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RESUMO
Esta dissertação apresenta a problemática do fenômeno da favelização no Município
de São Paulo e os motivos pelos quais a população de baixa renda não consegue
acesso à moradia formal, assim como as falhas governamentais na tratativa desse
problema. Com o foco na cidade de São Paulo, mostra como a urbanização de
favelas por meio da verticalização é uma alternativa importante, porém provoca
impactos positivos e negativos na vida dos moradores, e requer cuidados. Ao
apresentar o histórico da favelização no Município de São Paulo, a pesquisa faz um
apanhado sobre o surgimento desse tipo de moradia na cidade e como foi a sua
evolução até a atualidade. A análise do histórico das intervenções em favelas
através da verticalização no Município de São Paulo apresenta a evolução desse
tipo de intervenção na cidade e como os diferentes períodos das administrações da
prefeitura trataram da política de verticalização de favelas, considerando as distintas
administrações municipais dentro do período (2001-2012) e a aplicação dos seus
respectivos conceitos na política de urbanização. Como objetivo geral do trabalho,
são levantadas e analisadas ações executadas pelas recentes administrações
municipais no sentido de empreender projetos de verticalização. A metodologia
adotada na pesquisa utiliza-se de levantamento bibliográfico, pesquisas de campo,
entrevistas e análises comparativas a partir de quatro estudos de caso de favelas
que passaram por recente urbanização verticalizada entre diferentes períodos da
Prefeitura de São Paulo, tais são: Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré, Dois de Maio
e Jardim Edite. Os resultados da pesquisa consistem na obtenção das informações
dos estudos de caso: localização e origem; edificações, infraestrutura e saneamento
básico; população residente; intervenções realizadas e pós-ocupação. A partir
dessas informações é feita uma síntese comparativa entre os estudos. Entre
diversas conclusões, este trabalho mostra os diferentes critérios adotados pela
administração municipal para a remoção das favelas dos estudos de caso, além de
apontar os êxitos e fracassos das intervenções realizadas para sugerir medidas a
serem tomadas em novos projetos de verticalização de favelas.

Palavras Chaves: verticalização; favela; urbanização; São Paulo.

ABSTRACT
Piggybacking precarious human settlements: survey and analysis of cases for
the period 2001-2012 in São Paulo, SP
This thesis presents the problem of slums phenomenon in São Paulo and the
reasons for the low income population can’t access formal housing, as well as
government failures in the dealings of this problem. With the focus in the city of São
Paulo, shows how the slum upgrading through vertical integration is an important
alternative, but causes positive and negative impacts on the lives of residents and
requires care. Presenting the history of slums in São Paulo, the survey provides an
overview of the emergence of this type of housing in the city and how it has
developed to the present. The analysis of the history of interventions in slums
through the vertical integration in São Paulo shows the evolution of this type of
intervention in the city and how the different periods of the city hall administrations
treated the slums vertical integration policy, considering the different municipal
administrations within the period (2001-2012) and the implementation of their
respective concepts in the urbanization policy. As a general objective of the work,
actions are raised and analyzed executed by the recent municipal administrations to
undertake vertical integration projects. The methodology used in the research makes
use of literature, field research, interviews and comparative analyzes from four case
studies of slums that have undergone recent vertical urbanization between different
periods of the Municipality of São Paulo, such are: Parque do Gato, Vila Nova
Jaguaré, Dois de Maio and Jardim Edite. The search results consist in obtaining the
information from case studies: location and origin; buildings, infrastructure and basic
sanitation; resident population; made interventions and post-occupancy. From this
information is a comparative synthesis of the studies. Among several findings, this
study shows the different criteria adopted by the municipal administration for the
removal of the slums of case studies, as well as point out the successes and failures
of interventions to suggest measures to be taken in new vertical integration projects
slum.

Keywords: verticalization; slum; urbanization; São Paulo.
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1 INTRODUÇÃO
A realidade da maioria das cidades dos países emergentes tem demonstrado
que os seus habitantes mais pobres não conseguem acesso à moradia adequada.
Essa situação não é diferente no Brasil. Entre as causas desse obstáculo estão os
baixos salários recebidos por essa população, que mesmo após os sucessivos
aumentos na última década, são insuficientes para arcar com os custos de locação
ou compra de um imóvel de boa qualidade. A pobreza é uma questão que o poder
público deve resolver, não como benevolência, mas sim por uma questão legal, já
que está na constituição. Conforme afirma Samora (2010a), o capitalismo brasileiro
se mantém contraditório, garantindo os direitos na lei, porém, na prática o
trabalhador não alcança esses direitos.
As políticas habitacionais, que deveriam atender a população mais pobre,
acabam privilegiando, na maioria das vezes, as classes média e alta, devido à sua
melhor condição de poder aquisitivo e à medida que a moradia é fortemente
subsidiada para estes. Além disso, conforme Davis (2006), na década de 90, houve
um agravante devido ao papel mínimo do governo na oferta de moradia, reforçada
pela ortodoxia neoliberal definida pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco
Mundial. Na Cidade de São Paulo, com o aumento excessivo do custo de moradia e
a escassez de novas áreas susceptíveis à invasão, resta como alternativa ao
trabalhador de baixa renda a ocupação das favelas que sobraram após sucessivas
tentativas de desfavelamento, por meio do aumento de população e de densidade, e
não da área ocupada, conforme Samora (2010a).
Favela, conforme o Plano Municipal da Habitação Social da Cidade de São
Paulo - PMH 2009-2024, é definida como a ocupação feita à margem da legislação
urbanística

e

edilícia,

de

áreas

públicas

ou

particulares

de

terceiros,

predominantemente desordenada e com precariedade de infra-estrutura, com
construções predominantemente auto-construídas e precárias, por famílias de baixa
renda e vulneráveis socialmente (SÃO PAULO, 2011b).
Os programas de urbanização de favelas vêm se firmando como uma
alternativa importante da política habitacional, mas o adensamento excessivo destes
núcleos vem obrigando a, cada vez mais, se usar de alternativas de verticalização,
como é exemplo o Programa de Verticalização e Urbanização de Favelas - Prover.
Isso, porém, tem um impacto na vida dos moradores, causando inúmeros
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problemas, inclusive de gestão condominial, conforme Sanches (2008) e
Albuquerque (2006). Sobre o Prover, ou Projeto Cingapura, foi o programa destinado
às favelas no período da administração do prefeito Paulo Salim Maluf (1993 a 1996),
que será abordado com mais detalhes a diante.
A verticalização é um processo urbanístico que consiste na construção de
edifícios. O seu início no município de São Paulo, assim como nas demais grandes
cidades do mundo (GEO, 2004, p. 66), ocorreu em 1910 para atender a demanda
por escritórios na área central. O caráter predominantemente residencial da
verticalização se deu a partir dos anos 1940, e foi intensificado entre 1967 e 1982
por meio de ações do Banco Nacional de Habitação - BNH, o maior agente
financeiro do processo de verticalização. Esse processo urbanístico acarretou dois
principais

