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fig 1: Ilustração de Fernando Neyra



[ INTRODUÇÃO AO TEMA ]

 Nas cidades latino-americanas e em especial no Brasil, é co-
mum ver na paisagem a presença de favelas. Elas surgiram como 
consequência de uma segregação socioespacial proveniente de 
uma das mais características patologias do capitalismo global atu-
al. A origem das favelas vai muito além de um rápido crescimento 
urbano mal planejado, elas são parte do resultado de um processo 
de “expulsão”1  que vai muito além das fronteiras físicas, e começa 
a partir da busca por concentração de poder e as várias formas de 
dificultar o acesso da população de baixa renda ao bem-estar social, 
saúde, educação e empregos dignos2.
  As favelas possuem uma forma particular de ocupação, diver-
sa e complexa. Por serem muito estereotipadas, acabam orientan-
do políticas públicas equivocadas, que desconsideram a identidade 
desses espaços e que são baseadas em modelos utópicos de cidade, 
o que aumenta ainda mais as fronteiras entre a cidade formal e a 
informal3. 
  A atual configuração urbana brasileira não oferece oportuni-
dades e condições de vida justas e igualitárias a seus habitantes. 
Assim como os modelos de desenvolvimentos executados estabe-
lecem padrões de concentração de renda e poder gerando segrega-
ção urbana e social. Dessa forma, quanto mais a marginalização da 
parte mais pobre da sociedade avança, ocorre a expansão das áreas 
periféricas, a invasão de terras e edificações e o aumento da popu-
lação das cidades informais.  
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[ A SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA MUNDIAL ]

 A população mundial atual consiste em aproximadamente 
7,5 bilhões de pessoas4. E segundo a ONU, em 2010 a maioria se 
localiza nas cidades e não no meio rural. O Brasil, por exemplo, já 
possui quase 90% de seus habitantes residindo em áreas urbanas. 
Economicamente falando, mais da metade da população do mundo 
é considerada pobre, e apenas 5% pertence à classe alta5. 
  Em todo planeta, a população da cidade informal já é maior 
que 1 bilhão de pessoas, e esse número cresce cada vez mais e de 
forma desenfreada. Cerca de 44% da população latino-americana 
vive em favelas ou subúrbios com infraestrutura precária, 33% da 
população dos países em desenvolvimento vive em favelas e nas 
principais cidades do Brasil, 11% da população de São Paulo vivem 
em favelas, enquanto 22% da população do Rio de Janeiro habitam 
tais moradias6.  O processo de favelização não se desenvolveu por 
acaso, uma vez que um dos principais motores do capitalismo é a 
produção de desigualdade tanto econômica quanto social. Dessa 
forma, quem detém o capital é quem tem as melhores condições de 
moradia, acesso aos recursos, educação e oportunidades. Enquan-
to isso, quem está do outro lado como “engrenagem do sistema” 
são os trabalhadores que não detêm a renda nem o capital. Logo, 
percebe-se um contexto de desigualdade social, gerada primordial-
mente pela divisão de classes e por terem, nessas divisões, classes 
dominantes que se utilizam da miséria gerada pela desigualdade so-
cial como instrumento para manter o domínio estabelecido sobre as 
classes mais baixas, numa espécie de ciclo7.  
  Apesar de ser um país rico em recursos naturais e com um 
Produto Interno Bruto sendo destacado sempre entre os 10 maio-
res do mundo, o Brasil é um país extremamente injusto no que diz 
respeito à distribuição de seus recursos entre a população. Um país 
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rico, porém, com a maioria da população pobre8.  Mesmo sendo 
uma nação de grandes dimensões continentais e riquíssima em re-
cursos naturais, o país vive a triste contradição de sempre estar en-
tre os dez países do mundo com o PIB mais alto e, ao mesmo tempo 
entre os 10 países com maiores índices de disparidade social9.  A 
principal causa, segundo a ONU, é a falta de acesso à educação de 
qualidade, uma política fiscal injusta, baixos salários, e a dificuldade 
da população em desfrutar de serviços primordiais (e precários) ofe-
recidos pelo Estado, como saúde, transporte público e saneamento 
básico. Mesmo com a Constituição Federal contendo diversos códi-
gos e estatutos, assegurando o acesso à educação, moradia, saúde, 
segurança pública, além de autonomias econômicas e ideológicas, a 
realidade que se vê ainda é distante do que se constitui nos direitos 
do cidadão brasileiro no que se refere à erradicação da desigualda-
de social. 

[ O PROCESSO DE FAVELIZAÇÃO ]

 As primeiras favelas brasileiras surgiram no século XIX, após 
a abolição da escravatura, de forma que os escravos foram segre-
gados da população branca, os quais permaneceram em zonas de 
risco, ou seja, próximos aos morros e córregos. Ou seja, as cidades 
brasileiras hoje, são a expressão urbana de uma sociedade que não 
superou sua herança colonial para construir uma nação mais iguali-
tária e com uma distribuição equitativa de suas riquezas10. 
  As favelas são normalmente entendidas como habitações hu-
manas em áreas de morro. Mas, na verdade, favela designa áreas de 
ocupação de terrenos invadidos, geralmente pertencentes ao poder 
público, que se caracterizam, de modo geral, pela ausência de in-
fraestrutura, pelos altos índices de violência e pela marginalização 
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social de seus moradores11. 
  A favelização atinge com maior força as grandes cidades, con-
tudo, também é comum nas cidades do interior, onde não há ajuda 
Federal e os problemas ocasionados pelo crescimento das favelas 
podem ser ainda piores12. 
  Sabemos que as casas, também chamadas de “barracos”, são 
construídas de forma improvisada e sem planejamento e vão se 
amontoando de forma nitidamente desorganizada. Isso dificulta a 
criação de políticas públicas para instalação da infraestrutura ne-
cessária, como água encanada, luz e esgoto, ou ações que garantem 
saúde e educação (construção de creches, postos de saúde e esco-
las) para a população carente. 
  Por sua vez, o abandono do Estado, cria espaço para ações 
criminosas, responsável pelos altos índices de violência e criminali-
dade. Contudo, apesar do desamparo, as comunidades favelizadas 
acabam por desenvolver uma cultura própria, com suas regras e 
mecanismos de regulamentação competentes13.   Ao contrário do 
que se pensa, a favelização não decorre do excesso populacional, 
mas do fenômeno da Macrocefalia Urbana, que é o crescimento 
desordenado das cidades, as quais não são capazes de absorver a 
população e fornecer-lhe abrigo e renda. Dessa forma, ao migrarem 
em busca melhores condições de vida, os habitantes de uma região 
não encontram meios de subsistência no espaço urbano e acabam 
tendo de habitar os territórios que rodeiam a cidade. Isto ocorre por 
que os meios de subsistência (principalmente alimentação e mo-
radia) são muito mais caros nos centros urbanos do que em suas 
periferias. 
  Um grave desdobramento que é possível citar sobre o pro-
cesso de favelização e o grande aumento do número das cidades 
informais é em relação ao meio ambiente. Como a localização das 
moradias se dão mais regularmente em áreas de córregos, fundos 
de vales inundáveis, mangues, encostas íngremes e áreas de prote-
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ção ambiental, por exemplo. Dessa forma, o crescimento no núme-
ro de favelas produz áreas de risco geotécnico, uma vez que essas 
se caracterizam por áreas sem urbanização e sem a assessoria do 
conhecimento técnico de engenharia e arquitetura, fazendo uso de 
soluções precárias e improvisadas14. 
  Uma vez vistas apenas como representação de uma socieda-
de desigual, hoje as favelas são também reconhecidas por sua di-
versidade cultural e social, criando um tipo de comércio, dinâmica e 
relações completamente característicos e singulares, o que pode ser 
a chave das soluções dos problemas urbanos15. 

fig 2: Ilustração de Fernando Neyra 16





[ NOTAS ]
1  Termo utilizado pela economista Saskia Sassen
2  SASSEN, Saskia. “Expulsões – Brutalidade e complexidade na economia glo-
bal”. Rio de Janeiro/São Paulo, 2016.
3  DAVIS, Mike. “Planeta Favela”. São Paulo, 2006.
4 www.worldometers.info/br (acessado em 17/09/2017 às 00:27)
5  “A Verdadeira Riqueza das Nações: Vias para o Desenvolvimento Humano” – 
PNUD, 20ª edição.
6  IBGE 2010
7  PENA, Rodolfo F. Alves. “Favelização e Segregação Urbana”; Brasil Escola. Dis-
ponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/favelizacao-segregacao-
-urbana.htm>. Acesso em 16 de novembro de 2017.
8  Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da Riqueza da População Brasilei-
ra – Dados do IRPF 2015/2014.
9  https://pt.tradingeconomics.com/country-list/gdp
10  https://www.todamateria.com.br/favelizacao-no-brasil/
11  MARICATO, Ermínia. “Favelas – Um universo gigantesco e desconhecido.”
12  https://www.todamateria.com.br/favelizacao-no-brasil/
13  FRANÇA, Elizabete – “A Cidade Informal do Século XXI”. Secretaria Municipal 
de Habitação de São Paulo
14  FRANÇA, Elizabete – “A Cidade Informal do Século XXI”. Secretaria Municipal 
de Habitação de São Paulo
15  FRANÇA, Elizabete – “A Cidade Informal do Século XXI”. Secretaria Municipal 
de Habitação de São Paulo
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[ A URBANIDADE NA CIDADE CONTEMPORÂNEA ]

 Urbanidade é o caráter do urbano, ou seja, algo relativo ou 
pertencente à cidade. Portanto ao falarmos em urbanidade estaría-
mos, por essa definição, falando necessariamente de cidade e, mais 
especificamente, do caráter da cidade. Entenda-se como caráter, 
seguindo a mesma fonte, como o conjunto de qualidades, boas ou 
más, que distinguem algo ou pessoa. Dessa forma, por esse enca-
deamento conceitual, seria o conjunto de qualidades, boas ou más, 
que distinguem uma cidade16.  Nesse contexto se encaixariam, por-
tanto:

1. Muitas pessoas utilizando os espaços públicos, espe-
cialmente as calçadas, parques e praças.
2. Diversidade de perfis, interesses, atividades, idades, 
classes sociais, etc.
3. Alta interação entre os espaços abertos públicos e os 
espaços fechados, por exemplo: pessoas entrando e sain-
do das edificações (o que é desempenhado especialmente 
bem pelo comércio de pequeno porte, uma vez que gran-
des equipamentos tendem a interiorizar essas interações, 
tal como acontece nos shoppings.), mesas nas calçadas, 
contato visual dos andares superiores através de janelas.
4. Diversidade de modos de transporte e deslocamento.
5. Pessoas interagindo em grupos (o que requer espaços 
que apoiem essas atividades, como bancos, mesas, áreas 
sombreadas).
6. Traços da vida cotidiana – crianças indo à escola, pes-
soas comprando o jornal, indo à mercearia, fazendo com-
pras, etc.
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  Simultaneamente, a urbanidade não é sinônimo de vitalida-
de, no sentido em que se refere a presença de pessoas (embora elas 
estejam incluídas), mas sim está fundamentada no modo como essa 
relação entre o espaço e as pessoas se materializa17.  
  A arquitetura do espaço público é capaz de gerar tanto se-
gregação espacial quanto social, como por exemplo, condomínios 
fechados, shopping centers e edifícios comerciais privativos. A se-
gregação espacial é bem nítida e de fácil reconhecimento através 
de muros, catracas e grades. Já a segregação social ocorre de uma 
forma mais discreta e silenciosa, criando barreiras invisíveis a priori. 
Ao analisar a questão dos shoppings, que teoricamente de início 
seriam considerados espaços públicos, dependendo de sua localiza-
ção, das lojas inseridas e até da arquitetura utilizada (essa que é ca-
paz de ser convidativa ao pedestre ou gerar receio e afastamento), 
é capaz de selecionar o público que irá frequentar o local. E se esses 
limites invisíveis não forem suficientes para cumprir sua função, te-
mos o uso de seguranças que ajudam na triagem. Este tipo de “local 
público” gera um chamado espaço desurbano18  que se torna hostil 
para o pedestre e pessoas que não se encaixem no perfil escolhido 
para os frequentadores. 
  De um modo ampliado, a urbanidade está relacionada às di-
ferentes escalas do espaço público, desde o desenho de um corri-
mão até a largura da calçada e à definições em relação ao desenho 
das ruas, quadras, e bairros inteiros. Ela é a comodidade do espaço 
público, e por comodidade me refiro à um conjunto de meios e re-
cursos que fazem de uma cidade um local coletivo e acessível a to-
das as pessoas19.  
  A urbanidade é um tema recente no campo de discussão da 
arquitetura, surgindo ao longo da segunda metade do século 20, em 
meio ao reconhecimento que o urbanismo do movimento moderno 
foi falho. As cidades criadas “artificialmente” projetadas totalmente 
em pranchetas apontavam uma perda de diversidade notável em 
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comparação a diversidade das cidades formadas e desenvolvidas 
“naturalmente”. Por diversidade me refiro à dimensão arquitetôni-
ca, ou seja, a falta de multiplicidade de tipos de espaços públicos, 
atividades, edifícios. E consequentemente, essa falta de variedade 
arquitetônica afeta a dimensão social, gerando uma falta de diver-
sidade de tipos humanos, tanto em termos econômicos quanto ét-
nicos. Os elementos dinâmicos de uma cidade (em especial as pes-
soas e suas atividades), são tão importantes quanto os elementos 
estáveis20.  
  Bernard Tschumi em seu trabalho “Architecture and Disjunc-
tion”21  definiu a arquitetura como “o lugar onde espaços e ações se 
confrontam”. Ou seja, não podemos ver a arquitetura apenas como 
um plano de fundo para a dinâmica, mas como a própria ação e 
movimento. As pessoas são parte da “equação arquitetônica”, e, 
portanto, ambos espaços e pessoas são protagonistas na relação 
da urbanidade. É possível perceber nitidamente como as partes da 
cidade mais incorporadas espacialmente são aquelas com maior 
número de pessoas utilizando e vivenciando o espaço. As pessoas, 
mesmo que inconscientemente se relacionam de forma natural e 
espontânea com o espaço urbano, assim usufruindo da urbanida-
de. Portanto a condição de urbanidade está diretamente ligada ao 
modo como a cidade acolhe as pessoas. Este acolhimento do es-
paço para com as pessoas acontece de diferentes maneiras nos di-
ferentes locais, como no bairro afastado, no centro, no shopping 
center, nos condomínios fechados e nas favelas22.  A urbanidade é 
encontrada em diferentes parâmetros em toda e qualquer situação 
urbana, desde num fórum judicial até em favelas como Paraisópolis. 
  A urbanidade é, portanto, algo visível, evidente e palpável. 
Porém a forma como a urbanidade é percebida depende diretamen-
te da história, cultura, sensibilidade, vivência e origem de cada indi-
víduo. O habitante do condomínio fechado e sofisticado por exem-
plo, poderá considerar o centro da cidade um ambiente adverso e 
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até hostil. Enquanto o morador da cidade já estará habituado ao 
local e ele já faz parte de seu dia-a-dia23.

