circundam – Rua Mauá, Rua

Brigadeiro Tobias e Rua Casper Líbero, através de sua

paginação que direciona a circulação entre as vias,

conexões amplas diretas com a rua e acessos para as

duas entradas da estação de Metrô Luz. Porém, a sua

delimitação por grades restringindo o acesso por portas

que se fecham em horários noturnos, não só revela a

exclusão daqueles que vivem nas ruas, considerados

indesejáveis, durante a noite, mas também, a

exclusão daqueles que trabalham, moram e transitam na

região durante o dia, devido a consequente falta de

atratividade no interior do cercamento.

Figura 39: Vista aérea praça da Luz | Google Maps <acessado em 03/06/19>

Figura 40 (acima), 41 (abaixo esq.) e 42 (abaixo dir.): Acesso restrito e

ausência de atratividade dos espaços públicos | Acervo Pessoal
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Por fim, a ‘revitalização’ da Praça Júlio Prestes, integrante da

parceria público privado, instalou obras de arte, anfiteatro

público, além de vários mecanismos de acessibilidade como

escadas e rampas segundo normas, espaços de permanência

para portadores de necessidade especial, pisos táteis que

acabam em cercas, textos para deficientes visuais e, por fim, a

presença de seguranças da empresa privada Delta. A praça é

acessível a quem?

A praça Largo Coração de Jesus, revitalizada em

2014 a partir dos financiamentos da Porto Seguro, contou

com a implantação de quadras esportivas, equipamentos

de ginástica ao ar livre e a instalação de uma base da

polícia militar. Projeto que segundo Alckmin, em

declaração no dia de inauguração, tem por finalidade

‘trazer as pessoas de volta para o Centro’ (PMSP, 2014).

E as que estão do lado de fora das cercas?

Figura 42: Cercamentos tornam-se frequentes elementos dos projetos

de revitalização da região | Acervo Pessoal

Figura 43: Muros Largo Coração de Jesus| Acervo Pessoal
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A consequência dessa desvinculação entre

espaço público e homem é a produção dos chamados

‘Não-Lugares’, que segundo Marc Augé apud. Calliari

(2014: 24), podem ser definidos como espaços destituídos

de expressões simbólicas de identidade, relações

humanas e história, afirmando-se, possivelmente como

espaços de passagem e, portanto, ao invés de estimular a

convivência entre pessoas, a inibe. A comunalização dos

espaços públicos e a sua contradição, abrigam por trás,

os diferentes interesses dos grupos sociais que a

reivindica, mas que se torna ameaçada a partir de seu

processo de mercantilização atendendo assim,

prioritariamente, os interesses das iniciativas privadas ou

minorias que compõem a elite política e econômica:

‘No cerne dessa prática de comunalização

encontra-se o princípio de que a relação entre grupo

social e o aspecto do ambiente tratado como um

comum será tanto coletiva quanto não mercantilizado’

(HARVEY, 2014: 145)

Figura 44 (acima), 45 (abaixo esq.) e 46 (abaixo dir.): Praça Pública

com segurança privada ou espaço privado de acesso ao público |

Acervo Pessoal
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Prática capitalista que se verifica, mais

recentemente, na atuação da empresa privada Porto

Seguro envolvida em outro processo de revitalização, a

Praça Princesa Isabel, inaugurada em maio de 2018.

Quando analisada, no contexto atual, as benfeitorias a

serviço da qualificação dos espaços comuns da região,

como a instalação de uma quadra poliesportiva,

equipamentos de ginástica, espaços para animais, mesas

de xadrez e espaço para food trucks, e uma base da

polícia militar, tornam-se inquestionáveis, de modo a

constituir o ‘único local de convivência que o bairro tem’