problemas,

quais

sejam,

congestionamento

nos

bairros

mais

verticalizados, devido ao aumento do número de automóveis; e conflitos com a lei de
zoneamento, pois os edifícios atraem estabelecimentos comerciais e de serviços
que acabam se instalando em zonas vetadas a essas atividades.
Quando se trata de verticalização de favelas, assumindo o conceito expresso
por Albuquerque (2006), entende-se exclusivamente como o tipo de intervenção
onde ocorre a urbanização de forma a manter a população no local original,
provendo infraestrutura básica associada à construção das unidades habitacionais
verticais.
A verticalização é um recurso que, sem ela, não é possível urbanizar
assentamentos altamente densos, como é o caso de muitos núcleos. Isso requer
uma série de cuidados a serem apontados neste trabalho. A desfavelização, ou seja,
a substituição de todas as moradias precárias em uma favela por edifícios
destinados a outros fins tem sido criticada duramente, pois se transfere os
moradores pobres de uma área geralmente mais central da cidade, para uma
moradia financiada a eles, em local mais distante, por não conseguirem arcar com
os custos da nova casa. O que se tem observado é que estes moradores a vendem
e se alojam em um terceiro local, muitas vezes, ainda mais precário do que o
primeiro, conforme Samora (2010a). A substituição total das moradias precárias de
uma favela por edifícios precisa ser realizada de forma cautelosa em relação às
famílias, pois suas moradias foram, em muitos casos, construídas há décadas e
representam a poupança de toda a vida destas famílias. Após terem investido em
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suas casas nas favelas, e serem removidas, as famílias ainda têm de assumir um
financiamento do novo empreendimento, então é justo que o poder público faça o
abatimento proporcional ao valor já investido na antiga moradia, para o
financiamento da nova habitação familiar.
O surgimento da solução habitacional social promovida pelo poder público,
surgiu na Europa e foi instaurada no pós-guerra, com destaque para os höffe, em
Viena, nas primeiras décadas do século XX, que já atuava na dinâmica de
especulação imobiliária, causa essa que impedia os cidadãos de baixa renda a
terem acesso à moradia com boa qualidade. Por meio da locação social, a
municipalidade de Viena tornou-se a maior proprietária de moradias da Europa,
competindo diretamente com o promotor privado. Conforme justifica Samora
(2010a), no sistema de locação social, o morador paga uma taxa mensal de aluguel
para o poder público, e não se torna dono do imóvel. Esse sistema é muito difundido
na Europa com o objetivo de fixar o morador no local, já que pelo fato dele não se
tornar o dono do imóvel, ele não poderá comercializá-lo e se mudar para outro local.
No Brasil, conforme Albuquerque (2006), o marco da verticalização de favelas
ocorreu na administração Luiza Erundina na cidade de São Paulo a partir de 1989,
período em que o país passava pelo processo de redemocratização e a sociedade
reivindicava políticas públicas.
No caso do Município de São Paulo, a prefeitura iniciou, no ano de 2001, os
trabalhos do Programa Bairro Legal – Urbanização de Favelas com o objetivo de
realizar a consolidação dos assentamentos precários por meio da efetivação de suas
regularizações urbanísticas e fundiárias. Para isso, era necessária, além da
eliminação das situações de risco e da integração das favelas às redes de
infraestrutura urbana e à rotina de manutenção dos serviços, a concretização da
regularização fundiária, gerando títulos de propriedade registrados em cartório, para
cada lote resultante do processo de urbanização física, ação esta, que só seria
possível, após a redução dos níveis de densidade nestes assentamentos, que já
estavam muito altos, conforme Samora (2010a).
Visando à redução do número de remoções que os projetos previam,
principalmente em áreas sem situações de risco evidentes, as administrações
subsequentes da Prefeitura, que herdaram o programa com as obras licitadas,
promoveram alterações significativas nas diretrizes dos projetos e transformaram o
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seu conceito. Devido a essas alterações, conforme Zuquim (2012), as obras
mantiveram altos níveis de densidade de ocupação e prejudicaram a qualidade
urbana.
Muitas favelas escolhidas para integrar o programa Bairro Legal já haviam
passado por mais de uma ação de urbanização anteriormente. Por exemplo, a área
do Complexo Jaguaré, objeto deste estudo, já havia sido alvo de mais de um
programa habitacional e, apesar disso, ainda apresentava graves problemas de
insalubridade em 2001. Atualmente, o Complexo Jaguaré, mesmo após ter passado
por novo processo de urbanização, ainda apresenta problemas relativos ao
saneamento e ocupação irregular de áreas públicas, conforme Samora (2010a) e
Zuquim (2012). No estudo de caso do Conjunto Vila Nova Jaguaré serão
comprovados esses problemas, por meio da apresentação de figuras tiradas pelo
autor deste trabalho em visita de campo, que denunciam a construção irregular de
novas moradias, promovida pelo crime organizado, em áreas públicas do conjunto
habitacional.
As remoções de moradores para permitir a urbanização dos assentamentos
precários são as ações mais complexas e onerosas da intervenção. Segundo
Samora (2010a), é preciso enfrentar a precariedade dos assentamentos precários
em todas as suas dimensões (nos espaços públicos e privados) para evitar uma
série de processos de intervenção provisórios, sem a devida conclusão das obras de
urbanização e sem a consequente etapa de regularização, que intensificam ainda
mais os custos das intervenções.
O acesso à terra urbanizada ainda é apontado como o principal entrave para
as