[ CIDADE FORMAL E CIDADE INFORMAL ]

 O significado literal da palavra informal é “o que não aparece 
ou se recusa a aparecer sob uma forma definida”. Porém é possível 
remeter também àquilo que não é estável, que é instável e não to-
talmente codificável, desregulamentado, que tem carências e que 
invariavelmente reporta a discussões de inclusão/exclusão. Esses 
conceitos simbolizam bem as ocupações informais autogeridas e 
autoconstruídas pelos próprios moradores e conhecidas como fave-
las24. 
  As metrópoles crescem predominantemente nas periferias, o 
que reforça o papel de informalidade na estrutura das cidades. Dife-
rentemente das disposições urbanas consideradas informais, a cida-
de formal aparece restrita a uma parcela do espaço urbano, e aten-
dendo somente uma porcentagem da população total que habita 
a cidade como um todo. A cidade formal sempre serviu às classes 
dominantes, e o espaço urbano regular se organizou conforme seus 
interesses assim como as leis que estabelecem esse espaço servi-
ram de instrumento que favoreceram essa dominação assim como 
contribuíram para a “expulsão” das classes menos favorecidas para 
às margens do território, uma vez que não conseguiam se beneficiar 
na cidade formal25.  
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[ A DINÂMICA DAS FRONTEIRAS URBANAS ]

 O processo de globalização e a informalização dos proces-
sos de produção, distribuição e gestão, modificam profundamente 
a estrutura espacial e social das cidades em todo o planeta. Este 
é o sentido mais direto da articulação entre o “Global e Local”. Os 
efeitos socioespaciais desta articulação variam segundo os níveis de 
desenvolvimento dos países, sua história urbana, sua cultura e suas 
instituições. Porém nessa articulação onde se encontra a fonte dos 
novos processos de transformação urbana e, portanto, os pontos de 
incidência de políticas urbanas, capazes de reverter o processo de 
deterioramento da qualidade de vida nas cidades26. 
  O conjunto de processos de globalização característicos de 
nossa época histórica e a transformação das estruturas produtivas 
industriais e serviços, conduzem a uma profunda transformação da 
estrutura espacial urbana. Porém os processos tecnológicos e eco-
nômicos que constituem a base da transformação se emaranham 
com a história, a cultura e as instituições de cada país, região e cida-
de. Produzindo uma grande diversidade de modelos espaciais.
 Em todas as sociedades, as minorias étnicas sofrem discrimi-
nação econômica, institucional e cultural, o que consequentemente 
gera a segregação no espaço da cidade27.  O modelo de segregação 
étnico urbano mais conhecido e mais estudado é o das cidades nor-
te-americanas, que persiste ao longo da história dos Estados Unidos 
e que vem se reforçando nas últimas décadas com a localização dos 
imigrantes e seus correspondentes espaços segregados de minorias 
étnicas, que constituem verdadeiros enclaves étnicos nas principais 
áreas metropolitanas, o que desmente a prática istórica e o famoso 
mito do “melting pot”28  que somente é aplicada (e com limitações) 
à população de origem europeia.
  A concentração espacial de minorias desfavorecidas conduz a 
criação de verdadeiros “buracos negros” da estrutura social urbana, 
que reforçam mutualmente a pobreza, o deterioramento das habi-    25



tações e dos serviços urbanos, os baixos níveis de ocupação, a falta 
de oportunidades profissionais e a criminalidade29. 
  Em seu estudo sobre a segregação e o crime na América Ur-
bana, Massey30  concluiu que a coincidência dos altos níveis de po-
breza dos negros e os altos índices de segregação espacial criam ni-
chos em que se dão as altas taxas de de criminalidade, de violência 
e de risco de ser vítima de tais crimes. A menos que se produza um 
movimento para reverter essa segregação, o ciclo de violência conti-
nuará, porém, a perpetuação da violência, paradoxalmente, faz essa 
reversão mais difícil, porque faz com que o isolamento dos negros 
seja benéfico para os brancos. Uma vez que isolando os negros em 
bairros segregados, o resto da sociedade se isola do crime e outros 
problemas sociais resultantes do alto índice de pobreza entre eles31. 
  O racismo e a segregação urbana existem em todas as socie-
dades, mas nem sempre seus perfis são tão marcantes, nem suas 
consequências tão violentas como as que se dão nas cidades norte 
americanas. O Brasil é uma sociedade multirracial, porém os negros 
ocupam os níveis mais baixos da escala social32.  Porém mesmo que 
as minorias étnicas também estão espacialmente segregadas, tanto 
entre as regiões do pais como no interior das áreas metropolitanas, 
o índice de dissimilaridade, que mede a segregação urbana, é muito 
inferior ao das áreas metropolitanas norte-americanas. Dessa for-
ma, mesmo que a desigualdade econômica esteja influenciada pela 
origem étnica, as barreiras institucionais e os preconceitos sociais 
estão muito menos enraizados que nos Estados Unidos. São duas 
sociedades com um passado igualmente escravista evoluíram em 
padrões distintos de segregação espacial e discriminação racial em 
função de fatores culturais, institucionais e econômicos que favore-
ceram a mistura de raças e integração social no Brasil, porém dificul-
taram nos Estados Unidos: uma comparação que convida a analisar 
a variação histórica de uma natureza humana que não é imutável33.
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[ O URBANISMO SOCIAL DE MEDELLÍN ]

 Capital da província de Antioquia, localizada na Colombia, 
Medellín tem aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Para 
nós, brasileiros, a cidade ficou conhecida pelo cartel do narcotráfico 
e teve seu período obscuro em que a cidade era perigosa e o cartel 
reconhecido por uso de explosivos, sequestros e assassinatos. Nos 
anos 90, os índices eram de de 382 casos de homicídios a cada 100 
mil habitantes, e hoje, em um intervalo de apenas duas décadas, 
esse número chega a 39 para cada 100 mil34. 
  Por meio de um novo modo de fazer arquitetura orientada à 
integração social em uma rede de espaços públicos vulneráveis, a 
cidade se distancia do ranking das mais violentas da América Lati-
na. Medellín deixou de associar-se com seus índices de insegurança 
para construir uma nova narrativa35.  Nos últimos 20 anos, a cida-
de vem sofrendo uma grande transformação. Implementando uma 
cultura inovadora, com projetos para transformar a vida das pesso-
as. O empreendimento articulou acadêmicos, entidades, empresá-
rios e lideranças comunitárias em torno de um projeto de cidade. O 
governo passou a ter figuras como acadêmicos que investiram em 
educação, cultura e no desenvolvimento de espaços públicos, e as 
comunidades foram colocadas no papel de protagonistas36. 
  Através de intervenções espaciais a cidade se reestabelece 
reunindo as vontades de mudança e sua riqueza cultural a ponto 
de converter-se em um dos destinos turísticos mais visitados, e do 
qual se faz referência constante como o “Modelo Medellín”37.  As-
sim como foi o Guggenheim para Bilbao, o Modelo fomentou uma 
série de transformações ligadas ao cenário de crise anterior, primei-
ramente ligado à desigualdade social e em seguida a uma obsoles-
cência. Os principais aprendizados que podem ser extraídos de Me-
dellín são a visão de constituir um centro de atração que impulsione 
a posterior chegada de eventos, da imprensa e de investidores que 
apostem em uma cidade emergente. A originalidade do plano resi-    27



de no modo em que se distribui os novos investimentos, apontando 
uma nova geografia de melhores oportunidades evidenciadas no 
desenvolvimento do turismo, ampliada a bairros mais vulneráveis 
com grandes atrativos paisagísticos e culturais38.  

Projetos e pontos que merecem destaque são39: 
1. Escadas rolantes em favelas – Proporcionando mobili-
dade, são vários níveis de escadas rolantes que levam as 
pessoas a todos os níveis da favela
2. Teleférico nas favelas – “Metrocable”  – Mais um pro-
jeto de mobilidade que leva aos pontos mais distantes e 
de difícil acesso. Este transporte trouxe desenvolvimento 
econômico para a comunidade e, por estar ligado a es-
tações de metrô, permite uma maior conexão com áreas 
mais desenvolvidas da cidade, trazendo acesso e renda 
para a população mais pobre. Simplesmente mudou toda 
a dinâmica da região. 
3. Parque Arví – É um parque eco turístico com a mais vas-
ta diversidade de vegetação. Possui uma feira com produ-
tos da comunidade local e várias atividades, como trilhas, 
arvorismo, e borboletário.
4. Graffiti tour – Um projeto inovador de urbanismo na 
Comuna40  13, que era um dos lugares mais perigosos do 
passado de Medellín e foi revitalizada através do grafite. 
Essa iniciativa, que influenciou a transformação da paisa-
gem, foi encabeçada por artistas da comunidade local que 
educam jovens nesta arte, promovendo a paz e os afas-
tando da violência. 
5. Parques Biblioteca España – Considerados ícones de 
orgulho e progresso da cidade são três  edifícios constru-
ídos em 2007, pelo arquiteto Giancarlo Mazzanti. Ficam 
localizados na Comuna 1 e parecem talhados na monta-
nha, onde se situa a comunidade. Um espaço de inclusão 
social e convivência com acesso via Metrocable. Foi um 28



dos primeiros Parques Biblioteca que, conectado a outros 
por meio digital, oferece um moderno sistema de acesso 
à informação para a população.
6. Parque Explora – Centro de interações que contribui 
para a apropriação pública de conhecimento científico, 
tecnológico e social. Entre estas interações, há um plane-
tário, um aquário, um teatro e um viveiro.  Ao lado, en-
contra-se, também, um Jardim Botânico.

  Em virtude da extraordinária transformação cultural, urbanís-
tica e social que houve na cidade em apenas duas décadas, ela se 
tornou internacionalmente conhecida como uma cidade que deixou 
de ser notoriamente violenta, para se tornar um modelo de ino-
vação urbana através de suas soluções criativas e não convencio-
nais lhe renderam uma menção especial no ano de 2014 41 , e em 
2016 finalmente, o Lee Kuan Yew World City Prize 42 . Reconhecen-
do assim, Medellín como uma cidade que tem buscado a igualdade 
social, competitividade e sustentabilidade, sendo dessa forma, um 
ambiente propício para a sociedade se desenvolver de forma ple-
na43.

fig 3: Ilustracçao de Fernando Neyra    29



fig 4: Ilustracçao de Fernando Neyra
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fig. 5: Edifício de luxo ao lado da Favela de Paraisópolis, no Morumbi (Nilton Fukuda/Estadão)
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[ O BAIRRO DO MORUMBI ]

 No início do século 19, o bairro do Morumbi era uma imensa 
fazenda com mais de 1.694 hectares, localizada muito longe da ci-
dade de São Paulo. O nome ‘Morumbi’ surgiu do tupi e, apesar de 
haver controvérsias, acredita-se que significa “morro ou colina alta”. 
Vários foram os proprietários da fazenda do Morumbi e, consequen-
temente, as terras acabaram sendo divididas em diversas chácaras.  
Predominantemente rural, o bairro somente começou a se desen-
volver a partir de 1940 com a expansão da cidade para o sudoeste. 
Na época, o sucesso de venda do Jardim América valorizou a região 
e a Companhia Imobiliária Morumby iniciou a comercialização de 
lotes da grande fazenda. Os terrenos eram vendidos com uma con-
dição: não criar áreas comerciais ou edifícios. As famílias com alto 
poder aquisitivo logo se mudaram para o novo bairro e o tornaram 
em sucesso de vendas44. 

  O estádio do Morumbi começou a ser construído em 1952 e 
foi um dos grandes atrativos para os moradores do bairro45.  Na épo-
ca, ele foi erguido em um grande matagal com algumas ruas, mas 
poucas residências. No entanto, quando o estádio foi inaugurado, 
oito anos depois, o bairro já estava bem ocupado e não parava de se 
expandir. Bem próximo ao estádio está o Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo estadual, que também possui uma história bastan-
te curiosa. A suntuosa construção foi feita com o objetivo de abri-
gar a Universidade Conde Francisco Matarazzo. Após muitos anos, o 
edifício foi concluído, mas a universidade não saiu do papel devido 
aos problemas financeiros da família Matarazzo. Em 1964, a pro-
priedade foi negociada com o governo estadual em troca do perdão 
das dívidas fiscais do grupo Matarazzo46.  
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fig 6: foto de autoria de Rodrigo Vilar

fig 7: foto de Eduardo Knepp/Folhapress 
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   Ao final dos anos 60 e início dos 70 que o interesse pela 
região começou de fato. Devido a saturação de outros bairros, como 
Itaim Bibi, Campo Belo, Brooklin, Moema e Pinheiros, os grandes 
empreendimentos foram chegando: Condomínio Portal do Morum-
bi, Hospital Albert Einstein, Colégio Visconde de Porto Seguro, mui-
tas casas e alguns grandes prédios residenciais.
Devagar surgiram pontos comerciais, como padarias, açougues, sa-
pateiros, lavanderias47.  Em virtude dos grandes espaços, dois ce-
mitérios foram inaugurados: o da Paz, em 1965, e o Morumbi, em 
196848.  

[ PROCESSO DE OCUPAÇÃO ]

  A área em que hoje está situada a favela fazia parte da Fazen-
da do Morumbi, que foi parcelada em 2.200 lotes pela União Mútua 
Companhia Construtora e Crédito Popular S.A. Localizado em uma 
das regiões mais ricas da cidade de São Paulo, foi destinado para a 
construção de residências para a classe alta em 192149.  A infraes-
trutura do loteamento não foi completamente implantada e muitos 
dos que adquiriram esses lotes nunca tomaram posse efetiva, nem 
pagaram os tributos devidos. Em 1960, com terrenos não habitados 
e uma área com características rurais, famílias de baixa renda come-
çaram a ocupação50.  A prefeitura municipal não teve como evitar o 
crescimento desordenado e oficializou o nascimento do local atra-
vés de uma lei de 1968. Em 1970 a área já contava com aproximada-
mente 20 mil habitantes (considerados irregulares devido à falta de 
recursos e a dificuldade da regularização dos terrenos). 38



L I N H A  D O  T E M P O
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  Novos bairros nobres e condomínios luxuosos foram sendo 
criados ao redor das áreas invadidas que eram construídos com 
mão de obra dos próprios moradores de Paraisópolis. Em 2000, já 
era considerada a segunda maior favela paulistana e começou a re-
ceber investimentos públicos. A participação ativa dos moradores 
em associações comunitárias foi um dos grandes motivos da aten-
ção das autoridades para o local, dessa forma foi iniciado em 2005 o 
processo de urbanização e regulamentação dos imóveis construídos 
na área irregularmente51. 

  Em 2006 foi regulamentada a aplicação da Lei nº 14.062, de 
13 de outubro de 2005, que autorizava o Poder Executivo a receber 
em doação imóveis destinados ao Programa de Regularização e Ur-
banização do Complexo Paraisópolis, bem como a conceder remis-
são de créditos tributários e anistia de multas incidentes sobre tais 
imóveis, nos termos e condições que especifica. E em 12 de Maio 
foi disposta sobre a aplicação da transferência do direito de cons-
truir na hipótese de doação de imóveis destinados ao Programa de 
Regularização e Urbanização do Complexo Paraisópolis, graças ao 
decreto nº 47.144.

  Em 2014 foi aprovada a Política de Desenvolvimento Urbano 
e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revogada 
a Lei nº 13.430/2002. E em Janeiro de 2016 foi estabelecida a dis-
ciplina especifica de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem 
como normas edilicias para habitação de interesse social, habitação 
de mercado popular, alem de empreendimento de habitação de in-
teresse social, empreendimento de habitação de mercado popular 
e empreendimento em zona especial de interesse social, nos ter-
mos da Lei No 16.050 de 31 de julho de 2014 – PDE.
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  O que diferencia um bairro de uma favela é a infraestrutura 
necessária para que as pessoas possam crescer e se desenvolver ali, 
ou seja, o acesso a escolas, cultura, saúde, trabalho, saneamento 
básico, ruas asfaltadas, água,  luz, etc52.  Hoje, Paraisópolis é uma 
favela que está em processo de transformação para bairro e a pro-
messa é que o local receba o nome de Nova Paraisópolis. Com qua-
se 70 anos e mais de 100 mil habitantes ainda há muito trabalho 
para ser feito, mas, a imagem artística por meio da valorização dos 
artistas regionais de Paraisópolis é o motivo que fez o local ganhar 
um novo olhar, inclusive internacionalmente53.  

  Em setembro de 2013, foi lançado o Circuito de Artes Parai-
sópolis, um roteiro cultural coordenado pela União dos Moradores 
e do Comércio de Paraisópolis e aprovado pelo Programa de Ação 
Cultural (ProAC). Como uma forma de mostrar as manifestações ar-
tísticas e explorar o novo conceito de como as pessoas moram em 
comunidade, mostrando a beleza e a riqueza que existe na favela 
e estimulando a visitação para consolidar o novo momento que vi-
vem hoje, os turistas visitam 7 pontos da comunidade, dentre eles, 
a Oficina do artesão Barbela, que transforma sucatas de ferros, pe-
ças automotivas e outros materiais em esculturas, móveis e outros 
utensílios54.  