(Lézio Silva, presidente da associação dos moradores do

bairro em entrevista à rede Globo, 23/10/18). Segundo

Bruno Covas (prefeito de São Paulo, em entrevista à rede

Globo, 23/10/18), o valor do investimento girou em torno

de dois milhões de reais e todo valor fora pago pela

empresa privada em questão, que também será

responsável por sua manutenção durante um período de

um ano.
Figura 47 (acima esq.), 48 (acima dir.) e 49 (abaixo): Praça Princesa Isabel:

um sábado de praça vazia | Acervo Pessoal
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Entretanto, é fundamental ressaltar o contexto

social e político, a qual o projeto fora anunciado. Em maio

de 2017 (três meses antes do anúncio do projeto final), o

ex-prefeito Dória, ordenou uma megaoperação na Rua

Helvetia e na Alameda Dino Bueno fazendo com que

pessoas da Cracolândia, se espalhassem pela região

como um todo. Consequentemente, uma das áreas as

quais as pessoas em situação de rua se concentraram,

em estado de cerco, foi a Praça Princesa Isabel, até fins

de junho de 2017 quando regressaram ao território

tradicional.

. Ação que culminou no pedido de demissão da própria

Secretária de Direito Humanos, Patrícia Bezerra. Conflito

desastroso que deixou marcas evidentes na praça e

precisavam ser apagadas. Afinal, seria esta uma

coincidência?

‘É um compromisso que a Porto Seguro tem

com a região, pois estamos lá há 40 anos. A empresa

Figura 50 : Demolição do imóvel com pessoas dentro em maio de 2017

| Autor Globo | Fonte: https://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/desabamento-fere-pessoas-na-cracolandia.ghtml

Figura 51: Incêndio decorrente do conflito entre pessoas em situação

de rua na Praça Princesa Isabel em junho de 2017. | Autor Globo |

Fonte: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/desabamento-
fere-pessoas-na-cracolandia.ghtml
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tem mais de 15 mil colaboradores, sendo que cerca

de 10 mil deles se direcionam para a região (...)

Para nós, é importante contribuir para que haja

maior zeladoria. A gente entende que tem que

devolver um pouco com o que a gente se beneficia’

(Fabio Luchetti, presidente da Porto Seguro,

entrevista à Folha de São Paulo no dia da

inauguração da praça, 23/10/2017)

Empresa que em 2015, ao inaugurar o Teatro

Porto Seguro, foi acusada pelo coletivo local CATSO

(Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais), com

manifestações no dia da porta do teatro (06/05/2015),

de ser favorecida através do reforço de medidas

higienistas que ocorreram na semana anterior à

inauguração (29/04/2015) e, assim, ‘manifestavam-se

contra a privatização da cidade para determinados

grupos econômicos [...] como a Porto Seguro [..] que

representa revitalização para uns morte para outros’

como afirma Julio Lancelloti, organizador do movimento.

Figura 52: Manifestação inauguração Teatro Porto Seguro | Autor:

Rafael Bonifacio | Fonte: https://ponte.org/policia-tenta-esvaziar-

cracolandia-em-estreia-de-teatro/ <acessado em 03/06/2016>

No site do próprio teatro, consta uma menção ao

processo de requalificação da região por instituições

culturais, identificando que ‘o Centro de São Paulo passa

por momento de revitalização e agito cultural como [...] a

implantação do SESC e a Sala São Paulo’. Seria o Teatro,

anos depois, o resgate da fracassada iniciativa realizada

pela Sala São Paulo? Até porque, como o próprio CEO da

empresa, Fábio Luchetti, afirma dias antes da

inauguração:
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“Resolvemos embarcar nesta missão

de revitalizar o bairro [Campos Elíseos]”

(entrevista à Catraca Livre, 24/04/2015)

Portanto, o que se verifica na área de estudo é

a perda da comunalidade (capacidade de ser comum)

dos espaços urbanos que refletem os impactos das

privatizações, cercamentos, arquiteturas hostis,

policiamento e câmeras de vigilância na qualidade de

vida urbana, em particular, ‘na potencialidade de se criar

ou inibir novas formas de relações sociais em um

processo urbano influenciado, quando não dominado,

por interesses de classes dos capitalistas’ (HARVEY,

2014: 134).