políticas habitacionais e,

consequentemente, para a

urbanização

dos

assentamentos precários, conforme apontam Denaldi (2013) e Fonseca, Tavares e
Fernandes (2013). Esses autores afirmam que os recentes avanços (que fornecem
base jurídica e recursos financeiros para a intervenção em favelas) conquistados
com o estabelecimento do Estatuto das Cidades em 2001 e com o marco
institucional da criação do Ministério das Cidades, reforçados pela reorganização da
política habitacional federal, que estabeleceu os programas federais Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC Urbanização de favelas e Minha Casa Minha
Vida, são colocados em risco pelo fato da disponibilidade de terras aptas à
Habitação de Interesse Social - HIS ser inferior ao déficit habitacional no Município
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de São Paulo. Essa dificuldade para obter terrenos para a construção de unidades
habitacionais em áreas externas aos assentamentos precários influencia na adoção
de padrões de urbanização inferiores, muitas vezes mantendo altas taxas de
densidade e consolidando a precariedade. Dessa forma, os assentamentos acabam
sendo impedidos de se integrarem efetivamente à cidade formal.
O insuficiente avanço em relação à qualidade das intervenções em favelas, a
falta de conclusão do processo de regularização, a ausência de informações a
respeito dos critérios adotados pela Prefeitura na seleção de domicílios a serem
removidos e a insciência sobre qual tipo de atendimento tem sido dado às famílias
afetadas são lacunas de conhecimento que esta pesquisa contribuirá para
responder. O trabalho buscará esclarecer, portanto, se as intervenções recentes
realizadas pelas administrações públicas do Município de São Paulo estão
conseguindo atender, de fato, às necessidades habitacionais dos moradores.

1.1 Objetivos
Diante do quadro supracitado de favelização e de intervenção urbanística
através da verticalização no Município de São Paulo serão apresentados, a seguir, o
objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa.

1.1.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho consiste em levantar e analisar as ações
executadas em administrações municipais recentes no sentido de empreender
projetos de verticalização de favelas, de modo a minimizar a possibilidade de
enfrentamento de problemas pela administração pública e melhorar a forma de
atendimento das necessidades dos moradores.

1.1.2 Objetivos Específicos
Para atingir o objetivo geral desta pesquisa foram levantadas as ações de
urbanização por meio de verticalização de favelas, ocorridas sob responsabilidade
das administrações municipais, já concluídas, que assumiram a prefeitura de São
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Paulo no recente período considerado entre os anos de 2001 e 2012, por meio de
quatro estudos de caso: Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré, Dois de Maio e Jardim
Edite.
A pesquisa procura analisar algumas características relativas a cada um dos
empreendimentos dos quatro estudos de caso supracitados, comparando as formas
de urbanizações verticais realizadas em favelas localizadas em diferentes regiões da
cidade, centrais e periféricas, com especial atenção às informações especificas que
serão detalhadas a seguir no item ”1.2 Métodos e procedimentos”.
Uma vez atingidos os objetivos específicos, por meio dos estudos de caso,
consequentemente será atingido o objetivo geral desta pesquisa.