  A Casa de Pedra (Castelinho Paraisópolis), obra de Estevão 
Silva da Conceição, internacionalmente famoso como “Gaudí bra-
sileiro”. A Casa construída inteiramente com garrafas PET por Ante-
nor Clodoaldo Alves Feitosa. Apresentações do projeto social Ballet 
Paraisópolis, dirigido por Monica Tarragó, que além de gerar uma 
opção de lazer cultural para a comunidade, também é um importan-
te elemento de educação para as crianças que ali vivem, e é muito 
valorizado tanto pelos pais quanto pelos alunos55.  
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  A Casa de Pedra (Castelinho Paraisópolis), obra de Estevão Sil-
va da Conceição, internacionalmente famoso como “Gaudí brasilei-
ro”. A Casa construída inteiramente com garrafas PET por Antenor 
Clodoaldo Alves Feitosa. Apresentações do projeto social Ballet Pa-
raisópolis, dirigido por Monica Tarragó, que além de gerar uma op-
ção de lazer cultural para a comunidade, também é um importante 
elemento de educação para as crianças que ali vivem, e é muito va-
lorizado tanto pelos pais quanto pelos alunos.  A Orquestra Filarmô-
nica, regida por Paulo Rydlewski, além de passeios pelos estúdios 
da Rádio Nova Paraisópolis (FM 87,5), pelas obras de urbanização 
da comunidade e pelo Condomínio E, exemplo de moradia popular 
sustentável premiado com o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Fe-
deral56. 

fig 8:  vista da favela de Paraisópolis. Foto de Eduardo Knepp / Folhapress 42
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[ ANÁLISE DO TERRITÓRIO ]

fonte: HAGAPLAN

fonte: HAGAPLAN

COMPLEXO PARAISÓPOLIS

FAVELA PAraisópolis

fig 9: Grotinho de Paraisópolis    45



fonte: HAGAPLAN

fonte: HAGAPLAN

FORMA DE OCUPAÇÃO DA ÁREA

Distribuição dos Imóveis segundo Participação em Ações de Usucapião e Rein-
tegração de Posse
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CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS E CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE

fonte: HAGAPLAN

Distribuição de Imóvel segundo Tipo de Ocupação

Distribuição dos Imóveis Residenciais segundo Número de Cômodos

fonte: HAGAPLAN
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Distribuição dos Imóveis Residenciais segundo Material Construtivo

fonte: HAGAPLAN

Distribuição dos Imóveis Residenciais segundo o Tipo de Ligação de Luz

fonte: HAGAPLAN
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fonte: HAGAPLAN

Distribuição dos Imóveis Residenciais segundo o Tipo de Ligação de Água

Distribuição dos Imóveis Residenciais segundo Tipo de Coleta de Esgoto

fonte: HAGAPLAN
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Distribuição dos Imóveis segundo Destino Lixo

fonte: HAGAPLAN

rede de distribuição de gás

fonte: Geosampa
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[ ANÁLISE SÓCIO-ECONÔMICA]
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COMÉRCIO INFORMAL

BAILE FUNK
OCORRE NA RUA HERBERT SPENCER E NA RUA IRATINGA
- a festa ocorre de quarta à domingo, das 23h até o amanhecer
- média de público é de 5.000 pessoas
- o faturamento médio por mês de um bar “colado no fluxo” é de aproximadamente R$ 5.000,00
- 80% do público do fluxo é visitante na comunidade
- o combo com garrafas de uísque e energético custa R$ 50,00

FEIRA LIVRE
OCORRE NA RUA MANOEL ANTÔNIO PINTO E NA RUA RODOLF LOTZE
- a ocorre apenas um dia na semana (Sábado)
- frutas frescas, legumes, peixes, hortaliças e outras variedades
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  Paraisópolis possui mais de 100 mil habitantes e conta com 
cerca de 4 mil pontos de comércio. Sendo a primeira comunidade 
brasileira a possuir seu próprio cartão de crédito da comunidade, o 
Cartão Nova Paraisópolis, com parceria da união de moradores e do 
comércio de Paraisópolis.
  Parte do valor transacionado de cada um dos cartões é desti-
nado a apoiar os projetos sociais vigentes na comunidade.

COMÉRCIO FORMAL
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[ ENTIDADES E PROGRAMAS ]

Programa Einstein na Comunidade Paraisópolis (PECP)

  O programa é parte das ações da Sociedade Beneficente Isra-
elita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE). Surgiu em 1998, concebido
como um centro de atenção primária integrado à comunidade. Atu-
almente é dividido em duas grandes áreas: Ambulatório de Especia-
lidades Médicas (AMPA ) e o Centro de Promoção e Atenção à Saúde 
(CPAS ), que oferece à comunidade diversos programas nas áreas de 
educação, esporte, arte, cultura e serviço social, entre outras57.
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Núcleo de Serviço Social

  O Núcleo Serviço Social atua no PECP desde a sua implanta-
ção. Ele teve participação ativa no processo de territorialização e no 
estabelecimento do vínculo com a comunidade e lideranças locais,  
assim como tendo promovido a mediação e a articulação entre os 
interesses e necessidades da comunidade e o espaço institucional.
  É um trabalho que pode ser retratado na história, vinculação 
e legitimidade das ações com a população, organizações e equipa-
mentos que atuam no território.
  Atualmente, o Núcleo Serviço Social do CPAS agrega, além 
das ações de promoção de saúde, grupos educativos, covivência, 
capacitação profissional e articulação comunitária.
  A comunidade passa por um vigoroso processo de desenvol-
vimento econômico, com a presença significativa de organizações 
sociais, além das mudanças recentes proporcionadas pelas inter-
venções do Programa de Urbanização a partir de 2005, o que tem 
exigido uma dinâmica intensa dos seus processos de articulação co-
munitária. 
  Dentre as diversas formas de associações presentes em Parai-
sópolis, como a Associação Movimento pela Moradia e a Associação 
Amigo do Povo, somente para citar algumas, destaca-se a União de 
Moradores, organização criada em 1983 e legitimada como repre-
sentativa dos seus moradores, e o Fórum Multientidades, criado em 
1994 e organizado como evento mensal. Fórum é um espaço de dis-
cussão entre as organizações locais e as da rede sobre as principais 
demandas e necessidades da comunidade, e tem por o objetivo arti-
cular e integrar ações que contribuam para a melhoria da qualidade
de vida como um todo.
  Identifica-se, assim, uma história de lutas e de conquistas por 
parte da mobilização dos seus órgãos de representação, especial-
mente nas áreas de educação e de saúde58.
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PROGRAMA EINSTEIN 

PECP - PROGRAMA EINSTEIN NA COMUNIDADE PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Manoel Antonio Pinto, 285 - Paraisópolis.
Telefone: 2151-6701 / 2151-6718
Horário de atendimento: 7hs as 17hs, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, 
da 7hs as 13hs.

CPAS – CENTRO DE PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE
1) Núcleo Arte e Comunicação: Moradores da comunidade de Paraisópolis e 
entorno, de 6 a 21 anos. 
Programa Arte e Cultura: musicalização, violão, bateria, banda, violoncelo, vio-
lino e coral, teatro, linguagem poética, cenário e figurino, artesanato (Adoles-
cente com Arte), artes visuais (Oficina de Idéias), street art, hip hop, danças 
brasileiras e contação de histórias. 
Programa Inclusão Digital: Word, Excel e Movie Maker (Oficinas de Cidadania), 
fotografia, jornal Comunidade em Ação e blog Cidadania Digital (Oficina de Co-
municação).
Sarau de Paraisópolis: música, dança, teatro, poesia, fotografia, artes visuais 
(Encontro de Linguagens). Ocorre no último sábado de cada mês.

2) Núcleo Educação: Crianças, adolescentes e adultos da Comunidade de Pa-
raisópolis.
Estação do Conhecimento Einstein/Biblioteca/Brinquedoteca: proporciona o 
contato de crianças de 2 a 12 anos com atividades lúdicas e pedagógicas por 
meio do brincar livre e espontâneo.
Educação Cidadã: contribui para o desenvolvimento de habilidades em 120 
crianças e 6 a 15 anos e que frequentam a escola pública
da região.
Programa Educação para o Trabalho: Oferece orientação vocacional para jo-
vens de 14 a 21 anos.
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3) Núcleo Esporte: Moradores da comunidade de Paraisópolis e
entorno, de 4 a 21 anos.
Programa Einstein de Lazer e Esporte na Comunidade (PELEC): atividades es-
portivas para crianças de 4 a 15 anos.
Capoeira: aulas para crianças e jovens de 7 a 21 anos.
Rugby: aulas e jogos para crianças e jovens de 7 a 21 anos.
Handebol: aulas e jogos para crianças de 11 e 12 anos.
Taekwondo: arte marcial para crianças, adolescentes e adultos.

4) Núcleo Social: Moradores da comunidade de Paraisópolis e entorno.
Atendimento Serviço Social: atendimento social com famílias, atendimento so-
cial, oficinas educativas e temas técnicos, grupo socioeducativo, visitas domici-
liares, entre outros.
Espaço de Convivência e Capacitação: corte e costura, bordado, crochê, pa-
twork, pintura em tecidos, entre outros, para jovens acima de 16 anos.
Capacitação em Beleza: cursos de manicure, maquiagem e desing de sobran-
celha para adultos entre 18 a 35 anos. Cursos de cabeleleiro e barbeiro para 
pessoas acima de 16 anos.
Capacitação em Gastronomia: cursos de cozinheiro, confeiteiro, “faça e ven-
da”, bolos, entre outros.
Cursos Livres: empreendedorismo, educação financeira, auxiliar de escritório, 
recepcionista de eventos, entre outros cursos para jovens e adultos.

5) Núcleo Saúde: Moradores da comunidade de Paraisópolis e entorno.
Especialidades: fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, 
psicopedagogia.
Programas: Materno Infantil (Programa de Gestantes), Programa de Atenção 
aos Bebês, Programa Escolha Consciente.
Formas de Encaminhamento: Unidades Básicas de Saúde referenciadas.

PROGRAMA EINSTEIN NA COMUNIDADE PARAISÓPOLIS
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AMPA - Ambulatório Paraisópolis
Especialidades: enfermagem, farmácia, serviço social, nutrição, entre outras 
especialidades médicas.
Formas de Encaminhamento: Unidades Básicas de Saúde referenciadas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Rua Jerônimo de Campos Freire, s/nº. Próximo ao CEU Paraisópolis.
Telefone: 3742-2527 / 3742-2788
Público atendido: moradores da comunidade de Paraisópolis e região da Vila 
Andrade.
Atividades desenvolvidas: inclusão das famílias nos Programas de Transferên-
cia de Renda e no Cadastro Único, entrega de cesta básica, atendimento social 
e encaminhamento para serviços, visitas domiciliares, emissão de solicitação 
para idosos não aposentados realizarem viagens interestadual gratuitamente, 
emissão de solicitação para redução do valor da conta de luz ara famílias com 
baixa renda.
Atendimento: agendamento por serviços da rede ou procura espontânea.
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Rua Landolfo de Andrade, 200 - Jd. Mª Helena. Próximo ao metrô 
Capão Redondo.
Telefone: 5843-7483 / 5512-1531
Público atendido: pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade ou risco so-
cial.
Atividades desenvolvidas: acompanhamento social das pessoas/famílias em 
situação de vulnerabilidade ou risco social.



                                            ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atendimento: demanda espontânea, encaminhamentos realizados pelo Centro 
de Referência da Assistência Social (CRAS) e serviços
da rede.
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

SAS - SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Rua Batista Crespo, 312. Próximo ao Terminal Campo Limpo.
Telefone: 5844-0453
Público atendido: equipamentos que prestam serviços para Assistência.
Atividades desenvolvidas: atende e supervisiona as organizações conveniadas 
com a prefeitura.
Atendimento: somente para profissionais da área da assistência social e servi-
ços conveniados. Não atende a população.
Horário: 8h às 18, de segunda a sexta-feira.

SASF – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA
Endereço: Rua Independência, 564, Condomínio E(prédio cinza). Próximo à Av. 
Hebe Camargo.
Telefone: 3742-6891
E-mail: sasf@paraisopolis.org
Público atendido: 1000 famílias da comunidade de Paraisópolis.
Atividades desenvolvidas: atendimento básico para acompanhamento das fa-
mílias da comunidade de Paraisópolis. São realizadas, a
cada 15 dias, oficinas de geração de renda. Nas quartas e quintas-feiras são re-
alizados encontros socioeducativos e atividades lúdicas. São realizadas orienta-
ções para as famílias sobre os Programas de Transferência de renda e Cadastro 
Único. Há também acompanhamento diário para o Plano de Desenvolvimento 
dos Usuários (PDU), e Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF). Atendimen-
to: encaminhamentos pelos serviços do território, busca ativa dos técnicos do 
SASF no território para identificar as famílias que precisam
ser atendidas.
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
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ATENÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHO TUTELAR – CAMPO LIMPO
Endereço: Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 - Jd. Laranjal. Subprefeitura 
de Campo Limpo.
Telefone: 5513-3126 (fixo) / 9 7283-64 82 (plantão)
E-mail: conselhotutelarcl@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: moradores dos três distritos (Capão Redondo, Campo Limpo 
e Vila Andrade).
Atendimento: demanda espontânea ou encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira. Às quartas-feiras, atendi-
mento emergencial e dos serviços da rede. Plantão noturno todos os dias com 
início às 18h (contato através do celular do plantão).
 

NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICA – CAMPO LIMPO
Endereço: Rua Landolfo de Andrade, 200 - Capão Redondo. 
Telefone: 3229-0581
E-mail: npjcampolimpo@saecsp.org.br
Público atendido: população em situação de vulnerabilidade social.
Atividades desenvolvidas: acolhimento e escuta da situação para encaminha-
mento e articulação com outros serviços.
Atendimento: demanda espontânea e situações encaminhadas por outros ser-
viços da rede.
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

CASA DO ADOLESCENTE DE PINHEIROS
Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 789. Próximo ao Largo de Pinheiros.
Telefone: 3819-2022
E-mail: saudeadolescente@saude.sp.gov.br
Público atendido: adolescentes de 10 aos 19 anos e 11 meses.
Atividades desenvolvidas: atendimento médico, psicológico, odontológico e 
nutricional.
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Atendimento: demanda espontânea ou encaminhamento de outros serviços. 
Para realizar a matricula do adolescente é necessário que o mesmo esteja pre-
sente e com cartão do SUS, documento pessoal e comprovante de residência.
Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE DE SÃO PAULO
Endereço: Rua Libero Badaró, 119, 2º Andar - Centro.
Telefones: 3113-9667 / 3113-9656 / 3113-9657
E-mail: cmdca@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: organizações da rede de serviços públicos e privados.
Atividades desenvolvidas: propõe, delibera e acompanha as políticas públicas 
em prol das crianças e adolescentes no município, atendendo às diretrizes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

NÚCLEO DE PROTEÇÃO PSICOSSOCIAL ESPECIAL – VILA ANDRADE
Endereço: Avenida Marechal Juarez Távora, 664 - Super Quadra Morumbi. Pró-
ximo à escola Anglo.
Telefone: 3742-6172
E-mail: msevilaandrade@gmail.com
Público atendido: crianças e adolescentes, dos 12 aos 21 anos, que estão cum-
prindo medida socioeducativa.
Atividades desenvolvidas: oficinas de grafite, street dance, e hip hop.
Horário de Atendimento: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Formas de Encaminhamento: as crianças e adolescentes atendidas pelo servi-
ço devem ser encaminhadas pelo CREAS - Campo Limpo.
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PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER

3ª DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER – DDM -OESTE
Endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 4300 - Jaguaré. Próximo ao 
Balão do Jaguaré.
Telefone: 3768-4664 / 3718-0422
Público atendido: mulheres em situação de violência.
Atividades desenvolvidas: atendimento
psicológico, orientação, registro do Boletim de Ocorrência (BO).
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamentos de serviços da região.
Horário: 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.