3.2 - ARQUITETURA HOSTIL: TERRENO DE

INTERVENÇÃO

Uma das formas de controle do fluxo nos

espaços são as chamadas, popularmente, ‘arquiteturas

antimendigo’ ou ‘arquiteturas defensivas’. Quando

realizadas em espaços públicos, como a concretagem de

baixios de viadutos, mobiliários urbanos subdivididos,

grades em muretas, cercamentos, policiamento por

iniciativa tanto pública quanto privada, perdem o caráter

defensivo e transformam-se em um forte de ataque.

Nesse contexto, o terreno escolhido entre as ruas

do Gusmões, Vitória, Santa Ifigênia e Avenida Rio Branco

evidencia essa hostilidade. Segundo consta o

levantamento realizado pelo Fórum Mundaréu da Luz, o

terreno escolhido para intervenção abriga hoje um

estacionamento e está taxado com Parcelamento

Edificação e Uso Compulsório (PEUC), sendo assim

subutilizado. Suas bordas muradas em frente a outro

estacionamento de mesma administração, contribuem

para a ausência de movimento na rua dos Gusmões. Fato

que favorece a concentração de pessoas em situação de

rua e frequentemente utilizada como depósito de lixo. É a

partir dessa pequena concentração que surgem reações
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contrárias, como por exemplo, a instalação de uma

guarita voltada para a Rua dos Gusmões e a construção

de jardineiras em sequência, de modo a evitar que

essas pessoas se apropriem dos calçamentos.

Iniciativas que nada resultam e, portanto, foram

removidas do local. Dessa forma, a partir de demolições

revelam-se empenas cegas que condicionam a

ocupação do lote em torno de es espaço comum, a

praça.

Figura 54 (acima), 55 (abaixo esq.) e 56 (abaixo

dir.): Defensiva ou Ofensiva? | Autor: Acervo

Pessoal e Google Maps| <acessado em

03/06/2016>
SOLUÇÃO?

CIDADE

HOSTIL

PEUC

Figura 53: Diagrama de demolições | Acervo pessoal
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dimensões de fácil compreensão de espaços públicos

(25 e 100 metros) e, portanto, maior a possibilidade de

atração entre pessoa e espaço. A praça em ‘nível’

(Calliari (2014: 50), associada às conexões entre as

quatros faces do lote, criam a ‘orientação face a face’

(Calliari, 2016: 51), isto é, sentidos contrários,

promovendo a maior possibilidade de criação de

relações sociais. A presença de fluxos rápidos, por meio

da simples conexão entre vias ao longo de vitrines das

lojas, e lentos devido a presença de bancos de

permanência, dão vida ao espaço. Desse modo, a praça

além de conectar os usos presentes no térreo

(comércio, espaço de cuidados pessoais e

restaurante escola) permite a identidade espacial por

meio de sua apropriação, por aqueles que a cruzam ou

permanecem, a vê e a vivem. Segundo Calliari (2016:

53) a diversidade de usos e usuários aumenta a

segurança, a vitalidade assim como proporciona a

fruição ou conexão de ambientes:

3.3 - ARQUITETURA COMUM: CENTRO DE

INTEGRAÇÃO SOCIAL

O projeto do Centro de Integração Social visa

incentivar a diversidade e, portanto, a catálise social. Para

tal, utiliza-se de quatro principais conceitos: a praça como

espaço coletivo; o condensador social a partir da

sobreposição de usos relacionados à vida cotidiana; o

conceito de ReHousing que foca na qualidade das

habitações; por fim, a política do ‘Housing First’ que põe

em prática a habitação como um direito humano.

3.3.1 – A PRAÇA

A ocupação do lote em seus limites tem por

finalidade a criação de um espaço comum em seu interior.