1.2 Métodos e procedimentos
A pesquisa realizada se fundamenta em metodologia analítica, com a qual se
busca o entendimento do todo por meio da análise das partes, para, ao final, poder
se chegar a algumas conclusões capazes de nortear os futuros projetos de
urbanização de favelas. Embora se considere que cada caso seja particular, a
análise da experiência proporcionada pela implantação dos projetos e a avaliação
dos resultados constituem uma importante contribuição para que os novos
empreendimentos sejam executados de forma mais coerente com as necessidades
das comunidades locais. A metodologia está diretamente relacionada com o objetivo
deste trabalho que é avaliação da verticalização de assentamentos precários.
Para subsidiar as análises, realizou-se um levantamento bibliográfico
incluindo a seleção de textos e de dados estatísticos sobre a evolução da população
do Município de São Paulo, bem como sobre o processo de urbanização e as
condições socioeconômicas vigentes nas últimas décadas, no esforço do
entendimento dos motivos e forças atuantes que levaram à criação das favelas.
A revisão bibliográfica possibilitou a análise de dados relevantes a partir de
livros, teses, dissertações, artigos e reportagens, de autores que possuem vasta
experiência no tema. Além disso, realizou-se uma série de leituras de obras e textos
complementares necessários para compor o alicerce teórico que fundamenta o tema
da pesquisa. Por meio da revisão bibliográfica foi possível identificar quando a
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verticalização passa a ser adotada nas políticas de urbanização e qual é o estado da
arte deste assunto.
Foram comparados os períodos políticos na Prefeitura de São Paulo desde os
anos de 1989 até hoje e a forma como a administração pública interveio na
urbanização de favelas por meio da verticalização, além de fazer uma análise sobre
a avaliação de moradores e agentes a respeito da forma de se viver na favela e no
ambiente verticalizado e urbanizado após a intervenção do poder público, para
detectar o que são os pontos positivos e negativos em cada um desses ambientes,
com base no trabalho realizado por Albuquerque (2006). Essa análise foi feita por
meio das ferramentas: Diagrama de Ishikawa e Diagrama de Pareto.
Uma segunda etapa para elaboração do trabalho consistiu na realização de
entrevistas com especialistas lotados em órgãos públicos, especialmente na
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo Sehab, que vivenciaram as experiências de implantação de projetos e que,
atualmente, encontram-se envolvidos em novos desafios, trabalhando segundo as
diretrizes da atual administração. Com a Sehab tentou-se obter dados do cadastro
de demanda e cadastro de atendimento para entender qual foi a população
atendida, ou não, em cada favela, além do adensamento e desadensamento de
cada conjunto.
Ainda, como pesquisas de campo, foram realizadas visitas à favela Nova
Jaguaré, um dos elementos objeto do estudo de casos, e realizada entrevista livre
ao seu líder comunitário, que acompanhou as suas diversas transformações, com o
objetivo de avaliar a sua percepção quanto aos resultados da implantação dos
projetos de verticalização e observando a situação de ocupação das áreas externas
do conjunto. Além desse conjunto citado, houve visita à favela Brasilândia para
compreender a dura realidade dos moradores de favelas que perderam ou vivem a
incerteza da perda de suas moradias em função de remoções realizadas pelo poder
público para a execução da obra do Rodoanel. Não houve visitas aos outros três
conjuntos habitacionais do estudo de caso devido à dificuldade de contatar os seus
líderes comunitários.
Para obter dados complementares, fez-se necessário realizar pesquisa
secundária por meio de parceria com outros pesquisadores no tema, que tiveram
maior facilidade de acesso a estudo de campo.
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A etapa de análise consistiu na pesquisa, por meio de síntese comparativa,
dos quatro aglomerados subnormais que compõem o estudo de caso: Dois de Maio,
Vila Nova Jaguaré, Jardim Edite e Parque do Gato, antes e após o processo de
verticalização, a fim de compreender as características relativas a cada um dos
empreendimentos, com especial atenção às seguintes informações: critérios de
remoção e reassentamento; especificidades de soluções para cada local; processo
de regularização; condições de financiamento; problemas habitacionais que a
verticalização consegue e não consegue resolver; população atendida; número de
pessoas não atendidas; tipo de atendimento dado à população que não foi atendida;
situação atual de locação social; taxa de adensamento antes e depois da
verticalização; e taxa de remoção e reassentamento. Esse conteúdo está contido
num roteiro detalhado que possui os seguintes tópicos dentro dos estudos de caso:
localização e origem; edificações, infraestrutura e saneamento básico; população
residente; intervenções realizadas; pós-ocupação; e considerações sobre o estudo
de caso (Apêndice). Esse roteiro foi utilizado com o objetivo de orientar a pesquisa
qualitativa e quantitativa para a coleta de dados por meio de levantamento
bibliográfico.
A escolha desses quatro conjuntos habitacionais se deu a partir de um
universo de favelas que foram urbanizadas e verticalizadas na cidade de São Paulo
na última década. Estes foram selecionados pelo fato de que os seus projetos e
obras de verticalização ocorreram sob responsabilidade de administrações, já
concluídas, que assumiram a prefeitura de São Paulo no recente período
considerado entre os anos de 2001 e 2012, incluindo o fato de que estes conjuntos
se situam em regiões diversas da Cidade, centrais ou periféricas. O período da
administração do prefeito Fernando Haddad, iniciado em 2013 até o presente
momento, é citado nesta pesquisa, porém não é foco do estudo, pois não está
concluído.
Os conjuntos habitacionais Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré e Dois de
Maio fizeram parte do período da administração Marta Suplicy (2001 a 2004) na
Prefeitura de São Paulo. O primeiro ficou marcado por ter sido o único conjunto com
projeto e obra de urbanização concluída no período. Os segundo e terceiro
conjuntos tiveram os projetos iniciados no período da administração Marta Suplicy e
as obras realizadas na administração subsequente do período Serra-Kassab (2005 a
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2012), com os seus projetos alterados para poder atender um número maior de
moradores e, consequentemente, com piora das condições urbanísticas. O conjunto
habitacional Jardim Edite também fez parte do período Serra-Kassab, com projetos
e obras realizados nessa administração.
De posse dos elementos básicos, realizou-se a sistematização dos dados
bibliográficos, a organização das figuras e tabelas e a redação final do texto, com
sucessivas etapas de discussão e apreciação dos orientadores.
Este trabalho está relacionado também com a pesquisa que analisa
intervenções em assentamentos precários em cidades da América do Sul, em
andamento no Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente
Construído - Napplac, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo, denominada ‘Intervenções contemporâneas em cidades da América do
Sul: estudo das transformações territoriais em assentamentos precários. São
Paulo/Brasil – Medellín/Colômbia’ e coordenada pela Profª Dra. Maria de Lourdes
Zuquim e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- Fapesp. Esta pesquisa pretende analisar os aspectos socioeconômicos e físicourbanísticos recentes em favelas e os seus respectivos reflexos nas transformações
territoriais, assim como produzir um estudo comparativo entre as intervenções
urbanas dos assentamentos precários das cidades de São Paulo e Medellín. Essas
duas cidades foram escolhidas pelo fato de terem tido uma importante trajetória na
implementação de políticas urbanas e de habitação social, como também
empregado novas ações de intervenção urbanística em assentamentos precários. A
contribuição da presente pesquisa no projeto do Napplac consiste na obtenção de
dados sobre projetos executados, e sobre remoções e reassentamentos de
moradores nos conjuntos habitacionais Nova Jaguaré, Parque do Gato, Dois de
Maio e Jardim Edite junto à Sehab.
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2 BREVE HISTÓRICO DA FAVELIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
É impossível compreender o processo de favelização na cidade de São Paulo
sem conhecer a dinâmica da formação econômica e social brasileira na qual
estamos inseridos. A nossa origem escravista foi marcante na formação dos
problemas sociais que persistem até hoje no país. Conforme Ferreira e Uemura
(2009), entender as raízes da formação urbana brasileira, a partir da nossa
colonização, é de fundamental importância para transformarmos as nossas cidades
em locais pautados pela justiça social e rompermos com uma matriz que reproduz
exclusão e segregação socioeconômica há séculos. É equivocada a versão que
muitas vezes ouvimos, de que a dramática situação em que estão as cidades
brasileiras (caos urbano, favelas, transporte precário, falta de saneamento, violência)
é decorrência natural do acelerado crescimento de suas metrópoles, justificando a
enorme dificuldade do Poder Público em resolver esses problemas. O grave
desequilíbrio social das nossas cidades não é um resultado normal de aglomeração
urbana, mas sim, o reflexo, no espaço e no território, dos graves desajustes
históricos e estruturais da sociedade brasileira.
Segundo Ferreira e Uemura (2009), as causas da desigualdade social das
cidades brasileiras estão na forma patrimonialista na qual o Estado foi construído,
confundindo o interesse público e o privado, com as elites dominantes impondo as
dinâmicas de exploração do trabalho e controlando o processo de acesso à terra,
desde a colônia.

2.1 Origem escravista
No auge da economia cafeeira agroexportadora do século XIX, as nossas
cidades já apresentavam forte segregação sócio-espacial, decorrente da herança
colonial e escravocrata, conforme Ferreira e Uemura (2009).
O sistema econômico escravista formou um homem despreparado para
responder aos estímulos econômicos. Acostumado a trabalhar forçadamente sob
violenta intimidação, o escravo negro não possuía hábitos familiares e via a ideia da
acumulação de riqueza como algo estranho. Após anos sendo tratado praticamente
como animal e sem estímulos intelectuais, o seu desenvolvimento mental rude
limitou extremamente as suas necessidades. O trabalho para o escravo se tornou
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uma maldição e o ócio o bem inalcançável. A escravidão no Brasil provocou a
segregação parcial da população escravizada e de seus descendentes após a
abolição, retardando, assim, a sua assimilação e entorpecendo o desenvolvimento
econômico do país, conforme Furtado (2000, p. 144-145)
A abolição da escravidão sem apoio significativo à essa população recém
libertada gerou um grande contingente excluído, com dificuldade de acesso à
educação, empregos qualificados, renda e, consequentemente, à habitação formal.
Esse episódio marcou o quadro de desigualdade social que se estende até os dias
de hoje em São Paulo e na maior parte do Brasil, assim como as desigualdades
entre as regiões do país.