MULHERES VIVAS
Endereço: Rua Martinho Vaz de Barros, 257 - Campo Limpo. (A rua tem feira às 
quintas-feiras.)
Telefone: 5842-6462 / 4561-5470
E-mail: cdcmulheresvivas@gmail.com
Público atendido: mulheres em situação de violência.
Atividades desenvolvidas: atendimento das mulheres em situação de violên-
cia, convivência, oficinas de geração de renda e artesanato,
palestras e orientação jurídica.
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

CENTRO DE CIDADANIA DA MULHER – CCM SANTO AMARO
Endereço: Av. Mario Lopes Leão, 240. Próximo à Praça Floriano Peixoto.
Telefone: 5524-4782 / 5521-6626
E-mail: mulhercidadasa@hotmail.com
Público atendido: mulheres em situação
de violência.
Atividades desenvolvidas: atendimento de mulheres em situação de violência, 
atividades relacionadas à autonomia econômica, oficinas corporais de defesa 
pessoal, condicionamento com dança, arte terapia e embalagens criativas.
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamento dos serviços da região.
Horário: atendimento e acolhimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
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CRAVI – CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA
Endereço: Estrada de Itapecerica, 8887 (prédio do CIC), 2º andar, sala 21 - Valo 
Velho.
Telefone: 5825-2444 (ramal 259) / 5824-4894 / 5823-6269 / 5822-0414
E-mail: cravisul@justica.sp.gov.br
Público atendido: vítimas e familiares de vítimas de qualquer tipo de violência 
(homicídio, violência sexual, ameaça, entre outras).
Atividades desenvolvidas: atendimento psicológico, social e jurídico.
Atendimento: demanda espontânea e
encaminhamento de outros serviços da região.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

COLETIVO FEMINISTA SEXUALIDADE E SAÚDE
Endereço: Rua Bartolomeu Zunega, 44 - Pinheiros. Próximo à estação Faria 
Lima do metrô.
Telefone: 3812-8681
E-mail: mulheresorg@gmail.com
Público atendido: mulheres em situação de violência.
Atividades desenvolvidas: rodas de conversa com temas específicos, ativida-
des relacionadas à sexualidade feminina, assistência médica, consulta ginecoló-
gica, acompanhamento pré-natal para partos normais e assistência psicológica.
Atendimento: portas abertas, demanda espontânea, ou encaminhamento.
Horário: 8h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

PAVAS – PROGRAMA DE ATENÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL
Endereço: Rua Doutor Arnaldo, 925 - Cerqueira César. Próximo ao metrô Clínicas.
Telefones: 3061-7721
E-mail: pavas@usp.br
Público atendido: crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses em situação 
de violência sexual.
Atividades desenvolvidas: atendimento social, médico e psicológico a crianças 
e adolescentes em situação de violência sexual. Capacitações e supervisões a 
equipes que atuam com a temática da violência contra crianças e adolescentes.
Atendimento: ligar e se informar se há vagas.
Horário: de segunda a sexta-feira, período da manhã ou da tarde (agendamen-
to).
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HOSPITAL DR. MAURO PIRES DA ROCHA (CAMPO LIMPO)
Endereço: Estrada de Itapecerica, 1661
Telefone: 3394-7503 / 3394-7647 (ambulatório)
E-mail: sid.moch@gmail.com (aos cuidados de Sidneia, coordenadora e psicó-
loga do programa)
Público atendido: mulheres que sofreram violência sexual, aborto legal, risco 
de morte materna ou má formação fetal.
Atividades desenvolvidas: acompanhamento psicológico, social e médico. 
Atendimento à vítima de violência sexual pelo Programa de Atendimento à
Vítima de Violência Sexual (PROAVIVIS).
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira (ambulatório).

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTUR DE SABOYA
Endereço: Avenida Francisco de Paula Q. Ribeiro, 860. Próximo ao metrô Jabaquara.
Telefone: 3394-8519 / 3394-8520
E-mail: amfeitosa@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: mulheres que sofreram violência sexual ou estão em risco de 
morte durante a gestação.
Atividades desenvolvidas: atendimento psicológico, serviço social e médico.
Atendimento: região da Grande São Paulo através de demanda espontânea e 
encaminhamento dos serviços de rede.
Horário: 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.

HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROFº MÁRIO DEGNI
Endereço: Rua Lucas de Leyde, 257 - Rio Pequeno.
Telefone: 3394-9330
Público atendido: adolescentes e mulheres a partir de 12 anos que sofreram 
violência sexual.
Atividades desenvolvidas: atendimento ambulatorial por equipe multiprofis-
sional para adolescentes e mulheres que sofreram violência sexual. Serviço de 
aborto legal.
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 24 horas, de segunda a sexta-feira (para atendimento médico).

FUNDAÇÃO FRANCISCA FRANCO
Endereço: Rua Nestor Pestana, 136, 6º Andar - Consolação. Próximo à Praça Roosevelt.
Telefone: 3120-2342
E-mail: nayara@franciscafranco.org.br
Público atendido: gestantes em situação de violência.
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Público atendido: gestantes em situação de violência.
Atividades desenvolvidas: acolhimento de gestantes em situação de violência.
Atendimento: encaminhamentos dos serviços que atendem à defesa da mulher.
Horário: 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

AMPARO MATERNAL
Endereço: Rua Napoleão de Barros, 1035 - Vila Clementino.
Telefone: 5089-8281 / 5089-8217
E-mail: centrodeacolhida@amparomaternal.org
Público atendido: gestantes maiores de 18 anos em estado de vulnerabilidade 
social (adolescentes somente via fórum).
Atividades desenvolvidas: acolhimento de gestantes em estado de vulnerabili-
dade social (1º mês ao 9º mês de gestação).
Atendimento: demanda espontânea ou encaminhamento dos serviços da polí-
tica de Assistência Social, de Saúde, dentre outros, acompanhado de relatório 
social.
Horário: 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

HOSPITAL PÉROLA BYINGTON – PROGRAMA “BEM-ME-QUER”
Endereço: Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 683 - Bela Vista.
Telefone: 3248-8000 (hospital) / 3292-9000 (ambulatório)
E-mail: crsm-ouvidoria@saude.sp.gov.br
Público atendido: mulheres e meninas de qualquer idade, meninos até 12 anos 
(os meninos maiores de 12 anos são encaminhados para o CRT/AIDS).
Atividades desenvolvidas: pronto atendimento médico (profilaxias, contra-
cepção, tratamento dos traumatismos físicos, outras necessidades de saúde), 
atendimento psicológico (avaliação psicodiagnóstico, acompanhamento, psico-
terapia individual e em grupo), atendimento social, abordagem prevista em lei, 
orientação e atendimento aos pais e à família.
Atendimento: demanda espontânea, encaminhamento dos serviços da rede 
inclusive delegacias. (Não há restrição de área de abrangência).
Horário: 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. (Urgências e emergências, 
24horas.)
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ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Silveira Sampaio, 309 
Telefone: 3739-1575
E-mail: rejane@paraisopolis.org
Público atendido: prioritariamente mulheres da comunidade de Paraisópolis e 
região. Também atende adolescentes e adultos.
Atividades desenvolvidas: Oficinas de doces e salgados, culinária, corte e cos-
tura, construção civil, dança, cabeleireiro, padaria comunitária e outras.
Atendimento: demanda espontânea ou encaminhamento de outros serviços.
Horário: 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

SAÚDE

OUVIDORIA DO SUS
Telefone: 136

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO
Endereço: Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 - Jd. Laranjal.
Telefone: 5812-3460 / 5814 -3522

HOSPITAL MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO
Endereço: Estrada de Itapecerica, 1661- Campo Limpo.
Telefone: 3394-7619 (serviço social) / 3394-7649 (ambulatório)
Horário: 7h às 19h, de segunda a sábado (plantão serviço social).

AMA PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Silveira Sampaio, 160.
Telefone: 3742-4173 / 3742-5394
E-mail: amaparaisopolis@gmail.com
Público atendido: não há restrição
Atividades desenvolvidas: triagem / atendimento médico (clinico geral e pe-
diatria) 
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Atendimento: demanda espontânea
Horário: 24h

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARAISÓPOLIS I
Endereço: Rua Melchior Giola, 80.
Telefone: 3744-5223 / 3744-5822 / 3773-4366 (regulação)
E-mail: ubsparaisopolis@gmail.com
Público atendido: moradores de Paraisópolis.
Atividades desenvolvidas: consultas agendadas, acolhimento, grupo de ges-
tantes, grupo de troca de receitas, grupo de HAS.
Atendimento: famílias referenciadas conforme divisão territorial das equipes 
de Estratégia Saúde da Família.
Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Obs.: unidade tem equipe de NASF.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARAISÓPOLIS II
Endereço: Rua Pasquale Galuppi, 951.
Telefone: 3501-2839 / 3743-6958 / 3501-9031
E-mail: ubsparaisopolis2@gmail.com
Público atendido: moradores de Paraisópolis
Atendimento: famílias referenciadas conforme divisão territorial das equipes 
de Estratégia Saúde da Família.
Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Obs.: unidade tem equipe de NASF.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARAISÓPOLIS III
Endereço: Rua Silveira Sampaio, 270. Ao lado do AMA Paraisópolis.
Telefone: 3742-1323 / 3742-2974 / 3742-3269
E-mail: ubsparaisopolis3@gmail.com
Público atendido: moradores de Paraisópolis.
Atendimento: famílias referenciadas conforme divisão territorial das equipes 
de Estratégia Saúde da Família.
Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Obs.: unidade tem equipe de NASF.
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CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL PARAISÓPOLIS (CAPS ADULTO )
Endereço: Rua Silveira Sampaio, 660 - Paraisópolis.
Telefone: 3742-6303 / 3742-7087 (gerência)
E-mail: caps3paraisopolis@gmail.com
Público atendido: usuários do serviço de saúde mental/psiquiátrico a partir dos 
18 anos.
Atividades desenvolvidas: atividades individuais e coletivas, tais como oficinas 
e caminhadas.
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamentos de outros serviços.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira (acolhimento). 
Atendimento 24h para pacientes já acompanhados.

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL II (CAPS INFANTIL II)
Endereço: Rua Vittorio Emanuele Rossi, 43. Próximo ao Terminal Campo Limpo.
Telefone: 5841-3133 / 5842-8385
E-mail: capsinfantil2@gmail.com
Público atendido: crianças de 0 a 17 anos
e 11 meses.
Atividades desenvolvidas: acolhimento,convivência, atendimento individual e 
em grupo.
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamentos via UBS ou outras
organizações.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III (CAPS ÁLCOOL E 
DROGAS – III)
Endereço: Rua Domingos Bicudo, 385. Próximo ao Terminal Campo Limpo.
Telefone: 5841-0472 / 5841-3055
E-mail: capsad3campolimpo@gmail.com
Público atendido: jovens e adultos usuários de substâncias químicas.
Atividades desenvolvidas: atendimento individual e em grupo. Oficinas tera-
pêuticas e de trabalho.
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamentos de hospitais e UBS.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. 
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UDED – UNIDADE DE DEPENDÊNCIA DE DROGAS
Endereço: Rua Napoleão de Barros, 1038 - Vila Clementino.
Telefone: 5549-2500 / 5549-6466
E-mail: recepcaouded@hotmail.com
Público atendido: usuários de drogas.
Atividades desenvolvidas: projeto de pesquisa.
Atendimento: divulgação dos projetos através de folhetos e pelo rádio. O usu-
ário tem acesso ao serviço se a sua demanda estiver de acordo com o projeto 
em execução.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Sábados, das 7h às 13h.

PROAD – PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO A DEPENDENTES
Endereço: Av. Professor Ascendino Reis, 763 (sentido centro) - Vila Clementino.
E-mail: proad.unifesp@gmail.com
Telefone: 5579-1543
Público atendido: dependentes químicos e não químicos a partir de 14 anos 
(dependência a drogas, álcool, internet, sexo etc.).
Atividades desenvolvidas: terapias de grupo e consultas médicas.
Atendimento: agendamento por telefone ou presencial.
Horário: 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

RECURSOS JURÍDICOS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – DEFENSORIA GERAL
Endereço: Rua Boa Vista, 200. Próximo à estação São Bento do metrô.
Telefone: 0800 773-4340 / 3105-9040 (ramal: 802 ou 801)
E-mail: dgp@defensoria.sp.gov.br
Público atendido: toda e qualquer pessoa que necessitar da informação.
Atividades desenvolvidas: fornecer atendimento jurídico para pessoas de bai-
xa renda.
Atendimento: ligar no telefone 0800 773-4340 para agendar a triagem.
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SANTO AMARO
Endereço: Rua Américo Brasiliense, 2139 - Chácara
Santo Antônio. Próximo à estação Granja Julieta.
Telefone: 5182-2677 / 5182-3068
Público atendido: moradores da zona sul de São Paulo.
Atividades desenvolvidas: processos jurídicos.
Atendimento: encaminhados de outros serviços para avaliação.
Horário: de acordo com o agendamento na triagem inicial.

FÓRUM SANTO AMARO - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Endereço: Avenida Adolfo Pinheiro, 1992, Prédio I, térreo - Santo Amaro.
Telefone: 5522-8833 (ramal 235)
Atividades desenvolvidas: atente pedidos de Guarda e Tutela de crianças e 
adolescentes em situação de risco, além de adoções, autorizações de viagens e 
denúncias de maus tratos e de abuso sexual.

FÓRUM SANTO AMARO - VARA CRIMINAL
Endereço: Avenida Adolfo Pinheiro, 1992, Prédio I, 8º andar - Santo Amaro.
Atividades desenvolvidas: atendimento a vítimas de violência doméstica (lesões 
corporais, ameaças, etc.), com orientações e encaminhamentos necessários.
Telefones: 5686-1802 / 5686-4829 / 5522-5761 / 5522-8694

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO III TRIBUNAL DO JÚRI
Endereço: Avenida Adolfo Pinheiro, 1992, Prédio I, 9º andar - Santo Amaro.
Telefone: 5687-1846 / 5524-8134
Atividades desenvolvidas: atendimento aos familiares de vítimas de crime de
homicídio. Esclarecimentos e encaminhamentos para casos de homicídio,
tentativas de homicídio, abortos e testemunhas ameaçadas.

ESCRITÓRIO MODELO DOM PAULO EVARISTO ARNS (PUC-SP)
Endereço: Rua Ministro de Godoy, 967 - Perdizes.
Telefone: 3670-8531
Atividades desenvolvidas: orientação e/ou acompanhamento jurídico especia-
lizado. 
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Atendimento: casos encaminhados após contato.
Horário: 13h às 18h, de segunda a sexta-feira.

JUIZADO CIVIL ESPECIAL 
Endereço: Rua da Paz, 769 - Chácara Santo Antonio. Próximo à estátua do Borba Gato.
Telefone: 5181-1990
Público atendido: depende de avaliação da causa encaminhada.
Atividades desenvolvidas: orientação e/ou acompanhamento jurídico especia-
lizado civil. Processos na área civil.
Atendimento: demanda espontânea (triagem).
Horário: 12h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

UNISA - NPJ
Endereço: Rua Isabel Schmidt, 349A - Santo Amaro.
Telefone: 2141-8958
Público atendido: não há restrição, desde que o valor da causa não ultrapasse 
20 salários mínimos.
Atividades desenvolvidas: orientação e/ou atendimento jurídico civil e familiar. 
Causas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor e a acidentes de trânsito.
Atendimento: demanda espontânea por ordem de chegada.
Horário: 12h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.
CENTRO DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA ZONA SUL
Endereço: Rua José Manoel Camisa Nova, 100 - Jd. São Luiz. Atrás do cemitério São Luiz.
Telefone: 5514-0182/ 5891-1215/ 5514-5369/ 5891-12157
E-mail: cicsul.sjde@gmail.com
Público atendido: moradores da zona sul.
Atividades desenvolvidas: CDHU, orientação social, Ministério Público, PRO-
COM, orientação jurídica por promotor de justiça, delegacia de policia, posto 
da policia militar, emissão e 2ª via de documentos (RG, CPTS, atestado de
antecedentes criminais).
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamento de outros serviços.
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EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Endereço: Praça da República, 53 - Centro.
Telefone: 3218-2000
E-mail: infoeducacao@educacao.sp.gov.br
Público atendido: pais, alunos e responsáveis. Atividades desenvolvidas: solici-
tação de certificados, questões relacionadas a matrículas.
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamento via diretorias de ensino.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO (SETOR DEMANDA)
Endereço: Avenida João Dias, 3763 - Santo Amaro.
Telefones: 3396-6250 / 3396-6287 / 3396-6288
E-mail: smececampolimpoadm@prefeitura.sp.gov.br
Atividades desenvolvidas: questões relacionadas a matriculas, Programa Leve 
Leite, transporte escolar, recursos humanos, supervisão escolar e escolas par-
ticulares.
Atendimento: demanda espontânea e encaminhamentos via rede.
Horário: agendamento prévio por telefone.Telefone: 3670-8531
Atividades desenvolvidas: orientação e/ou acompanhamento jurídico especia-
lizado. 