A praça ao conectar-se com a Avenida Rio Branco, almeja

reforçar o caráter comum do interior da quadra, fator que

associado ao seu comprimento de 48 metros situa-se,

segundo Lynch apud. Calliari (2014: 50), dentro das
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Figura 57: Diagrama de ocupação e praça| Acervo pessoal

‘A fruição individual é vivida no ambiente

coletivo. E o ambiente coletivo é o ambiente do

outro, da alteridade, da diversidade’ (CALLIARI,

2014: 46)

3.3.2 – CONDENSADOR SOCIAL

O conceito de ‘condensador social’ foi criado

pelo construtivismo russo, mas reformulado à

contemporaneidade pelo arquiteto Rem Koolhaas, em

1978. Segundo Villac (2018), os condensadores sociais

soviéticos fracassaram ao propor a imposição de um

estilo de vida coletivo e comunitário, em edifícios

habitacionais de célula mínima, em detrimento de uma

vida privada. Premissa teórica sobre a sociedade que

impede e obstrui a renovação cultural das formas de se

viver, ao longo dos anos. Portanto, tratou-se de uma

‘tentativa de inventar uma tradição sem lastro, que

alcança a reconciliação de uma nova sociedade com o

desejo de uma convivência coletiva’ (VILLAC, 2018:

100).

Ao adaptar o conceito à atualidade, Koolhas o

transforma em ‘uma sobreposição de funções, que

alcança o espaço urbano e, dessa forma, o interesse

contemporâneo [...] interpretados de maneira a estarem

de forma inusitada’ (VILLAC, 2018: 102). Assume assim,

um caráter comum, diferente da imposição realizada

pela experiência anterior:

‘O condensador social, que se mostra

contemporâneo, ampara um desejável processo

de sociabilização das formações sociais atuais e

as relações sociais são estimuladas por um

espaço plural de múltiplas referências
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identitárias’ (Villac, 2018: 105)

Villac completa: ‘a comparação ‘ou híbrido’ ou

‘condensador social’’ a rigor não procede’ (VILLAC, 2018:

107) – em contraposição à espanhola Aurora Fernandez

Per, autora do livro ‘Híbrido versus Condensador Social’

(2011), no qual procura-se elencar diferenças entre as

duas arquiteturas. Apesar dos edifícios híbridos

incorporarem a vida privada cotidiana junto à pública

através do uso misto e a ideia de cidade compacta,

ambas utilizam diferentes ‘táticas que promovem

sociabilidade’ (VILLAC, 2018: 107). Com a intenção de

promover a diversidade e o estímulo à novas relações

socioespaciais, o projeto propõe a sobreposição de usos

de serviços sociais (apoio psicológico, jurídico, médico,

cuidados pessoais), ensino (salas de ensino infantil,

supletivo, e espaços profissionalizantes), lazer (academia

pública, ateliê e sala para palestras), comércio no térreo,

restaurante escola e habitações, dispostos em três

blocos que circundam o vazio comum.

3.3.2.1 – LINKED BUILDING – STEVEN HOLL

O complexo projetado por Steven Holl, em 2009

– Linked Building, na China, exemplifica o híbrido social.

O programa consegue unificar tanto a escala privada e a

pública ao sobrepor usos, como o residencial,

educacional, lazer, hotel, biblioteca e comércio.

Ocupando uma grande quadra, o projeto unifica as

quatro vias de seu entorno através de uma grande praça

central, ocupada com comércio em seu interior com a

finalidade de atrair o público de todos os lados, além da

Figura 58: Diagrama de usos | Acervo pessoal
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escola Montessori, restaurante e acesso ao hotel. As

passarelas que conectam as torres abrigam usos públicos

como livraria, sala de ginástica, café e auditório, promovendo

o acesso público à diferentes cotas e uma congestão entre

moradores, transeuntes e visitantes:

‘Nós esperamos que o público estará sempre

criando novas relações’ (HOLL, 2019)

Figura 61: Croqui usos por Steven Holl | Autor: Steven Holl Architects |

Fonte: http://www.stevenholl.com/zh/projects/beijing-linked-hybrid

Figura 60: Usos múltiplos| Autor: Steven Holl Architects |

Fonte: http://www.stevenholl.com/zh/projects/beijing-linked-hybrid

Figura 59: Linked Building| Autor: Iwan Baan|

Fonte: https://www.archdaily.com/34302/linked-hybrid-steven-holl-

architects/5011612d28ba0d70420005c4-linked-hybrid-steven-holl-

architects-photo
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Figura 62. PLANTA TÉRREA ESC 1:200 65