2.2 Urbanização dos baixos salários
A industrialização incipiente, ocorrida em São Paulo, no início do século XX,
aprofundou essa segregação sócio-espacial vista na fase da economia cafeeira
agroexportadora, relegando a população operária, geralmente composta de
imigrantes e ex-escravos, para bairros precários de periferia. Essa situação
contrastava com os bairros ricos nas regiões centrais, conforme Ferreira e Uemura
(2009).
A desigualdade brasileira também é marcante entre as diferentes regiões do
país. Conforme Furtado (2000, p. 250), a disparidade entre São Paulo x Nordeste,
ocorreu em consequência do rápido e intenso crescimento do centro cafeeiroindustrial paulista tendo, como contrapartida, a estagnação nordestina, motivo esse
que levaria à grande e rápida migração de população nordestina para São Paulo e,
consequentemente, a problemas habitacionais importantes.
No ano de 1955, o Estado de São Paulo possuía uma população de
10.330.000 habitantes e desfrutava de um produto 2,3 vezes maior do que o do
Nordeste, cuja população era de 20.100.000, praticamente o dobro da população do
Estado de São Paulo. A renda per capta em São Paulo era 4,7 vezes mais alta do
que a do Nordeste. Essa disparidade de níveis de vida entre essas duas regiões do
Brasil, segundo Furtado (2000, p. 250), seria a origem de sérias tensões regionais,
onde a rápida expansão de uma região teria como contrapartida a estagnação de
outra.
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A forte e rápida industrialização pela qual passou o Município de São Paulo
na segunda metade do século XX foi marcada pelo processo de migração ruralurbana do Nordeste, que favoreceu o deslocamento de empresas multinacionais de
países centrais para o Brasil (além de outros países subdesenvolvidos do hemisfério
sul), em busca da exploração dessa mão de obra barata. Esse fenômeno, conforme
Ferreira e Uemura (2009), intensificou o trágico processo de segregação social
urbana.
O fluxo de mão de obra de uma região de mais baixa produtividade, no caso
do Nordeste brasileiro, para outra região de mais alta produtividade, que é São
Paulo, traduziu-se em melhora relativa da rentabilidade média dos capitais
invertidos, que são os capitais representados por títulos, obrigações, certificados e
outros papéis negociáveis e rapidamente conversíveis em dinheiro. Essa oferta de
mão de obra barata pressionava para baixo o nível de salários da mão de obra
paulista,

impedindo

que

esta

última

tivesse

salários

crescentes,

que

acompanhassem a elevação de sua respectiva produtividade, conforme Furtado
(2000, p. 250-251).
Segundo descreve Pochmann (2001), no relatório do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - Senai de 1974, somente 18% do total de ocupados
industriais na cidade de São Paulo foram considerados qualificados, ou seja, a
grande maioria dos trabalhadores não contava com qualificação (escolaridade)
adequada. Mesmo nestas condições, São Paulo representa o grande mercado de
trabalho capaz de atrair a mão-de-obra dos locais mais distantes como resultado do
capitalismo periférico que foi capaz de se reproduzir com sucesso usando
desenfreadamente a mão-de-obra analfabeta e com baixa qualificação, por meio de
baixos salários e trabalho informal.
O Brasil foi inserido na expansão do capitalismo internacional e São Paulo
passou por um processo de industrialização com baixos salários, que remunerava
mal os trabalhadores de menor poder aquisitivo, forçando os mesmos a procurarem
uma solução habitacional mais barata, incrementando, consequentemente, o
crescimento da favelização. Esse fenômeno de crescimento urbano precário é o que
se chamou de urbanização dos baixos salários.
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2.3 Déficit habitacional, favelização e o seu adensamento
No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, a favelização é
um problema cuja solução ainda não foi totalmente equacionada e resolvida.
Estamos longe disso. Em uma megalópole como São Paulo, a massa de
trabalhadores é mal remunerada e a ela é vetado o direito de adquirir moradia por
meio do mercado formal ou então por políticas públicas.
O Município de São Paulo, a partir da década de 1990, teve seu perfil
socioeconômico voltado predominantemente para o setor de serviços ligados à
produção de conhecimento e informação, mesmo assim a Cidade continua sendo
sede de grandes empresas industriais. A mudança do perfil econômico do Município
não foi acompanhada pela capacitação profissional da população economicamente
ativa pertencente às camadas mais pobres da população, cerca de 40% da
população total. Estes trabalhadores mais pobres tem dificuldade de garantir
emprego no mercado de trabalho formal e, com uma renda familiar reduzida,
acabam tendo dificuldade em obter financiamento habitacional disponível no
mercado público e privado, conforme informações apresentadas no Diálogo
Internacional sobre Políticas Públicas no Município de São Paulo, em 2008 (THE
CITIES ALLIANCE, 2008).
A Tabela 1 apresenta os números do déficit habitacional concentrado na baixa
renda e comprovam a existência da informalidade. Resta ao morador de baixa renda
ocupar áreas suscetíveis a inundações e escorregamentos, ou verticalizar moradias
em favelas “bem localizadas” com o aumento de sua densidade populacional. Diante
dessa realidade, o poder público tenta intervir de maneira insuficiente, urbanizando
algumas favelas por meio da verticalização, em uma estratégia que pretende manter
a população favelada na área ocupada, em vez de expulsá-la para a periferia.
Tabela 1 - Déficit habitacional urbano por classe de rendimento domiciliar na Região
Metropolitana de São Paulo - 2010