ETEC ABDIAS DO NASCIMENTO (PARAISÓPOLIS)
Endereço: Rua Dr. Jose Augusto de Souza e Silva, s/n.
Telefone: 3507-7491 / 3501-4994
E-mail: e.paraisopolis.adm@centropaulasouza.sp.gov.br
Público atendido: ensino médio regular, cursos profissionalizantes para todas 
as idades.
Atividades desenvolvidas: preparar o aluno para o mercado de trabalho.
Encaminhamento: vestibulinho semestral.
Horário: 8h às 12h e 14h às 17h.

CRECHE RENATA EUGENIA
Endereço: Rua Doutor José Pedro de Carvalho Lima, 333.
Telefone: 3501-4659
E-mail: ceirenataeugenia@gmail.com
Público atendido: crianças de 6 meses a 5 anos.
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Encaminhamento: cadastro no sistema da prefeitura.
Horário: 7h às 17h.

CEU PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Doutor Jose Augusto Souza e Silva, s/n. Próximo à ETEC.
Telefone: 3501-5660 (gestão) / 3742-3081 (biblioteca) / 3742-7879 (cultura)
3743-0194 (esporte)
E-mail: smeceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: alunos matriculados e comunidade em geral.
Atividades desenvolvidas: núcleos de educação, de esporte e de cultura.
Encaminhamento: cadastro no sistema da prefeitura.
Horário: 8h às 17h (gestão), de segunda a sexta-feira.

CEI CEU PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Doutor José Augusto Souza e Silva, s/nº.
Telefone: 3739-4357
E-mail: ceiceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: crianças de 6 meses a 4 anos (berçário I e II).
Atividades desenvolvidas: projetos pedagógicos de acordo com a faixa etária.
Encaminhamento: cadastro no sistema da prefeitura.
Horário: 8h às 17h (secretaria).

CEI PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Ernest Renan, 1054.
Telefone: 3744-8096
E-mail: ceiparaisopolis@gmail.com
Público atendido: crianças de 2 a 4 anos.
Atividades desenvolvidas: projetos anuais.
Encaminhamento: inscrições todas as quartas feiras.
Horário: 7h às 17h.

CEI CEDRINHO V
Endereço: Rua da Independência, 475.
Telefone: 3501-6149
E-mail: janetea@cedrodolibano.org.br
Público atendido: crianças de 6 meses a 4 anos.
Atividades desenvolvidas: projetos pedagógicos de acordo com a faixa etária.
Encaminhamento: cadastro no sistema da prefeitura.
Horário: 7h às 17h.
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EMEI CEU PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua José Augusto de Souza e Silva, s/n.
Telefone: 3501-5656
E-mail: emeiceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: crianças de 4 a 6 anos.
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da prefeitura.
Horário: 8h às 17h.

EMEI ROBERTO BURLE MARX
Endereço: Rua Irapará, 150.
Telefone: 3742-1007 / 3742-5673
E-mail: emeirbmarx@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: crianças de 4 a 5 anos.
Atividades desenvolvidas: leitura, escrita, recreação, musica e outras ativida-
des sempre direcionadas à aproximação com a escrita e a leitura.
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da prefeitura.
Horário: 8h às 17h.

EMEF CEU PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva, s/n.
Telefone: 3507-3802
E-mail: emefceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: ensino fundamental I e II.
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da prefeitura.
Horário: 9h às 12 h e 14h às 16h.

EMEF PERIMETRAL
Endereço: Rua Dr. Jose Pedro de Carvalho Lima, 150.
Telefone: 3742-3573
E-mail: emefperimetral@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: ensino fundamental I e II.
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da prefeitura.
Horário: 7h às 19h.

EMEF PAULO FREIRE
Endereço: Rua Melchior Giola, 296.
Telefone: 3501- 4190 / 3501-4061
E-mail: emefpfreire@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: ensino fundamental I e II e EJA.
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da prefeitura.
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Horário: 9h às 12h, 13h às15 h e 19h às 21h.

EMEF DOM VERIMUNDO TOTH
Endereço: Rua Jose Pedro de Carvalho Lima, 100.
Telefone: 3742-9911/3742-7124
E-mail: emefveremundototh@prefeitura.sp.gov.br
Público atendido: ensino fundamental I e II e EJA
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da Secretaria da Educação do Estado.
Horário: 9h às 11h e 14h às 17h.

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR HOMERO DOS SANTOS FORTES
Telefone: 3742-7789 / 3773-6391
Endereço: Rua Herbert Spencer, 113.
Público atendido: ensino fundamental I e EJA
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da Secretaria da Educação do Estado.
Horário: 9h às 11h e 15h às 18h

ESCOLA ESTADUAL ETELVINA DE GÓIS MARCUCCI
Endereço: Rua José Carlos de Toledo Piza, 10.
Telefone: 3773-5956
E-mail: livrelopes@yahoo.com.br
Público atendido: fundamental I e II, ensino médio.
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da Secretaria da Educação do Estado.
Horário: 9h às 11h e 14h às 17h.

ESCOLA ESTADUAL MARIA ZILDA GAMBÁ NATEL
Endereço: Rua Jose Carlos de Toledo Pizza, S/N.
Telefone: 3501-7255 / 3501-6322
E-mail: e925469a@see.sp.gov.br
Publico: ensino fundamental II e ensino médio.
Encaminhamento: cadastrar na fila de espera da secretaria da educação do Estado.
Horário: 9h às 12h (secretaria não funciona no período da tarde).

ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES
Endereço: Rua Herbert Spencer s/n.
Telefone: 3739-4974
E-mail: pcpsandra@gmail.com
Público atendido: ensino fundamental I.
Encaminhamento: cadastro na fila de espera da Secretaria da Educação do Estado.
Horário: 7h às 16h30.



ED
UC

AÇ
ÃO

ASSOCIAÇÃO CRESCER SEMPRE
Endereço: Rua Pasquale Guallupi, 939.
Telefone: 3744-8573 / 3772-6532 / 3242-3249 / 3772-2182
E-mail: crescer.sempre@uol.com.br
Público atendido: crianças de 4 a 6 anos, ensino médio, cursos profissionalizantes.
Atividades desenvolvidas: educação infantil, ensino médio integral, cursos pro-
fissionalizantes nas diferentes áreas.
Encaminhamento: procurar a secretaria para ingresso nas filas de espera.
Horário: 7h às 20h

ASSOCIAÇÃO AMIGOS CASA DA AMIZADE
Endereço: Rua Nova Taubaté, s/n.
e-mail: monica.mation@promon.com.br
Público atendido: crianças e adolescentes de 6 à 17 anos e gestantes.
Atividades desenvolvidas: reforço escolar, oficinas socioeducativas, esporte e 
grupo de apoio às gestantes.
Encaminhamento: demanda espontânea e encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 8h às 12h (inscrições para o reforço escolar).

CCT - CENTRO COMUNITÁRIO DE TRABALHO
Endereço: Rua Itapanhaú, 170.
Telefone: 3742-0399 / 3744-9104 / 3742-1553
e-mail: cctparaisopolis@terra.com.br
Público atendido: crianças 0 a 6 anos (integral), CCA de 6 a 14 anos (manhã /
tarde) e CJ de 15 a 17 anos (manhã/tarde).
Atividades desenvolvidas: recreação, preparo para escola, atividades comple-
mentares, artesanato, informática, entre outras.
Encaminhamento: entrevista com interessados às terças e quintas-feiras. São 
distribuídas 7 senhas.
Horário: 7h30 às 17h

CCA - CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE SÃO JOSÉ
Endereço: Rua Silveira Sampaio, 585.
Telefone: 2495-4139 / 3742-5138
e-mail: ccasaojose2010@hotmail.com
Público atendido: crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.
Atividades desenvolvidas: atividades socioeducativas, informática, capoeira, 
artes, esportes, recreação, entre outras.
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Encaminhamento: inscrições todos os dias para a fila de espera.
Horário: 7h30 às 16h30.

CCA DONA DIVA
Endereço: Rua Marie Nader Calfat, 171- Jd. Ampliação.
Telefone: 3501-5807
E-mail: ceidonadiva@csa.spg12.br
Público atendido: crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.
Atividades desenvolvidas: arte, musica, informática, judô, atividade de cidada-
nia, entre outras.
Encaminhamento: inscrições todos os dias para a fila de espera.
Horário: 7h30 às 17h30.

CEI SER - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA ESCOLÁSTICA
Endereço: Rua Itajubaquara, 140.
Telefone: 3739-4065 / 3743-9835
E-mail: r.neubauer@terra.com.br
Público atendido: crianças de 0 a 5 anos e crianças até 14 anos (noturno).
Obs.: somente crianças que as mães trabalham ou estudam.
Atividades desenvolvidas: recreação, atividades temáticas e aula de teatro.
Encaminhamento: inscrições na ultima sexta-feira do mês, a partir das 8h. São
entregues 40 senhas para o agendamento da inscrição.
Horário: 8h às 18h (secretaria) e 18h às 23h30 (atendimento com a coordenadora).

INSTITUTO ESCOLA DO POVO
Endereço: Rua Herbert Spencer, 113, 2ºandar. Ao lado do Santander.
Telefone: 3739-0353
E-mail: ilzarosasenna@hotmail.com
Público atendido: jovens e adultos a partir de 15 anos que não sejam alfabetizados.
Atividades desenvolvidas: alfabetização absoluta.
Encaminhamento: procurar diretamente a secretaria do Instituto.
Horário: 18h às 22h.

ESCOLA ALEF - UNIDADE PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Herbert Spencer, 113.
Telefone: 3739-35 43/ 3742-04 45
E-mail: nanci.c@alef.org.br
Público atendido: jovens para o ensino médio
Atividades desenvolvidas: aulas de manhã e aulas complementares a tarde.
Encaminhamento: prova anual a partir do mês de novembro. 
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Horário: 7h às 17h30.

ESPAÇO ESPORTIVO E CULTURAL BOVESPA
Endereço: Rua Iratinga, 84.
Telefone: 3502-2954
E-mail: espacoesportivocultural@yahoo.com.br
Público atendido: crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.
Atividades desenvolvidas: futebol feminino e masculino, atletismo, iniciação 
esportiva, tênis, reforço escolar para crianças de 6 a 12 anos, mediação de lei-
tura com foco em desenvolvimento e estímulo ao gosto pela leitura, artesanato 
para pais de alunos.
Encaminhamento: comparecer às terças e quintas-feiras com os documentos 
pessoais para realizar a inscrição.
Horário: 8h às 16h30. Oficinas: 7h30 às 17h.

PRÓ-SABER
Endereço: Rua Manoel Antonio Pinto, 974.
Telefone: 3739-3435
E-mail: secretaria@prosabersp.org.br
Público atendido: crianças e adolescentes de 7 à 17 anos.
Atividades desenvolvidas: atualmente, projeto com os alunos da escola Burle Marx.
Encaminhamento: parceria com as escolas de Paraisópolis. Casos sociais serão 
avaliados.
Horário: 8h às 17h.

ONG FLORESCER
Endereço: R- Manoel Antônio Pinto, 500.
Telefone: 3746-9848
E-mail: projflorescer@uol.com.br
Público atendido: crianças e adolescentes de 3 a 14 anos.
Atividades desenvolvidas: ballet, inglês, teatro e fotografia.
Encaminhamento: comparecer diretamente para saber os dias e horários das 
atividades.
Horário: 8h às 17h.

ATENDIMENTO AO MORADOR SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO - PRAÇA 
DE ATENDIMENTO
Endereço: Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 - Campo Limpo.
Telefone: 3397-0500 (PABX) / 3397-0649
Público atendido: moradores da região do Campo Limpo.
Atividades desenvolvidas: SAC (serviço de atendimento e cadastramento), 
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emissão de Carteira Profissional, 2ª via de IPTU, 2ª via de Taxa do Lixo, isenção 
do IPTU, certidões (Capacidade Técnica, Demolição e Numeração), publicações
no Diário Oficial, protocolo (recebe e distribui processos e documentos em ge-
ral), Junta Militar (emissão de Certificado de Reservista).
Encaminhamento: atendimento presencial ou agendamento via internet.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

UNIÃO DE MORADORES E DO COMÉRCIO DE PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Ernest Renan, 1366.
Telefone: 3501-2124 / 3501-3275
E-mail: contato@paraisopolis.org
Público atendido: moradores da comunidade de Paraisópolis e região.
Atividades desenvolvidas: programas, cursos e demais atividades de interesse 
da população.
Encaminhamento: inscrições na recepção para os programas, cursos e outros. 
Para outras demandas, procurar diretamente no horário de atendimento.
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

RÁDIO NOVA PARAISÓPOLIS
Endereço: Rua Melchior Giola, 175.
Telefone: 3501-3039
e-mail: karinasampaio@paraisopolis.org / fiamanascimento@paraisopolis.org
Público atendido: moradores da comunidade de Paraisópolis e região.
Atividades desenvolvidas: serviços para anunciantes, divulgação do comércio 
local e dos programas que atendem a comunidade, transmissão de músicas.
Encaminhamento: livre demanda dentro dos horários de funcionamento.
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.
A rádio funciona 24h, de domingo a domingo.

ATENDIMENTO SOCIAL-HABITACIONAL CANTEIRO DE OBRAS
Endereço: Av. Perimetral, s/n. Próximo ao AMA.
Telefones: 3501-1336 / 3501-5136 / 3739-0634
E-mail: equipesocialparaisopolis@cobrape.com.br
Público atendido: moradores área de risco ou em em áreas de remoção devido 
obras de urbanização e infraestrutura e residentes dos conjuntos habitacionais.
Atividades desenvolvidas: atendimento a população cadastrada no plano de 
urbanização ou que necessite de orientações a respeito do processo de urbani-
zação da comunidade.
Encaminhamento: no dia do atendimento são distribuídas 30 senhas às 9hs.
Horário: terças e quintas-feiras, das 10h às 12h
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fig 10: Ballet Paraisópolis. Criado em 2013, por Monica Tarragó, o projeto atende atualmente 200 jovens, de 
8 a 17 anos, com aulas gratuitas de balé clássico, dança contemporânea, workshops e oficina. Com o ob-
jetivo de promover a inclusão social, o projeto já levou jovens da periferia de São Paulo a se apresentarem 
no Auditório Ibirapuera, Theatro Municipal de São Paulo, Festival de Dança de Joinville e, recentemente, no 
Sambódromo de São Paulo, junto à escola de samba Acadêmicos do Tatuapé. 

fig 11: O campo do Palmeirinha, no coração da favela de Paraisópolis, acolhe três vezes por semana os 
meninos e meninas a partir de 6 anos, que participam de um projeto de inclusão social que atende 250 
crianças e adolescentes, tendo o rugby como fundamento. Desde 2004, os idealizadores do “Rugby para 
Todos”, buscam transformar a vida das crianças e adolescentes e mudar parte da realidade local. 90
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[URBANIZAÇÃO ]

ANÁLISE DE ÁREAS VERDES

Área de Paraisópolis:  83.000 m²
População de Paraisópolis: 100.000 habitantes
Recomendação da ONU para áreas verdes: 11m² de área verde por 
habitante.