Figura 63. PLANTA 1º PAVIMENTO ESC 1:2006866



Figura 64. PLANTA 2º PAVIMENTO ESC 1:200 67



Assim, a ideia de Rehousing preza pela qualidade das

habitações: ‘qualidade não é mais sinônimo de

quantidade’ (NEUTRA, 1948: 200). Transição essa, que

segundo o arquiteto, deveria ser acompanhada de modo

a auxiliá-los na adaptação às novas moradias:

‘Toda a mudança de grupos para novos

tipos de habitações, para novos ambientes é

sempre uma aventura [...] o abandono inicial

desses grupos a si próprios, fará com que as

pessoas, não se sentindo completamente integradas

e adaptadas à mudança, passem, de apoio a

aclamação geral com que receberam o plano para

críticas acerba às autoridades responsáveis’

(NEUTRA, 1948: 192)

O arquiteto, não se limitou apenas ao campo

teórico. Durante os acompanhamentos sociais com as

famílias que aceitavam a transição, dos ‘slums’ para as

habitações, notou-se problemas relacionados à ‘limpeza

e conservação’ (NEUTRA, 1948: 200). Apesar disso, as

observações práticas realizadas por Neutra, o permite

3.3.3 - REHOUSING

Outro conceito empregado no projeto, foi a ideia

de Rehousing, criado por Richard Neutra, e divulgado no

livro ‘Arquitetura social em países de clima quente’

(1948). Conceito que se opõe a ideia de Housing, isto é,

habitações pensadas a quem necessita baseadas apenas

em quantidades.

A proposta do arquiteto era pensada para a

retirada de pessoas dos chamados ‘Slums’ (1948: 189).

Locais com caráter transitório, sendo realizados a partir do

improviso de pedaços de madeira de demolições e

construções, mas a posição dos indivíduos que ali

habitam como ‘o pobre ou aquele que é esquecido ou

injustamente tratado pela sociedade’ (NEUTRA, 1948:

189), a transformam em uma realidade aparentemente

petrificada. Os locais ocupados por eles podem ser desde

terrenos baldios, zonas alagáveis, as comunidades

existentes na periferia e o habitar na rua, localizados em

diversos pontos da metrópole e no território em estudo.
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afirmar que ‘[habitantes dos slums] seus hábitos e modos

de vida não são rígidos; encontram-se, por assim dizer,

num estado de maleabilidade plástica’ (NEUTRA, 1948:

195). Portanto:

‘De nada vale nos irritarmos se um alcoólatra

invertebrado não aceita de pronto bebida inócuas e

um leite saudável; é preciso educar

cuidadosamente a sua força de vontade, iniciativa,

gosto e seu comportamento geral. Assim, para

vencer de fato as dificuldades do reajustamento, de

nada vale ficar apenas no terreno da discussão’

(NEUTRA, 1948: 200)

Figura 65: Diagrama de ventilação | Acervo pessoal

3.3.3.1 – LA CASA

O projeto LA CASA proposto pelo Studio 27, em

2014, para Washington – EUA, preza pela qualidade das

poucas 40 unidades habitacionais permanentes e

individuais para pessoas em situação de rua crônica. O

edifício de pequeno porte e conciso em seu programa

(habitações e escritórios dos psicólogos em seu térreo

que fazem o acompanhamento dos moradores) não

apenas apresenta o selo LEED GOLD, como também

reconhecimento pela American Institute of Architecture

(AIA) em virtude de seu valor arquitetônico e social.

Sendo assim, um grande expoente da política

habitacional Housing First.