Classes de rendimento domiciliar (salários mínimos)
Especificação
São Paulo

Sem
rendimento

0a3

3a5

5 a 10

10 ou mais

Total

2,8

56,8

15,8

17,2

7,4

100,0

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de Fundação João Pinheiro (2014)
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Conforme afirma Samora (2010a, p. 55), as favelas, juntamente com os
loteamentos periféricos, começaram a crescer em São Paulo a partir de 1940, como
alternativas habitacionais utilizadas pela população de baixa renda. Essas
modalidades de habitações surgiram como resposta à escassez de casas para a
locação, que é consequência da Lei do Inquilinato de 1942, esta que congelou a
correção dos valores de aluguéis quando a cidade sofria forte especulação
imobiliária. O congelamento dos aluguéis desestimulou os proprietários a
construírem imóveis residenciais para a locação.
Como observa Kowarick (1979), a partir de meados da década de 50 surge no
cenário urbano o que passou a ser chamado de “periferia”: aglomerados distantes
dos centros, clandestinos ou não, carentes de infra-estrutura, onde passa a residir
crescente quantidade de mão-de-obra necessária para fazer girar a maquinaria
econômica.
Como o salário é baixo para o trabalhador pobre e o custo de moradia é alto
em uma cidade como São Paulo, a alternativa encontrada pelo mesmo foi ocupar os
terrenos periféricos e partir para a auto-construção, fenômeno este verificado em
diversos países Davis (2006). O surgimento de uma rede de transporte urbano
baseada no ônibus e nas linhas de trem, fazendo a ligação entre os subúrbios e as
áreas mais centrais da cidade, permitiu que o trabalhador se deslocasse diariamente
das periferias onde mora, para as áreas onde estão os empregos.
A atual falta de terrenos disponíveis em São Paulo, com exceção das áreas
de mananciais, que não deveriam ter sido ocupadas de forma descontrolada, obriga
a

população

favelada

a

verticalizar

as

suas

moradias

auto-construídas,

principalmente em áreas estratégicas da cidade: em geral, são vazios urbanos
correspondentes às áreas públicas ou a grandes terrenos cujos proprietários os
mantiveram sem utilização ou áreas impróprias à ocupação regular, situadas à
margens de rios, áreas sujeitas a inundações, encosta de morros, etc.
Até 1970, São Paulo tinha poucas favelas e estas eram vistas como local
provisório dos migrantes e a solução seria a moradia promovida pelo Estado ou o
retorno do migrante ao lugar de origem. Entre os anos 1970 e 1980 houve crise
econômica e aumento do desemprego. Com a Lei Lehman de 1979, que criminalizou
o loteador clandestino e tornou ilegal o parcelamento do solo sem infraestrutura, a
aquisição de lote popular tornou-se praticamente inacessível e as favelas no
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Município de São Paulo cresceram de 1% em 1973 para 9% em 1987. Atualmente,
as favelas não são mais locais transitórios para receber os migrantes que chegam à
Cidade, e sim o reflexo da precariedade e da ineficiência do pode público em
oferecer habitações dignas às camadas mais pobres da população. Hoje se observa
que está havendo a redução no fluxo de migrantes para a cidade de São Paulo e
existem muitos casos de famílias que estão retornando para as suas cidades de
origem (ZUQUIM, 2012).
Conforme os dados do PMH 2009-2024 da Prefeitura da Cidade de São
Paulo, no ano de 2011, 24% da população, o que corresponde a 2.681.270 de
habitantes, ocupavam assentamentos precários, conforme apresentado na Tabela 2.
Para descentralizar e favorecer a atuação da prefeitura nos assentamentos
precários, a cidade foi dividida no PMH em seis regiões, da seguinte forma
(Tabela 2):
1) Mananciais: subprefeituras de Capela do Socorro, Cidade Ademar,
M’Boi Mirim e Parelheiros;
2) Sul: subprefeituras de Butantã, Campo Limpo e Santo Amaro;
3) Sudeste: subprefeituras de Aricanduva, Ipiranga, Jabaquara, Vila
Mariana e Vila Prudente/Sapopemba;
4) Leste: subprefeituras de Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo,
Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Penha, São Mateus e São Miguel;
5) Norte:

subprefeituras

Freguesia/Brasilândia,

de

Casa

Jaçanã/Tremembé,

Verde/Cachoeirinha,
Perus,

Santana/Tucuruvi e Vila Maria/Vila Guilherme;
6) Centro: subprefeituras de Lapa, Mooca, Pinheiros e Sé.

Pirituba,
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Tabela 2 - Habitantes em assentamentos precários na cidade de São Paulo em 2011

Habitantes em assentamentos precários na cidade de São Paulo em 2011
Especificação
População Total
(n˚)
Habitantes em
assentamentos
precários (%)
Habitantes em
assentamentos
precários (n˚)

Mananciais
1.708.674

Sul

Regiões
Sudeste
Leste

Norte

Total

Centro

1.273.347 1.831.031 2.855.442 2.214.654 1.370.355 11.253.503

34%

42%

15%

27%

21%

4%

24%

580.949

534.806

274.655

770.969

465.077

54.814

2.681.270

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de São Paulo (2011b)

O PMH 2009-2024 da Prefeitura da Cidade de São Paulo considera como
assentamento precário: empreendimento habitacional a regularizar, favela, favela a
remover, favela titulada, loteamento, loteamento urbanizado com auto, loteamento
urbanizado sem auto, núcleo urbanizado.
Já, a nomenclatura utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2010) é aglomerado subnormal, que consiste em um conjunto de, no mínimo, 51
unidades habitacionais (barracos, casas, etc.), em sua maioria, carentes de serviços
públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de
propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma
desordenada e/ou densa. A identificação dos aglomerados subnormais é feita com
base nos seguintes critérios:
a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade
alheia (pública ou particular) no momento atual ou em período recente (obtenção do
título de propriedade do terreno há dez anos ou menos; e
b) Possuir pelo menos uma das seguintes características:
● Urbanização fora dos padrões vigentes – refletido por vias de
circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e
formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos;
ou
● Precariedade de serviços públicos essenciais, tais quais energia
elétrica, coleta de lixo e redes de água e esgoto.
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Os aglomerados subnormais podem se enquadrar, observados os critérios de
padrões de urbanização e/ou de precariedade de serviços públicos essenciais, nas
seguintes categorias: invasões, loteamento irregular ou clandestino, e áreas
invadidas e loteamentos irregulares e clandestinos regularizados em período
recente.
O próprio censo realizado periodicamente pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, somente em 2010 deu início a um tratamento mais
detalhado dos dados relativos aos aglomerados subnormais. O fato é que, apesar
das

controvérsias

e

das

intervenções

realizadas

durante

as

sucessivas

administrações municipais, o número de aglomerados vem crescendo e a população
vem aumentando, observando-se um extravasamento desses aglomerados a partir
do Município de São Paulo, como grande pólo irradiador, para os municípios
vizinhos.
Dos 317.000 setores censitários do país, divididos pelo IBGE, 15.868 foram
identificados como setores subnormais (±5%). Esses 15.868 setores censitários
subnormais formam 6.329 aglomerados subnormais identificados. Setor Censitário é
unidade territorial de coleta das operações censitárias, definido pelo IBGE, com
limites físicos identificados, em áreas contínuas e respeitando a divisão políticoadministrativa do Brasil.
O crescimento da população que vive nos aglomerados subnormais
não é um fenômeno exclusivo de São Paulo. Segundo o último censo
do IBGE, 59,3% da população residente em aglomerados
subnormais no País (6.780.071 pessoas) estão concentrados nas
regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belém, de
Salvador e de Recife. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2010).