  Paraisópolis possui quatro núcleos verdes notáveis, sendo 
eles: O Cemitério Gethsêmani do Morumbi, O Colégio Nossa Senho-
ra do Morumbi, O Cemitério do Morumbi e o a única área verde 
notável que não é privativa é o Parque Municipal de Paraisópolis, 
criado pela Lei nº 14.750 de 28 de Maio de 2008, tendo sua primeira 
fase de implantação concluída em 2013, e a fase de implantação de 
equipamentos está em espera. O trecho tem cerca de 5.000 m² e a 
área de preservação abrange 65.000 m². A comunidade reivindica 
a utilização do trecho disponível e também a incorporação de um 
terreno privado sem construções nas imediações do local, que tem 
cerca de 25.000 m², através da Lei de Zoneamento. O pré-projeto 
vislumbra a coexistência da preservação ambiental com a função 
social. O pré-projeto, que inclui terrenos vizinhos, foi apresentado 
na Câmara Municipal no dia 20 de agosto de 2015, na Frente de Sus-
tentabilidade. Para o projeto, a comunidade solicitou ao arquiteto 
responsável André Graziano um espaço com áreas voltadas ao lazer 
e ao esporte, que abriguem iniciativas culturais e educativas para 
todos, das crianças aos idosos. LEGENDA

          Massa Arbórea

Núcleo verde notável    93





  
  O arquiteto contou que o projeto seria o primeiro do país a 
utilizar somente material sustentável em sua construção por meio 
da reciclagem de entulho. “A ideia é preservar o que existe. Além 
da reciclagem, no pré-projeto consta, por exemplo, um passeio sus-
penso pela mata”.
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fig 12: Croqui esquemático Parque Paraisópolis



ANÁLISE DE INTERVENÇÕES POR GESTÃO DA PREFEITURA

PAULO MALUF/CELSO PITTA (1993-2001)

  Em sua gestão, Maluf danificou severamente a política habi-
tacional  do  município, desarticulou os mutirões e os demais seto-
res vinculados à  habitação  social  e  à  atuação  em  assentamentos  
precários.  Nesse  período,  houve  um  aumento  significativo nas 
favelas, e os meios de diálogos com os movimentos de moradia fo-
ram cortados. Os moradores de  alojamentos  provisórios  perma-
neceram em  condições extremamente precárias devido à ausên-
cia de providências do município. Sem  uma  política  habitacional  
que  combatesse  o  problema  da  moradia  na  cidade,  a  gestão  
de  Maluf propôs, na área de habitação social, o projeto Cingapura 
(PROVER), memorável pelas irregularidades nos contratos de obras, 
pelos conflitos com a população e pelos graves problemas nos cus-
tos unitários. A ausência de uma proposta global embasada acabou 
gerando dificuldades por parte dos moradores das favelas diante do 
programa59. 
  Em 2001, o poder público propôs um modelo de intervenção 
mais amplo e de maior impacto, chamado Programa Bairro Legal, 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano da Prefeitura de São Paulo, com apoio do Programa 
Cities Alliance – Cities Without Slums60 do Banco Mundial. O  progra-
ma  estabelecia  diretrizes  baseadas  na  integração  das  ações  de  
diversas  secretarias  e  programas sociais. Unindo assim as políticas 
habitacionais e as de desenvolvimento urbano e social. O programa 
tinha como principal objetivo a intervenção em áreas de precarie-
dade habitacional e urbana, por meio da regularização urbanística e 
fundiária das favelas e loteamentos irregulares, bem como melho-
rias nos conjuntos habitacionais existentes61.
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MARTA SUPLICY (2001-2004)

  Marta Suplicy estabeleceu o compromisso de transformações  
das  áreas  precárias  em  bairros  e  de regularização fundiária para 
recuperar o espaço físico pela inclusão da comunidade na cidade 
“formal”. Assim como também se comprometeu com a garantia de 
posse da terra das populações de baixa renda e a diminuição de 
remoção forçada das áreas públicas e privadas irregulares. Antes da 
gestão de Marta,  o jornal  Estado  de  São  Paulo62, afirmou que 
52% dos paulistanos viviam em favelas, cortiços e loteamentos clan-
destinos, o que representava mais de 5 milhões de pessoas. Essa 
gestão tinha como proposta de governo manter e dar continuidade 
às políticas iniciadas nas gestões anteriores  e  atuação  nas  áreas  
de  risco  em  favelas.  Com isso, os programas de regularização de 
assentamentos precários e de provisão habitacional foram retoma-
dos. 
  Um grande avanço ocorrido nesse período foi a promulgação 
do Plano Diretor Estratégico e os Planos Regionais que previam ins-
trumentos urbanísticos para a retomada das ações em áreas precá-
rias. Destacando-se como principal instrumento nessa questão as 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Contudo, na prática, no 
terceiro ano de sua gestão, muitos  programas  ainda  estavam  ape-
nas no  papel  e  os  avanços adotados estavam relacionadas à acei-
tação da  favela  como  realidade  a  ser  integrada  à  cidade  formal. 
  Até 2004, o município de São Paulo contava com 2.018 fave-
las com cerca de 1,16 milhão de pessoas63. No  que  se  refere  ao  
Complexo  Paraisópolis,  em  2002,  a  prefeitura  realizou  vistorias  
com  objetivo  de conhecer as comunidades do Paraisópolis, Jardim 
Colombo  e  Porto  Seguro  e  buscou  subsídios  para  elaboração  do  
diagnóstico  realizado  por  meio  da  empresa Diagonal Urbana. Pos-
teriormente, em 2004, com a contratação do projeto básico, outro 
diagnóstico foi realizado pelo Consórcio Hagaplan/Sondotécnica64.     97



O diagnóstico serviu de subsídio para a elaboração de um projeto 
pelo escritório Vigliecca & Associados, dentro do Programa Bairro 
Legal, com base em cinco pontos: definição física dos fundos de va-
les, redefinição da malha viária, remoção das áreas de risco, per-
meabilização da área central e novas edificações para habitação. O 
projeto, em tese, solucionaria muitos problemas, mas, na mudança 
de gestão, foi descartado. Essa não obrigatoriedade de levar adian-
te projetos elaborados em  gestões  anteriores,  especialmente  no  
caso  de  assentamentos precários, parece uma lógica recorrente 
nas políticas públicas, tanto urbanas quanto habitacionais. 
  De acordo com o Balanço de Gestão de 2004, o Programa 
Bairro legal, até o fim da gestão de Marta Suplicy, beneficiou cerca 
de 52 mil famílias por meio da urbanização  de  69  loteamentos,  
atendeu  a  8  mil  famílias  em  páreas  de  mananciais  e  retirou  11  
mil  famílias de áreas de risco65.

JOSÉ SERRA (2005-2006)

  O período de transição entre as duas gestões foi especialmen-
te sensível, pois ocorreu uma troca de partidos no poder municipal.
Em outubro de 2004, José Serra do PSDB  foi  eleito  o  novo prefeito 
do município de São Paulo, vencendo o Partido dos Trabalhadores 
(PT) com 600 mil votos a  mais  que  Marta  Suplicy.  A  troca  de  
partido  no  poder quase sempre significa uma grande ruptura na  
política  habitacional  e  em  intervenções  em  assentamentos pre-
cários, já que, com a mudança de  partido,  novas  prioridades  são  
expostas,  as  quais,  na  maioria  das  vezes,  não  são  as  mesmas  da 
gestão anterior. Na curta gestão de Serra, a questão habitacional e  a  
urbanização  de  assentamentos  precários  não  foram prioridades, 
contradizendo seu próprio plano de governo, o qual era embasado 
em habitação e na continuação do processo de urbanização de fave-
las. Até  2004,  as  ações  da  Prefeitura  de  São  Paulo  eram organi-
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zadas em basicamente sete programas, alguns desdobrando-se em 
subprogramas para que fosse possível ter alcances variados, sendo 
eles: 
1. Bairro Legal, um programa de urbanização e regularização de fa-
velas e loteamentos irregulares e de intervenções em áreas de ma-
nanciais.
2. Morar no Centro, que previa habitação em áreas centrais da ci-
dade.
3. Mutirões, empreendimentos  habitacionais  autogeridos
4. PROVER, sobre a verticalização de favelas.
5. PROCAV, pautado  em  intervenções  em  fundos  de  vale  e  ca-
nalização de córregos.
6. Novação, que tratava do refinanciamento de dívidas.
7. Plantas On-line, para a informatização dos serviços de aprovação 
e comunicação com a SEHAB. 
  Serra, em sua gestão, modificou alguns programas, realinhan-
do  as  suas  ações.  Com  isso,  ficaram  estabelecidos os seguintes 
programas: 

1. Favelas
2. Loteamentos
3. Mananciais

4. Morar  no  Centro
5. Mutirões

6.Plantas  On-line.  

  Todos  eram  relacionados  aos  programas  urbanísticos  e  
aos processos de produção de habitação. De acordo com o Instituto 
Pólis66, a gestão de  Serra  não  investiu  em  áreas  centrais,  mas  em  
urbanização  de  favelas  e  ocupações  por  toda  a  cidade, inclusive 
em mananciais. No caso das favelas, durante 2001 até 2004, a urba-
nização e a regularização foram feitas pelos Programas Bairro Legal 
e PROVER. Segundo  a  Superintendência  de  HABI,  catorze  proje-
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tos  de  urbanização  de  favelas  que já estavam licitados pela gestão 
anterior foram “vendidos” para o CDHU, permitindo agilidade  nas  
ações  da  Prefeitura,  segundo  os responsáveis pela atual política. 
O valor total desses 14 projetos chega a 400 milhões de reais67. Al-
guns projetos dependiam de uma remoção em larga escala, mas a 
gestão atual propunha o mínimo possível de remoções e o máximo 
de manutenção na favela, para, assim, reduzir custos e viabilizar os 
projetos. Dentro  do  Programa  de  Urbanização  de  Favelas,  ela-
borou-se um programa específico para Paraisópolis, o  Programa  
Nova  Paraisópolis,  também  conhecido  como Projeto Paraisópolis. 
O projeto básico, que teve início em março de 2004, foi revisado e 
adequado às diretrizes da nova gestão. Houve a redução do número 
de remoções de 30% para 10%, restringindo-se às situações  de  áre-
as  de  risco  geotécnico  ou  àquelas  relacionadas  à  implantação  
da  infraestrutura,  que  exigiram o reassentamento da família nas 
imediações da favela. Uma área lindeira foi desapropriada, conheci-
da como Fazendinha, de aproximadamente 200.000 m², para a pre-
vista implantação de condomínios habitacionais, equipamentos de 
saúde e educação. 

GILBERTO KASSAB (2006-2012)

  A gestão de Kassab deu continuidade às premissas da gestão 
anterior, elaborando um plano de governo cujos  principais  obje-
tivos  eram  criar  e  dinamizar  novos centros na periferia. Assim, 
definiu basicamente duas frentes de trabalho para a política habita-
cional: 
1. Continuar/retomar e finalizar as ações já iniciadas em  gestões  
anteriores.
2. Iniciar  novos  programas,  como  o  Programa  de  Urbanização  
de  Favelas,  cujo um dos principais objetivos era a urbanização do 
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Complexo Paraisópolis, transformando-o em bairro68.
  Para fazer frente às necessidades de recursos para investi-
mentos na área habitacional, em 2006 foi firmado um convênio com 
a Companhia de  Desenvolvimento Habitacional  e  Urbano  (CDHU) 
do Estado de São Paulo para o repasse de 400 milhões de reais a 
serem investidos no Programa de Urbanização de Favelas do muni-
cípio69. A partir deste convênio foi possível promover o Programa de 
Urbanização de Favelas. Em junho de 2006, foi iniciada a primeira 
etapa das obras com duração até outubro de 2008, a qual contou 
basicamente com a pavimentação de  algumas  vias,  a  drenagem  
e  urbanização  do  campo  do  Palmeirinha,  a  contenção  de  mu-
ros,  a  canalização  do  Córrego  do  Brejo  e  de  poucas  unidades 
habitacionais. Em  2007,  o  orçamento  da  Sehab  teve  um  aumen-
to significativo de aportes, apoiado nos  recursos  dos  convênios  
com  a  CDHU  e  repasses da Caixa Econômica Federal (CEF) e do 
Orçamento Geral de União (OGU), através do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS). Foram investidos recursos da 
ordem de 626 milhões, o que corresponde a 3,3% do orçamento to-
tal da Prefeitura70. Em março de 2009, foi iniciada a segunda etapa 
das obras, esta etapa consistiu em obras de infraestrutura,  praça,  
conjuntos  habitacionais  e  áreas  de  uso  coletivo,  contando  com  
os  recursos  da  SEHAB,  PAC/CEF,  SABESP,  CDHU,  PMSP  (CEU)  e 
Governo do Estado (ETEC). Iniciou-se também a construção de edifí-
cios institucionais, como AMA, UBS, CEI e CRAS.A terceira etapa das 
obras, iniciada em 2010, contou com recursos da SEHAB, PAC/CEF, 
SABESP, FUNDURB e Fundo de Saneamento. A proposta propunha 
100% de atendimento no abastecimento de  água  e  coleta  de  
esgoto,  implantação  de  redes  adutoras e distribuidoras de água, 
válvulas redutoras de pressão, coletores troncos, assim como to-
das as ligações domiciliares. 
  Nos mapeamentos, os serviços de infraestrutura, como rede 
de água, esgoto, drenagem e pavimentação, não foram identifica-
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dos, visto que eram  intervenções  pequenas  para  a  escala  que  
o  mapeamento foi realizado. Entretanto, somando as três etapas, 
Paraisópolis teve 38.682,97m de vias pavimentadas, 35.522,84m de 
canalização de  água,  40.480,04 m  de  canalização  de  esgoto e 
9.855,25m de serviços de drenagem executados. Ao todo, executa-
ram-se 89% de rede de esgoto e 90% de rede de água71.

FERNANDO HADDAD (2013-2016)

  Ao assumir a prefeitura da capital paulistana em 2013, no pla-
no de governo de Fernando Haddad, a questão da urbanização de  
favelas estava embasado em criar uma parceria com o Programa 
Minha Casa, Minha Vida, ampliar o Programa de Urbanização e Re-
gularização de Favelas e Loteamentos irregulares, evitar remoções, 
promover a integração da política habitacional com educação, saú-
de, geração de emprego, transporte e mobilidade urbana (estes ex-
tremamente escassos em Paraisópolis) e optar por edificações verti-
calizadas, com dimensões compatíveis com o tamanho e o perfil das 
famílias e com uso misto. Com a mudança de gestão, as obras que 
estavam em andamento na terceira etapa foram paralisadas devido 
ao congelamento de recursos destinados à urbanização de favelas, 
não apenas em Paraisópolis, mas em diversas outras favelas de São 
Paulo. Haddad,  em  junho  de  2013,  comprometeu-se  a  retomar 
as obras de urbanização do Programa Nova Paraisópolis. A promes-
sa foi feita ao líder da União dos Moradores e Comércio de Paraisó-
polis, Gilson Rodrigues, durante uma reunião na Prefeitura de São 
Paulo72. Segundo Haddad, as  obras  seriam  retomadas  ainda  em  
junho  do  mesmo ano, contudo, pouquíssimas obras foram de fato 
continuadas. 
  Em  abril  de  2015,  os  serviços  de  canalização  dos Córregos 
do Antonico e Jardim Colombo foram totalmente paralisados. Nesse 
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mesmo período, as áreas correspondentes à Escola de Música e ao 
Parque Sanfona voltaram  a  ser  reinvadidas, pela terceira vez desde 
que ocorreu a primeira remoção. Em  dezembro  de  2015,  segundo  
as  lideranças  locais, a equipe técnica precisou se retirar do can-
teiro, localizado na Avenida Hebe Camargo, devido as constantes 
ameaças sofridas, reflexo do desinvestimento público, fruto do con-
gelamento de recursos. O motivo das invasões no Parque Sanfona, 
organizado pelas lideranças locais, estava relacionado à falta de pa-
gamento de aluguéis sociais e à paralisação das  obras  por  parte  da  
construtora  pela  falta  de  recursos da prefeitura73. 
  A quantidade de beneficiados foi um dos principais fatores 
que resultaram na dificuldade de a prefeitura diminuir o déficit de 
habitação. Com isso, a promessa de  construir  55  mil  moradias  já  
não  estava  mais  garantida até o final de 2016. Os moradores das 
áreas de risco exigiram, em uma reunião com Fernando Haddad, em 
março de 2016, o auxílio-moradia para todas as famílias que esta-
vam nas áreas referentes ao Parque Sanfona e à Escola de Música. 
Porém, a legislação autorizou o pagamento apenas para as famílias 
localizadas em áreas de risco. 
  Como tentativa de solução, a equipe da Secretaria de Habita-
ção mapeou a área de risco e identificou, de um total de 392 famílias, 
somente 93  que  se  enquadravam  aos  padrões  do  aluguel  social.  
As  demais  famílias  precisariam  se  retirar  do local sem benefícios. 
A desocupação voluntária tinha como prazo dia 1 de abril de 2016, 
após essa data, a reintegração de posse seria realizada com a aju-
da da polícia militar e órgãos públicos até o dia 18 do mesmo mês. 
Em maio de 2016, foram iniciadas as remoções das famílias atendi-
das pelo aluguel social e das demais famílias que seriam removidas 
sem atendimento algum por não estarem em situação de  risco.  De  
acordo  com  o  relatório  do  Consorcio  Domus74 : 
“Os esforços concentram-se na execução da reforma do canteiro de 
obras, limpeza da área de intervenção, cercamento para evitar nova 
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invasão e análise atual do talude para elaboração de projetos geo-
técnicos.”
  Em  março  de  2017,  a  área  reservada  para  a  construção 
da Escola de Música sofreu um  grave  incêndio,  desabrigando  pelo  
menos  354 pessoas75. As famílias prejudicadas com a situação re-
ceberam, mais uma vez, atendimento emergencial:  cerca  de  20  
pessoas  foram  para  um  abrigo disponibilizado pela prefeitura e 
334 pessoas se instalaram em casas de familiares. Todas estas ad-
versidades prejudicaram o andamento das obras.