Figura 66 (esq.) e 67 (dir.): Qualidade habitacional | Autor Davis | Fonte:

https://www.archdaily.com/640140/la-casa-studiotwentysevenarchitecture
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3.3.4 – HOUSING FIRST

Uma política habitacional que traz à prática os

escritos de Richard Neutra (1948), a respeito das

qualidades habitacionais e auxílio na transição das formas

de se morar, é o programa Casa Primeiro (ou conhecido

também, como ‘Housing First’). Criado pelo psicólogo

Sam Tsemberis, através da instituição Pathways to

Housing in New York, em 1992, a iniciativa que hoje

tornou-se política pública europeia, foi desenvolvida para

combater o aumento de pessoas em situação de rua,

dada pela ineficiência do modelo de progressão. Este

último modelo, transformou-se em uma cultura de

tratamento e fora criada pelos hospitais psiquiátricos norte

americanos no combate à vulnerabilidade crônica, isto é,

frequentemente associados à utilização de drogas, álcool

e doenças mentais. Na mesma década, passou a ser

questionado por conta de sua ineficiência:

‘Housing First foi desenvolvido para aquelas

pessoas que precisam de um nível

considerável de ajuda para auxiliá-los a deixar a

condição de rua. Entre os grupos que os serviços

Housing First podem ajudar são pessoas em

situação de rua com severos casos de doenças

mentais, pessoas em situação de rua com histórico

problemático de drogas e álcool, e pessoas com

condições ruins de saúde física, doenças e

deficiências que as limitam. [...] Durante a década de

1990, tornou-se evidente que o modelo de

progressão para indivíduos com problemas

psiquiátricos, especialmente aqueles com problemas

simultâneos de vícios, não eram efetivos’ (PLEACE,

2016: 12)

Trata-se para uma política que parte do

princípio básico: a habitação é direito humano. Ao

interpretar essa parcela de pessoas como alcoólatras,

usuários ou doentes mentais ‘ninguém daria a

oportunidade para pessoas assim, de viver em uma

casa’ (TSEMBERIS, 2012) e, assim, ignora-se aquilo

que os difere de outras parcelas da sociedade, seu
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estado em situação de rua. A habitação, portanto, é o

ponto de partida. Um direito. Não uma meta a ser

conquistada.

Além disso, é levado em conta o poder de

escolha e autoconsciência sobre suas próprias

necessidades e vontades para auxiliá-los. A partir de um

ambiente estável, àqueles que optarem pela transição são

apresentados os serviços disponíveis e junto ao indivíduo

são elaborados planos de auxílio de saúde, educacional,

profissional, entre outros; as equipes que os visitam

podem incluir ‘psiquiátricos, médicos, enfermeiros,

cuidador e orientadores profissionais, especialista em

drogas e álcool e assistentes sociais’ (PLEACE, 2016: 37).

Sam Tsemberis (2012) reforça, a consciência que as

pessoas têm de si mesma e o poder de fazer escolhas, ao

invés de mudá-los a partir da imposição de nossas

crenças sobre eles:

‘As pessoas querem um lugar próprio, nada

de luxo, mas com privacidade e dignidade de não

viverem em um abrigo lotado, de fazerem suas

próprias refeições, assistirem a televisão, dormirem

quando quiserem, acordarem quando quiserem [...]

[A casa] para uns é em baixo de uma grande caixa

com outras 30 pessoas, que também podem sofrer

de doenças mentais, tendo assim equipes que os

visitam.’ (TSEMBERIS, 2012)

Espera-se do indivíduo aquilo que se espera de

todo locatário que assume esse compromisso,

pagamento de aluguel (subsidiado de acordo com o

caso) e boa convivência, não sendo condicionante do

programa, a abstinência ou outros tipos de

comportamento. O direito à moradia é independente

do tratamento de redução de danos. Assim, o

rompimento com o serviço não significa o despejo da

pessoa de sua habitação, podendo assim permanecer

na moradia respeitando as condições contratuais:

‘Housing First garante que o direito à moradia não é

comprometido por exigir dos usuários do serviço a
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aderirem ao tratamento para ter acesso ou

permanecer na habitação. Habitação é, portanto,

separada do tratamento [...] sendo um processo de

tentativas e erros’ (PLEACE, 2016: 27)

Segundo Zilhão (2013), as habitações podem ser

arrendadas diretamente do mercado e subsidiadas por

instituições sociais/privadas ocupando em até 30% da

renda da pessoa, mas também, podem ser construídas

novas unidades. Preferencialmente, as tipologias

caracterizam-se por serem individuais ou com um quarto,

o que não impede de dividi-los com companheiros e filhos

e dispersados ao longo do território. Medida que almeja

promover a ideia de integração com outras camadas

sociais e ao, mesmo tempo, diluir o processo de

guetização como ocorre na área de estudo.