A Tabela 3, mostrada a seguir, quantifica a população residente em cada
região e a respectiva população residente em aglomerados subnormais, deixando
claro que na Região Metropolitana de São Paulo se concentra, em números
absolutos, o maior contingente de população residente em aglomerados subnormais.
No entanto, em números relativos, observa-se que o maior percentual de população
residente em aglomerados subnormais encontra-se em Belém (53,9%) e a Região
de São Paulo aparece em quinto lugar, com 11% da população vivendo em
aglomerados subnormais.
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A última coluna da tabela faz uma relação entre o número de domicílios das
regiões metropolitanas e o total nacional, mostrando que o maior número de
residências em aglomerados subnormais do País encontra-se em São Paulo
(18,9%).

Tabela 3 - Aglomerados subnormais nas Regiões Metropolitanas Brasileiras – Censo 2010

Aglomerados subnormais nas regiões metropolitanas brasileiras
% Domicílios em
% População de
aglomerados
aglomerados em
subnormais da Região
relação à população
Metropolitana - RM e
da região
o total nacional

Região
Metropolitana

Total de
população
residente

População
residente em
aglomerados
subnormais

São Paulo

19.611.862

2.162.368

11,0

18,9

Rio de Janeiro

11.793.174

1.702.073

14,4

14,9

Belém

2.097.287

1.131.268

53,9

9,9

Salvador

3.564.343

931.662

26,1

8,2

Recife

3.676.067

852.700

23,2

7,5

Fonte: adaptado pelo autor a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2010)

2.4 Situando o Município de São Paulo na Região Metropolitana
É importante enfatizar que o Município de São Paulo está inserido em uma
região metropolitana, onde os municípios estão em um intenso processo de
conurbação com unificação da malha urbana. É impossível, portanto, entender a sua
dinâmica independentemente e sem contextualizar esse universo. Acompanhando a
tendência geral, a grande maioria dos aglomerados subnormais localiza-se nas
zonas periféricas de São Paulo ou nos municípios vizinhos que fazem parte da
Região Metropolitana. Atualmente, ela é formada por 39 municípios, possui 596.479
domicílios particulares ocupados em setores de aglomerados subnormais, o que
representa 18,9% do total nacional (é a região metropolitana com os maiores
quantitativos populacionais e domiciliares em aglomerados subnormais do País).
Considerando-se o total da Região Metropolitana, no Município de São Paulo está a
maioria dos domicílios em aglomerados subnormais, cerca de 66%, com uma área
ocupada de 53%, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010).
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Conforme resultados preliminares da Fundação João Pinheiro (2014) sobre
déficit habitacional no Brasil entre 2011 e 2012, a Região Metropolitana de São
Paulo teve elevação de déficit habitacional, tanto em termos absolutos, quanto em
termos relativos, que pode ser atribuída ao aumento no componente ônus excessivo
com aluguel, conforme apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 - Evolução do déficit habitacional na Região Metropolitana de São Paulo entre
2011 e 2012

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da Fundação João Pinheiro (2014)

Os aglomerados subnormais na Região Metropolitana de São Paulo seguem
um padrão de distribuição basicamente periférico, com algumas pequenas áreas
dispersas na região central de São Paulo, conforme Figura 1. Por meio da detecção
desse padrão no espaço metropolitano, foram identificadas quatro grandes áreas de
concentração de aglomerados subnormais: Área Central; Leste da Região
Metropolitana de São Paulo; Sul da Região Metropolitana de São Paulo e Oeste da
Região Metropolitana de São Paulo, que serão descritas a seguir, conforme o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010).
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Figura 1 - Aglomerados subnormais na Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

2.4.1 Área central
A área central de São Paulo possui ocupação mais antiga e consolidada,
onde reside a população de maior poder aquisitivo. Aí estão situados os distritos
com maiores densidades de domicílios em setores censitários de aglomerados
subnormais (média de 300 domicílios por hectare), que são: Vila Mariana, Belém,
Vila Guilherme, Ipiranga, Bom retiro, Pari e Saúde. Essas áreas apresentaram
predomínio de domicílios com dois ou mais pavimentos (INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

2.4.2 Leste da Região Metropolitana de São Paulo
Na área de concentração que engloba os setores subnormais localizados a
leste da capital metropolitana e mais os de Guarulhos e Itaquaquecetuba (Figura 2),
destacaram-se algumas junções de setores censitários subnormais, gerando áreas
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contínuas, como a formada na zona leste de São Paulo pelos aglomerados de
Roland Bergan, Santa Luzia, Pantanal 2, União de Vila Nova e Nossa Senhora
Aparecida, assim como os aglomerados subnormais de Pantanal, Safira e Jardim
Pantanal e, próximo dali, Vila Itaim, Grão Mogol e Núcleo Jardim Guaracy.
Figura 2 - Aglomerados subnormais situados na Zona Leste de São Paulo, e em Guarulhos
e Itaquaquecetuba