JOÃO DÓRIA (2017-2018)

  Na visita que fez à comunidade durante a campanha eleito-
ral, João Dória se comprometeu a retomar as obras congeladas em 
Paraisópolis. Porém ao assumir o mandato a promessa ficou esque-
cida. 
  O descaso e a ausência de consciencia com a situação da co-

fig 13: Rovena Rosa/Agência Brasil - 03/03/17 - Moradores de Paraisópolis que tiveram as casas destruídas 
pelo incêndio permanecem nos lotes para evitar ocupações.
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munidade tornou-se ainda mais evidente após uma declaração feita 
pela Primeira-Dama Bia Dória em uma entrevista concedida à Folha 
de São Paulo:

“No Morumbi tem aquela favela, né? Paraisópolis. Ali é a Etiópia, 
mas eles respiram o mesmo ar, sentem o mesmo frio que a gente. 
Essa desigualdade tem que diminuir. Não adianta ter uma funcioná-
ria que chega no ateliê e tem problemas de nutrição. Imagina como 
eu ficaria feliz se chegasse uma arrumadeira já sabendo fazer as 
coisas. Pouquíssimas delas sabem, a não ser as que já passaram por 
várias casas, mas aí elas vêm cheias de manias.” 76

  Em resposta, o líder comunitário da comunidade, Gilson Ro-
drigues, disse ao Painel esperar que a mulher do prefeito eleito, 
João Doria, fosse à Paraisópolis:

 “Espero que ela venha conhecer essa Etiópia paulistana, de onde 
saem as babás, as domésticas, os motoristas e toda a mão de obra 
que educa os filhos da elite da nossa cidade”. 77

  Presidente da União dos Moradores de Paraisópolis, Rodri-
gues desafiou Bia a se tornar “madrinha da comunidade” para que 
ela pudesse ver como os projetos sociais da região “alfabetizam e 
dão formação profissional a toda essa mão de obra que vai servir à 
elite”.  Gilson também ressaltou a importância da continuidade das 
ações do Programa de Urbanização para o crescimento e desenvol-
vimento da comunidade, que passou a receber o status de bairro. O 
pacote de urbanização prometido incluia a regularização fundiária, 
canalização de córregos, construção da avenida perimetral, deso-
cupação do leito dos córregos, remoção de moradias em áreas de 
risco, construção de espaços de lazer, de um parque linear, entre 
outros.
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  As obras de urbanização atraíram os olhares de investimentos 
privados, como a abertura de uma filial da loja Casas Bahia, em no-
vembro de 2008, e quatro agências bancárias ao longo dos últimos 
anos. Paraisópolis também espera a chegada do metrô. A Linha 17-
Ouro, do monotrilho, terá uma estação no local, mas ela está com 
obras congeladas.
  Desde o início do mandato do prefeito Doria, a União de Mo-
radores tentou se reunir com o gestor para discutir essas reivindi-
cações, que vêm desde o governo Gilberto Kassab. Mesmo com os 
incêndios ocorridos, o prefeito não voltou à comunidade desde a 
campanha.
  Segundo o gestor ambiental Evandro Garcia, os locais onde 
aconteceram os incêndios são os mais esquecidos da comunidade.  
Grotão e o Grotinho são regiões da comunidade que já pegaram fogo 
várias vezes, e as pessoas acabam voltando para lá e reconstruindo 
casas e barracos sem estrutura. E os incêndios voltam a acontecer.78

  Por fim, a única ação notável da gestão de Dória para Paraisó-
polis foi a entrega de 112 apartamentos do programa Morar Bem, 
Viver Melhor para famílias de baixa renda de Paraisópolis. As mo-
radias do Conjunto Habitacional Vila Andrade C foram construídas 
pela CDHU, com investimento total de R$ 11,9 milhões (R$ 9,1 mi-
lhões da empresa estatal e R$ 2,8 milhões do PAC-Programa de Ace-
leração do Crescimento), em terreno cedido pela prefeitura de São 
Paulo. As famílias foram removidas de áreas de risco, bem como de 
locais de obras públicas, e inscritas no programa municipal de auxí-
lio-moradia, com amplo atendimento da prefeitura até a conclusão 
das obras. 79 
  As novas habitações estão distribuídas em quatro blocos com 
sete pavimentos e têm 43,36m², com dois dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro. As unidades contam com piso cerâmico em todos os 
cômodos, esquadrias de ferro com pintura eletrostática, corrimãos 
e barras de apoio para pessoas com deficiência, além de sanitários 
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adaptados, revestimentos em gesso com pintura látex e aquecedo-
res a gás.
  O residencial tem infraestrutura completa, com redes de 
água, esgoto, elétrica e gás encanado, iluminação pública, sistema 
viário, drenagem, pavimentação, áreas verdes e de lazer, acessos 
por passarelas, rampas, escadas e medição individualizada de água.
  Neste empreendimento, foram atendidas famílias com renda 
entre um e dez salários mínimos, priorizando as que recebem até 
três. Outros requisitos para participar do programa foram morar ou 
trabalhar no município há pelo menos cinco anos, não ser proprie-
tário de imóvel e não ter financiamento habitacional.
  De acordo com estudo realizado pela CDHU, são criados 14,5 
empregos diretos a cada R$ 1 milhão investido em construção resi-
dencial, o que equivale a 172 empregos diretos criados pela obra de 
todo o conjunto.

BRUNO COVAS (2018 - ATUAL)

  Na gestão do vice de João Dória (agora, governador do Es-
tado de São Paulo), notadamente, foram iniciadas as obras para a 
ampliação do Centro de Educação Infantil (CEI) Anglicana Renata 
Eugênia Rodrigues, em Paraisópolis. A unidade atende atualmente 
478 crianças de 0 a 4 anos e 11 meses. Ao final das obras, a unidade 
terá capacidade de atendimento de quase mil crianças. Além disso, 
o local irá receber uma escola de inglês para atender a comunidade 
em uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo, a Cultura Inglesa e 
o Instituto Anglicano.  
  De acordo com o secretário municipal de Educação, Alexan-
dre Schneider, a Prefeitura em 2017, só em Paraisópolis, criou 863 
novas vagas em creches e até junho deste ano foram mais mil vagas, 
fruto de novas parcerias assinadas em junho. Com as novas vagas 
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projetadas para esse investimento iremos zerar a demanda atual de 
Paraisópolis, um grande avanço na educação infantil aqui para a re-
gião, para as crianças e para as famílias que dependem deste servi-
ço.80

  Os novos espaços serão construídos em um terreno de 
7.760,71 m², cedido pela Prefeitura. A Associação Cultura Inglesa 
ficou com 15% do espaço para a construção de sua unidade, que 
oferecerá curso de inglês gratuito para até́ mil alunos da comuni-
dade. O restante da área será destinado a expansão do CEI. A ini-
ciativa será viabilizada pela Cultura Inglesa, que doou cerca de R$ 
16 milhões para o projeto. Dois terços do valor serão gastos com a 
ampliação da creche e o restante com a escola de inglês.

figx: Início das obras de Ampliação de CEI em Paraisópolis, foto: Prefeitura de São Paulo
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fig 14: Campo de obra da expansão do CEI
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[GROTÃO - FÁBRICA DE MÚSICA ]
URBAN THINK TANK | PARAISÓPOLIS - SÃO PAULO

  O complexo cultural localizado na área do Grotão, na comu-
nidade de Paraisópolis em São Paulo,  foi um projeto fruto de um 
workshop realizado no Complexo Paraisópolis em parceria com a 
Secretaria de Habitação do Município no ano de 2011. A proposta 
do workshop era o desenvolvimento de táticas de intervenção em 
áreas urbanas críticas, e a partir disso o projeto da escola de música 
desenvolvido por Hubert Klumpner e Alfred Brillembourg fundado-
res do escritório suiço Urban Think Tank.  O intuito do projeto do 
parque e centro comunitário do Grotão prioriza equipar esta área 
da cidade com infraestrutura, serviços e espaços públicos81. 
  Como a comunidade foi desenvolvida de forma informal, e as 
condições topográficas e geológicas da área, a região do Grotão é 
marcada pela ocorrência constante de erosões e deslizamentos de 
lama, caracterizando o lugar como uma zona de difícil acesso e alto 
risco. Como consequência desse aspecto, têm-se necessidade de re-
moção de diversas moradias, dessa forma, ocorre o surgimento de 
um vazio em meio ao denso tecido urbano de Paraisópolis.
  Além de ser uma Zona Especial de Interesse Social, a área 
também é considerada de alto risco, com erosões, deslizamento de 
terras, chuvas pesadas e técnicas de construção informal. Dessa for-
ma, na proposta de projeto, a topografia foi mantida e estabilizada 
com o objetivo de prevenir futuras erosões, criando uma arena na-
tural em um espaço público com terraços, o qual inclui uma área 
reservada para agricultura urbana, que além de enriquecer o solo, 
gera microeconomias para a comunidade. 
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  A distribuição do projeto no terreno se deu da seguinte for-
ma: a parte mais alta do terreno foi destinada à habitações, com o 
objetivo de substituir as moradias dos habitantes que seriam remo-
vidas na execução do projeto. Os blocos habitacionais desenvolvi-
dos combinam-se com o entorno através de uma grande praça que 
funciona como uma continuação do sistema de terraços e rampas82. 

  Na parte mais baixa do terreno (e também mais plana), fica 
localizada a escola de música, que reúne vários programas que ma-
ximizam seu potencial. O projeto inclui uma infraestrutura para 
transporte (que é muito escassa na região), uma quadra de futebol 
e um centro comunitário. O programa da escola de música possui 
salas de aula, ateliers para ensaios, estúdios de gravação, e um audi-
tório para apresentações e concertos. De acordo com os arquitetos, 
o projeto atua como uma fábrica de educação musical, agindo como 
um estimulante da vida da área, e estendendo o acesso à educação 
e cultura aos moradores do bairro de todos os níveis sociais. 118
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  A intenção do projeto é englobar vários sistemas de baixa tec-
nologia e econômicos. É proposto um sistema de gerenciamento de 
água que permite a reutilização de água da chuva, assim como o re-
aproveitamento de águas cinzas (residuais), assim como um sistema 
integrado para uso ativo e passivo da ventilação, do resfriamento e 
do ar condicionado.

  Graças à essa proposta dos arquitetos de utilizar elementos 
de baixa tecnologia, visando a sustentabilidade tanto em escala ma-
cro como micro, o projeto do Grotão – Fábrica de Música, foi ga-
nhador do prêmio da categoria Ouro do Holcim Awards (Construção 
Sustentável 2010-2012), da América Latina. A fundação Holcim, que 
é a organizadora da premiação, irá colaborar com o financiamento e 
construção do projeto. 

  De acordo com o júri da premiação: “É de alta qualidade a 
abordagem urbana utilizada na criação de uma densidade vertical 
no contexto da expansão de baixa densidade da favela e na abertura 
para espaços públicos ao seu redor, sob e dentro do edifício. Através 
do seu conceito integrativo e da introdução de instalações de “alto 
nível” cultural com qualidade arquitetônica, o projeto tem potencial 
de contribuir para o enriquecimento da consciência social e coesão 
na área. Além disso, a aplicação adequada de características técni-
cas possui um caráter exemplar e educativo83. 

  É possível afirmar que os arquitetos responsáveis pelo pro-
jeto fogem das hierarquias tradicionais, propondo uma abordagem 
de planejamento e gerenciamento que ocorre de “baixo para cima”, 
integrando-se à comunidade local. 122
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[CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO: 17 DE SETEMBRO ]
3 ARQUITECTOS | LA SERENA, CHILE

  O Centro Social Comunitário 17 de setembro é um trabalho 
que faz parte do programa “Quiero Mi Barrio” do Ministério da Ha-
bitação e Desenvolvimento Urbano do Chile, o qual visa à melhora 
da qualidade de vida dos 200 distritos com maior vulnerabilidade e 
degradação do país.
   O projeto nasceu a partir da ideia de contribuir para a me-
lhora da qualidade de vida dos habitantes de alguns bairros que 
apresentam problemas de deterioração e vulnerabilidade social, e 
através de um processo participativo de recuperação dos espaços 
públicos e dos entornos urbanos. E através do projeto, gerar um 
novo visual do entorno e paisagens para a população.
  A implantação do projeto, é de grande importância simbólica 
para o Setor La Antena, pois traz uma nova paisagem para um bairro 
antes cheio de espaços abertos e sem utilidade, e sem espaços de 
encontro de qualidade.
  Como público alvo, o projeto atende a população de três bair-
ros, pois permite acesso físico a todos eles: bairro 17 de setembro, 
bairro Juan Fernandez e bairro Rapanui.
  O programa de necessidades é composto por ambientes mul-
tifuncionais e distribuem-se em três volumes, sendo eles:

1. Uma sala para uso dos jovens, levando em considera-
ção que grande parte deles reúnem-se em lugares exter-
nos, em torno das ruas e quadras de futebol.
2. Uma sala de administração local, onde as associações 
do bairro e escritórios municipais oferecem cuidado e 
aconselhamento familiar.
3. Cozinha e área para alimentação, eventos, celebrações 
comunitárias e recreativa. 132
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  Através das praças, elementos vazados e rampas de acesso a 
todo projeto, os arquitetos tiveram o objetivo de aproximar e inte-
grar ao máximo o projeto ao entorno. Até mesmo os acabamentos 
em concreto aparente e poucas cores, assim dessa forma, ele não 
se destaca e se torna semelhante às edificações, não intimidando a 
população e fazendo com que sintam-se convidados a utilizá-lo. 
  A materialidade escolhida não é muito distante da utilizada 
na vizinhança, eles são representados pela escolha do concreto, aço 
e policarbonatos para com isso criar uma ligação física e visual com 
a linguagem local. 
  Dando prioridade para a aproximação das pessoas com o pro-
jeto, foram utilizados cobogós de concreto, para conseguir fazer os 
fechamentos dos locais, por causa do fator segurança, mas que não 
prejudicassem a iluminação e ventilação dos ambientes. Eles tam-
bém têm participação na estética do edifício, pois não precisam de 
acabamento, sendo utilizados com a aparência do concreto aparen-
te como em todo o restante do projeto.
 O detalhe do cobogó e sua aplicação como fechamento em 
um dos ambientes do projeto. Como podemos ver na imagem aci-
ma, internamente os ambientes continuam bem iluminados, assim 
o fechamento também não surge como uma barreira visual84.
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[PARQUE E BIBLIOTECA ESPAÑA ]
GIANCARLO MAZZANTI | MEDELLIN, COLÔMBIA.