3.3.4.1 – ONE SANTA FE APARTMENTS

Projetado por Michael Maltzan, o edifício One Santa Fe

faz parte da ‘constelação’ (MALTZAN, 2016), isto é,

série de edifícios residenciais dispersos ao longo do

território. O projeto em questão apresenta o hibridismo

programático em outra escala. O terreno longitudinal ao

longo de uma divisa com a linha férrea proporciona o

adensamento linear e, não vertical, de sua proposta

além da diversidade programática e social: o comércio

ocupa o pavimento térreo e visa reabilitá-lo assim como

sua fronteira com a linha férrea. O edifício abriga

escritórios que proporcionam a ideia de cidade

compacta, uma das qualidades dessa tipologia além de

se instalar próximo à transportes públicos. Ao todo, são

438 unidades dos quais 20% são destinados à Housing

First, enquanto, o restante são habitações para mercado

e estudantes, apresentando desde tipologias

individualizadas até, em poucos casos, apartamentos

com dois andares: ‘A unidade individual durante muito

tempo foi objeto de estudo dentro das funções de se

morar, como morar nela, como múltiplas unidades
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podem se combinar. Mas nós não podemos esquecer que

a acumulação de todas essas unidades individuais, todas

essas vidas individuais, não apenas constroem

comunidades, mas também evidencia uma forte e própria

representação da cidade’ (MALTZAN, 2016). Através da

diluição e desmembramento da dinâmica existente de

pessoas em situação de rua, ao longo da cidade,

reproduzindo a diversidade abrigada nela mesma, e do

acompanhamento social exigido por pessoas em

vulnerabilidade, defendido por Neutra, coloca-se a

habitação como tema central do problema existente tanto

em Los Angeles quanto em São Paulo.
Figura 68 (esq.):

os recentes

projetos de Michael

Maltzan em Los

Angeles para o

Housing First|

Autor: Michael

Maltzan |

Fonte:https://www.a

rch.columbia.edu/b

ooks/reader/137-

social-

transparency-

projects-on-housing

Figura 69: One Santa Fe | Autor: Davies |

Fonte:https://www.architecturalrecord.com/articles/10168-one-santa-fe

A implantação de uma política como a Housing

First na cidade de São Paulo, uma realidade em diversos

países europeus e nos Estados Unidos, enfrentaria alguns

desafios. A principal problemática a ser enfrentada, e

talvez a mais complexa, é o método de abordagem hoje

empregado na cidade, acerca do tema. Em fevereiro

deste ano, a Prefeitura de São Paulo inaugurou, em uma

iniciativa intersecretarial, o edifício Ramos de Azevedo (ou

Conjunto Habitacional Asdrúbal do Nascimento II, Bela

Vista, 274) descrito pelo prefeito Bruno Covas, como o
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‘primeiro edifício destinado a Locação Social para