  Durante muitos anos, a Colômbia vem buscando alternativas 
para mudar a realidade de um país com uma população (de apro-
ximadamente 45 milhões de habitantes) afetada por graves proble-
mas sociais e altos níveis de violência. Após a segunda metade do 
século XX, as principais cidades do país (Bogotá, Medellin, Cali e 
Baranquilla) vem sofrendo uma urbanização progressiva e sem pla-
nejamento, o que resulta em uma população sem moradia digna, e 
vivendo em níveis de extrema pobreza.
  O governo da cidade de Medellin, desde os anos 90, empre-
endeu uma política voltada à recuperação das áreas periféricas da 
cidade. Após um período de discussões surgiu um projeto de au-
toria da gestão do prefeito Sergio Fajardo que implementou obras 
de arquitetura e urbanismo, dentre as quais destaca-se os Projetos 
Urbanos Integrados, liderados pelo arquiteto Alejandro Echeverri.  
Estes projetos urbanos têm como prioridade a educação, a questão 
social e principalmente a renovação urbana.  Tem como base cinco 
pontos:

1. Planejar para não improvisar.
2. Equipamentos educativos modelos para dignificar os 
bairros.
3. Projetos urbanos integrais, contra exclusão e a desi-
gualdade.
4. Habitação social para amenizar dividas históricas.
5. Planos de passeios e ruas emblemáticas, com a criação 
de parques lineares que reconectam a cidade, recuperan-
do a rua como valor fundamental.
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  Dentre esses projetos, destaca-se o PUI Santo Domingo, o 
qual integra as comunidades até então excluídas à cidade formal. 
Isso ocorre através da articulação do sistema de transportes por 
meio de intervenções como o Metrocable, um teleférico integrado 
ao metro que sobre ate as partes mais altas dos morros. O Metro-
cable sobe até cerca de 2000 metros de altitude (a cidade fica num 
vale no meio dos Andes, cuja parte baixa já está a 1600m), chegan-
do à estação final que se encontra ao lado da Biblioteca España, um 
dos principais equipamentos que fazem parte do PUI Santo Domin-
go. 
  O Parque e Biblioteca España, do arquiteto Giancarlo Maz-
zanti, se trata de um edifício multifuncional que abriga seu progra-
ma em três volumes que se assemelham a rochas incrustradas na 
montanha. Programa este que conta com biblioteca, salas de aula, 
áreas de exposição, oficinas de trabalho, áreas administrativas e um 
auditório. Estes três volumes se conectam por meio de uma espla-
nada pública e um mirante com vista para o vale que potencializa 
sua função como local de encontro e permanência.
  Em relação a sua materialidade, a construção foi viabilizada 
por meio de um esqueleto metálico articulado que sustenta uma 
envoltória constituída por painéis de ardósia. Além disso, também 
foi utilizado um sistema de pórticos de concreto armado que tira 
o caráter portante da caixa de fechamento, permitindo aberturas 
que iluminam os espaços internos. O uso de revestimentos de pe-
dra e madeira, nos acabamentos internos e o desenvolvimento de 
um mecanismo regulador de temperatura que expulsa o ar quente 
mediante à geração de correntes de ar ascendentes que permite 
manter os espaços confortáveis termicamente, evitando altas tem-
peraturas e promovendo o conforto ambiental
  Este projeto, agregado aos demais que compõem o PUI Santo 
Domingo, redefiniu a paisagem do lugar, além de promover a inclu-
são social e cultural da população da cidade informal, que antes era 
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esquecida. A cultura e a educação são o foco do projeto por trás 
das transformações físicas que ele consolidou. Segundo a entrevis-
ta concedida por Alejandro Echevierri , através da educação, dessa 
integração das zonas pobres com o centro e do uso democrático 
da arquitetura nas favelas. A ideia de espaço público ressurgiu em 
Medellin e faz dela hoje uma cidade viva, em constante transforma-
ção85.

140





[ NOTAS ]
81 http://u-tt.com/project/fabrica-de-cultura-grotao/
82 https://www.designboom.com/architecture/urban-think-tank-grotao-fabri-
ca-de-musica/
83 https://concursosdeprojeto.org/2011/10/19/holcim-americalatina-
-2010-2012-ouro/
84 “Centro Social Comunitário / 3 Arquitectos” [Sede Social Comunitaria / 3 Ar-
quitectos] 21 Jun 2013. ArchDaily Brasil. (Trad. Helm, Joanna) <https://www.
archdaily.com.br/121961/centro-social-comunitario-slash-3-arquitectos> ISSN 
0719-8906
85 “España Library / Giancarlo Mazzanti” 17 Jun 2008. ArchDaily. <https://
www.archdaily.com/2565/espana-library-giancarlo-mazzanti/> ISSN 0719-
8884

Todas as imagens foram retiradas do site ArchDaily.





CA
PÍ

TU
LO

 5
:

O 
PR

OJ
ET

O
5.2 LOCALIZAÇÃO

5.3 PARTIDO

5.4 O PROJETO

5.1 APRESENTAÇÃO



[CENTRO CULTURAL PROFISSIONALIZANTE ]
PARAISÓPOLIS

  Para a proposta arquitetônica desenvolvida como produto 
derradeiro desta monografia, escolhi a região fronteira entre a fave-
la de Paraisópolis e o bairro do Morumbi: um complexo que possui 
duas funções principais, fornecer espaços públicos de permanência  
e culturais, assim como ser um espaço de aprendizado, no qual a 
população da comunidade possa ter acesso à palestras e workshops 
profissionalizantes gratuitamente. 
  O projeto foi desenvolvido, durante o último ano, com emba-
samento nos princípios teóricos já expostos ao longo deste trabalho. 
A opção por inserir o projeto em questão em um terreno na Avenida 
Giovanni Gronchi fundamentou-se na identificação desta área como 
uma borda, e encontra-se segregada, partilhando de diferentes rea-
lidades, à espera de novas relações e novos equipamentos para que 
os moradores do seu entorno possam conviver e coagir no mesmo 
espaço.
  A circunstância de borda urbana entre a realidade da comuni-
dade de Paraisópolis e o bairro classe média/alta que o cerca é fisi-  145



camente demarcada pela avenida, como é possível observar através 
de fotos aéreas e satélites. Ao percorrê-la, não há indícios, nem ao 
menos da existência informal vizinha, que se esconde na baixada do 
relevo íngreme e que pode ser observada apenas pelos interstícios 
dos enormes prédios, galpões de concessionárias e estreias ruas 
que a atravessam, além de terrenos desocupados, como é o caso do 
escolhido para situar a implantação do projeto.
  Na via são predominantes as arquiteturas voltadas ao público 
de médio e alto padrão. Além dos altos prédios residenciais, existem 
também alguns comércios dedicados ao abastecimento e passagem 
corriqueira, como concessionarias de automóveis, mercados, ban-
cos, postos de gasolina, hotéis, academias, entre outros. Na maioria 
dos casos, são os muros e limites dessas edificações que isolam a 
favela e impedem que ela se acerque da Avenida Giovanni Gronchi.
  Além disso, é necessário destacar que a via é uma das mais 
importantes da região, seja para o transporte de pedestres ou de 
automóveis, coletivo ou individual, é um dos principais acessos ao 
bairro. 
  Devido ao terreno íngreme, a entrada de pedrestes em Pa-
raisópolis é feita por somente duas escadarias, ativas, porém sem 
muito destaque e estreitas (uma delas -escadaria Manoel Antônio 
Pinto- decorada como projeto paisagístico da prefeitura que confe-
riu alguns programas em seu percurso),além das ruas que cruzam a 
avenida, de calçadas nada acessíveis.
  Ainda existe um preconceito em relação à presença de uma 
favela em meio a um bairro dominado por residências de alto pa-
drão. Como já dito anteriormente, na maioria das vezes, a comuni-
dade é associada aos núcleos de violência que ali se formaram. Po-
rém os moradores daquela área, assim como do entorno, não estão 
alheios ao espaço urbano e devem ter o direito de usufruir de equi-
pamentos públicos de qualidade, cultura e lazer na região, além de 
um sistema de transporte público urbano sem serem segregados.
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[LOCALIZAÇÃO ]
  O terreno escolhido para o projeto está na altura do número 
3500 da Avenida Giovanni Gronchi e faz esquina com a Rua Major 
Marioto Ferreira. Localizado no início da demarcação de Paraisópo-
lis. A área escolhida foi resultado da junção entre dois terrenos exis-
tentes: um abandonado, de frente para a avenida, e outro ocupado, 
parte por um estacionamento de automóveis, parte por barracos da 
comunidade. O segundo já se incluia nos limites da favela, portanto, 
não possuía delimitação, sendo esta criada a partir dos alinhamen-
tos vizinhos. 
  Estes terrenos são separados por uma rua estreita cortando 
parcialmente um único quarteirão, chamada Rua das Goiabeiras, de 
pouca atividade aparente, mal asfaltada e servindo até a sua me-
tade como acesso a um edifício residencial vizinho. Unindo ambos 
terrenos, a rua foi fechada, gerando um terreno de 4.392,3 m², con-
tendo o acesso de automóveis apenas ao prédio adjacente, e confi-
gurando um acesso apenas de pedestres para o interior do projeto. 
As transformações podem ser compreendidas através das imagens 
ao lado.
   A escolha por um terreno na Avenida Giovanni Gronchi foi 
oportunidade de contestar o que prevê a urbanização decorrente 
em Paraisópolis. Os projetos em vigência, pouco propõem para o 
limite da favela que faz divisa com o bairro do Morumbi, em con-
traste com a quantidade de intervenções que se faz na borda opos-
ta, à sudeste (Avenida Hebe Camargo), e conta com diversos con-
juntos habitacionais, um CEU, uma nova via perimetral e um novo 
parque urbano (Parque Sanfona). Isso deve ser motivo de debate 
frente à quantidade de terrenos disponíveis na Giovanni Gronchi, 
como tambpem aos que abrigam arquiteturas que pouco ou nada 
agregam, urbanisticamente, para a região. E muito pelo contrário, 
acabam segregando ainda mais a comunidade. 148



[O PARTIDO ]
  Uma vez que a interação entre os membros da comunidade e 
os moradores do Morumbi, é quase inexistente, devido ao precon-
ceito de ambos os lados, faltam equipamentos de integração entre  
estes dois “mundos”. E as bordas de Paraisópolis se tornam pratica-
mente fronteiras. Todos os equipamentos culturais existentes em 
Paraisópolis encontram-se dentro do complexo, e quem não faz par-
te da favela, dificilmente tem acesso a eles.
  Observando esta problemática, decidi propor um equipamen-
to arquitetônico que pretende conectar as duas realidades através 
da oferta de cultura, educação e lazer, com espaços de convivência 
e encontro. Me baseando em uma visão otimista para enfrentar a 
situação da segregação urbana, porém sem garantia de sucesso ou 
de reverter quaisquer problemas sociais.
  Embasada nos estudos feitos sobre a urbanização de Me-
dellín, e conhecendo melhor as necessidades do sítio de projeto, 
proponho a inserção de um Centro Cultural Profissionalizante, que 
possui como função primária, a troca de vivência entre seus fre-
quentadores, um espaço que conceda oportunidade de profissiona-
lizar o trabalho informal dos moradores de Paraisópolis (este sendo 
a forma mais comum de renda entre eles, uma vez que cerca de 
40% da população na região trabalha informalmente, é autônomo, 
ou produz trabalhos manuais) e valorizar o trabalho e o produto 
produzido por eles, garantindo um programa flexível e de múltiplas 
atividades.

croqui de estudo do programa  149



  Os destaques do programa são as salas de aula para workshops 
variados juntamente com um FabLab, que é uma rede de labora-
tórios públicos - espaços de criatividade, aprendizado e inovação 
acessíveis a todos interessados em desenvolver e construir projetos.  
Através de processos colaborativos de criação, compartilhamento 
do conhecimento, e do uso de ferramentas de fabricação digital, tra-
zendo à população de São Paulo a possibilidade de aprender, proje-
tar e  produzir diversos tipos de objetos, e em diferentes escalas.
  Um pátio criado adaptando-se ao terreno, inspirado no pro-
jeto do Urban Think Tank, permitindo espaços de permanência e 
convívio, além de uma biblioteca totalmente pública e equipada de 
uma sala de informática e um terraço. 
  O edifício possui aberturas em todas as orientações, sendo as 
fachadas nordeste e sudoeste protegidas com a inserção de brises 
móveis horizontais e verticais.
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CORTE B-B



CORTE C-C



ELEVAÇÃO RUA MAJOR JOSÉ MARIOTO FERREIRA

ELEVAÇÃO SENTIDO MORUMBI

ELEVAÇÃO AVENIDA GIOVANNI GRONCHI

ELEVAÇÃO SENTIDO PARAISÓPOLIS



  A circulação se faz principalmente por 3 eixos verticais, cada 
um permitindo acesso até certo ponto do edifício. O primeiro sendo 
a escadaria em caracol principal, o segundo, um eixo de elevador 
+ escada nos parâmetros da norma de incêndio que tem acesso à 
todos os andares inclusive o subsolo, e o terceiro um eixo também 
combinando elevador + escadaria externa que permite acesso a to-
dos os andares desde o térreo.
  O edificio é de uma estrutura de concreto moldado in loco, e 
possui elementos em madeira como o brise-soleil e decks, também 
em madeira. Sendo o concreto o grande protagonista. 
  Os locais de permanência como o deck e o topo do pátio com 
arquibancada permitem que se enxergue desde os arredores e in-
teriores do projeto, como também tenha vista para a favela de Pa-
raisópolis, o verde abundante da região do Morumbi e o eixo da 
Marginal pinheiros, ao fundo.
  Assim como no projeto do Centro Social Comunitário 17 de 
Semptiembre, os materiais escolhidos são similares aos já utilizados 
na vizinhança, para assim assimilar a edificação com a linguagem 
local e dar prioridade a aproximação das pessoas com o projeto.
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[CONSIDERAÇÕES FINAIS]
  Chego ao final desta monografia, desenvolvida durante o úl-
timo ano, confiante que consegui desenvolver todos os conceitos e 
problemáticas que me propus desde o início, e otimista que através 
da minha pesquisa, possa se fazer viva o conceito das cidades in-
formais e da segregação urbana gerada através de suas fronteiras 
físicas e imaginárias. Além das diversas formas de interpretá-las e o 
caráter inovador das propostas de intervenção nesses espaços.
  Iniciei meus estudos com um questionamento simples de 
como surgiam essas barreiras urbanas e o porquê de existirem, o 
que queriam “esconder” e em que ponto ocorre a segregação e o 
exílio. Ao fim pude concluir que as fronteiras urbanas destes ter-
ritórios híbridos, sejam elas físicas ou conceituais, são interstícios, 
entre realidades distintas, que acabam por sofrer abandono e estra-
nhamento do resto da cidade ao mesmo tempo que carregam um 
imenso valor e significado, já que mesmo sofrendo o “isolamento” 
são nestes espaços que surgem novas relações, conexões e se tor-
nam campos de ação para inúmeras possibilidades.
  Posso dizer também que abandonei quaisquer tipos de pre-
conceitos que pudesse ter para com os territórios informais, fazendo 
uso, hoje, das palavras “favela” e “favelado”, sem carregar nenhuma 
diferenciação ou demérito de qualquer outra região da cidade.
  Baseando-se nos conceitos discutidos nesta monografia, con-
clui-se que não apenas o urbaismo é responsável pela criação e pro-
moção de espaços públicos de qualidade na cidade contemporânea. 
A partir das estratégias projetuais aqui estudadas, pode-se afirmar 
que a arquitetura desempenha um papel fundamental no que diz 
respeito à construção e recuperação de espaços de uso público e 
coletivo, assim como à mudança de conceitos e pré conceitos para 
com as fronteiras urbanas e sociais. Para tanto, o projeto arquite-
tônico deve ter como premissa ser, sobretudo um facilitador para    167



a criação de espaços de convivência e conciliação, marcados pelo 
multiculturalismo.
  Os conceitos abodados neste trabalho buscaram discutir as 
limitações consequências da nova urbanidade na cidade contem-
porânea, a partir das noções que envolvem as fronteiras, barreiras 
e limites urbanos. Assim como espera-se também que tenha ficado 
nítida a ligação entre a pesquisa e o ensaio projetual exposto. Atra-
vés da implantação de um equipamento público de excelência que 
pretende conectar duas realidades hoje, segregadas, oferecendo 
ambas acesso a cultura, educação e profissionalização, além de criar 
transposições verticais e horizontais com o intuito de promover a 
convivência e conciliação, marcados pelo multiculturalismo.
  
  Pensando de forma global, mas atuando de forma local é pos-
sível resgatar e reciclar espaços degradados. A arquitetura te o po-
der e função de recuperar e dar vida e movimento à areas urbanas 
abandonadas e degradadas.
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