população em situação de rua’ (PMSP, 2019), o que

representaria um grande avanço no acesso à moradia

para essa parcela. As habitações, subsidiadas entre 10 a

15% da renda – cerca de 40 reais/mês, favorecem os

laços familiares, diferentemente dos abrigos temporários

individuais. Desse modo, propôs o retrofit dos

apartamentos em tipologias de quatro quartos (30 a 35m²,

aproximadamente) e tipologias individualizadas de 34 a

44m². A adaptação, por exemplo, do apartamento a

necessidades especiais, justificaria o aumento das

dimensões do apartamento individual, mas não estaria

superdimensionada? Foi certa a escolha desse edifício? O

avanço ao acesso à moradia torna-se relativo quando se

observa o diagrama apresentado na inauguração de

‘progressão’ ou ‘escadas’ criticado por Sam Tsemberis,

desde a década de 1990, sendo favorecidos aqueles ‘em

estágios avançados de autonomia’ (PMSP, 2019) e

excluindo aqueles que compõem a base da pirâmide

social em situação de rua. A inclusão da Secretaria de

Saúde à parceria realizada entre a Secretaria de

Habitação, Direitos Humanos e Assistência Social,

poderia, futuramente, ampliar o campo de favorecidos

pela iniciativa, através de debates e visões atualizadas

sobre o tema. Portanto, percebe-se que a real ruptura

entre habitação e tratamento, diferentemente da

separação proposta por Sam Tsemberis, não

condicionantes entre si, pode levar a um caminho

contrário à universalização do direito à moradia.

Outro desafio a ser enfrentado é o acesso à

moradia seguir a lógica do financiamento e não do

direito mesma. Fato que se verifica com a recente

construção das habitações do Complexo Luz em uma

região com a presença de moradias precárias, como

cortiços, pessoas em situação de rua e, principalmente,

a falta de compromisso do Estado com o Plano Diretor,

como ocorreu nas remoções das quadras alvo da PPP

Casa Paulista e do Hospital Pérola Byington.
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Sendo assim, as habitações são destinadas a outros

grupos sociais capazes de pagar pela compra da unidade

excluindo aqueles que também necessitam, mas não

possuem condições de pagar. Além de não ter sido

proposto, uma alternativa a comerciantes e moradores

que foram/seriam expulsos pela valorização imobiliária.

Mesmo sendo previsto no Plano Municipal de

Habitação (2016) ‘de forma inédita’ (PMSP, 2016), as

chamadas moradias sociais, sendo a população de rua

um público alvo, estas se diferenciam da política Housing

First. As habitações estão associadas à Locação Social, o

que favorece o acesso à moradia, entretanto, visam

aquelas ‘com grau de autonomia e não necessitam de

acompanhamento institucional’ (PMSP, 2016), sendo

exemplificadas pelos abrigos transitórios em imóveis

alugados e em imóveis públicos, ou apresentam caráter

transitório de abrigo, e não moradia, como o caso do

‘acolhimento institucional’ (PMSP, 2016).

Apesar dessas dificuldades, a grande quantidade

de edifícios e lotes subutilizados na região central da

cidade são fatores que favorecem a implantação de

políticas habitacionais, no centro de São Paulo, tanto

através da construção de unidades quanto do retrofit

dos mesmos. A presença de equipamentos sociais,

culturais, e facilidade quanto ao transporte público

deveriam ser utilizadas de modo a reforçar o grau de

sociabilidade e diversidade já existente na região, e não

como uma mercadoria, unicamente, a favor da

valorização imobiliária. Cabe agora, destinar essas

habitações a quem realmente necessita e já habita suas

proximidades.

Figura 70: Diagrama apresentado pela Prefeitura | Fonte:

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-entrega-primeiro-

empreendimento-de-habitacao-para-populacao-em-situacao-de-rua
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Figura 71. PLANTA 3º PAVIMENTO ESC 1:200787476



Figura 72. PLANTA 4º PAVIMENTO ESC 1:200 77



Figura 73. PLANTA TERRAÇO ESC 1:20078



Figura 74. PLANTA TÉCNICA ESC 1:200 79



Figura 75. PLANTA SUBSOLO ESC 1:2008280



Figura 76. CORTE AA ESC 1:200 81



Figura 77. CORTE BB ESC 1:2008282



Figura 78. CORTE CC ESC 1:200 83



Figura 79. DETALHE 1 ESC 1:50 – VENTILAÇÃO MECÂNICA Figura 80. VISTA DET ESC 1:5084



Figura 81. DETALHE 2 ESC 1:200 – VENTILAÇÃO MECÂNICA 85



Figura 82. ELEVAÇÂO 1 ESC 1:20086



Figura 83. ELEVAÇÃO 2 ESC 1:200 87



Figura 84. PERSPECTIVA88



Figura 85 e 86. PERSPECTIVA
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