Fonte: Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

Em Guarulhos, no Distrito de mesmo nome, ocorriam áreas de porte maior,
como Vila Operária, Novo Recreio, Parque Primavera I, Núcleo Santos Dumont e
Jardim Santa Rita II. No Distrito Jardim Presidente Dutra, os aglomerados eram
menores, ainda que se destacassem alguns por seu maior porte, como Anita
Garibaldi, Cidade Satélite I e II e o conjunto formado por Jardim Bonsucesso, Jardim
dos Pimentas e Parque Jandaia.
Em Itaquaquecetuba, o censo identificou dois aglomerados subnormais de
maior porte: o Terra Prometida e Jardim Canaã (ou Morada Feliz).
Na área Leste existe a predominância de aglomerados subnormais com um
pavimento (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
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2.4.3 Sul da Região Metropolitana de São Paulo
A área no sul da Região Metropolitana de São Paulo engloba os aglomerados
subnormais localizados na zona sul de São Paulo e em Diadema, São Bernardo do
Campo, Santo André e Mauá (Figura 3).
Figura 3 - Aglomerados subnormais situados na Zona Sul de São Paulo, em
Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André e Mauá

Fonte: Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

Em São Bernardo do Campo, destaca-se uma grande área contínua de
subnormais, composta por Vila São Pedro, Jardim Irene II, III e IV, Sítio dos Vianas,
Parque São Bernardo, Novo Parque e Vila Esperança. Em Santo André, destacamse os aglomerados de Pintassilgo e Toledana, sendo este ligado ao aglomerado
Cruzado II. Observa-se que os aglomerados subnormais situados mais ao sul da
Região Metropolitana de São Paulo são mais verticalizados que os das outras áreas,
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
No sul de São Paulo destaca-se o aglomerado subnormal Cantinho do Céu,
que se estende por várias partes, com numerações e características diversas. O
Cantinho do Céu I (Figura 4), por exemplo, apresenta, majoritariamente, domicílios
de um pavimento e se localiza às margens da represa de Guarapiranga, ilustrando a
pressão populacional sobre os mananciais hídricos da Região.
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Figura 4 - Aglomerado subnormal de Cantinho do Céu – São Paulo (SP)

Fonte: Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

2.4.4 Oeste da Região Metropolitana de São Paulo
A área Oeste da Região Metropolitana de São Paulo engloba os aglomerados
subnormais na porção oeste do centro de São Paulo e os localizados em Osasco,
Carapicuíba e Taboão da Serra (Figura 5). Estas áreas se caracterizam pelo
predomínio de setores subnormais de menor porte, embora alguns sejam grandes,
como é o caso de Paraisópolis, em São Paulo (Figura 6).
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Figura 5 - Aglomerados subnormais situados na Zona Oeste de São Paulo, em Osasco,
Carapicuíba e Taboão da Serra

Fonte: Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

Figura 6 - Paraisópolis – São Paulo (SP)

Fonte: Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)
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A seguir, a Figura 7 apresenta os aglomerados subnormais, destacados em
vermelho, apenas no Município de São Paulo.

Figura 7 - Aglomerados subnormais situados no Município de São Paulo

Fonte: Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)
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2.5 Dados da população favelada no Município de São Paulo
A Tabela 5 apresenta os dados da população favelada no Município de São
Paulo, desde o seu primeiro levantamento em 1957 até 2010. Os dados nem sempre
podem ser comparados, pois foram obtidos de fontes diversas que utilizaram
metodologias e critérios distintos, porém, indicam o indiscutível crescimento da
favelização no Município.

Tabela 5 - Favelas, domicílios favelados, população residente e percentual da população
moradora de favelas de 1957 a 2010 no Município de São Paulo

Ano

Fonte

1957
CASMU + CONF FAM CRISTAS
1973/74 Cadastro de Favelas
1975
Cadastro de Favelas
Eletropaulo/IPT+FUPAM
1980
Censo IBGE
Censo Favelas PMSP
1987
Censo de Favelas
Censo IBGE
1991
Estimativa CEM/SVMA+IPT
1992
PMSP
1993
FIPE/USP
1996
Contagem Populacional IBGE
Estimativa CEM/PMSP
2000
Censo IBGE
2007
Estimativa CEM/PMSP (DADOS 2000)
2008
Estimativa PMSP/SEADE
2010
Censo IBGE

População em
Domicílios
População
População
Núcleos
favelas (ou favelados (ou
favelada no
total
assemelhados) assemelhados)
Município (%)
141
542
*s.d.
*s.d.
188
763
1.592
629
1.975
1.085
*s.d.
574
2.018
612
*s.d.
1.567
1.020

50.000
71.840
117.237
439.721
335.344
375.023
812.764
647.400
891.673
1.071.000
1.901.892
747.322
1.160.597
910.628
1.459.648
*s.d.
1.280.400

8.488
14.500
*s.d.
*s.d.
71.289
*s.d.
150.452
146.892
196.389
*s.d.
378.863
*s.d.
286.954
*s.d.
370.956
*s.d.
355.756

*s.d.
6.560.547
*s.d.
*s.d.
8.558.841
*s.d.
9.210.668
9.644.122
*s.d.
*s.d.
*s.d.
*s.d.
10.338.196
*s.d.
10.215.800
*s.d.
11.253.503

*s.d.
1,10%
*s.d.
*s.d.
3,92%
*s.d.
8,82%
6,71%
9,25%
*s.d.
*s.d.
*s.d.
11,20%
8,70%
14,30%
*s.d.
11,38%

*s.d.: sem dados

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2010); Samora (2010a); GEO (2004)

No ano de 2004, o Município já era ocupado por favelas em cerca de 30,6
2

km de seu território, distribuídas em 82 distritos (GEO, 2004, p. 64).
A Tabela 6 reúne apenas os dados do IBGE, evidenciado, também, que
houve crescimento das moradias em aglomerados subnormais nos anos recentes.
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Tabela 6 - Evolução dos aglomerados subnormais no Município de São Paulo de 1980 a
2010 segundo o IBGE

Descrição

1980

1991

1996

2000

2010

188

629

574

612

1020

148.891

176.905

*s.d.

355.756

711.032

747.322 910.628 1.280.400

Aglomerados subnormais
Domicílios particulares
em aglomerados
71.258
subnormais
População residente em
domicílios particulares em 335.334
aglomerados subnormais
% da pop. Total
4,07

7,46

7,60

8,73

11,38

*s.d.: sem dados

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (2010) e Samora (2010a)

O último censo do IBGE apontava São Paulo com uma população total de
11.253.503 habitantes, com estimativa para 2014 de 11.895.893 hab. De acordo
com o mesmo censo, em 2010, a população residente em domicílios particulares em
aglomerados subnormais era de 1.280.400 pessoas, equivalente a 11,38% da
população paulistana. Esse contingente encontra-se distribuído em cerca de 1.020
núcleos de aglomerados, com um total de 355.756 domicílios particulares, o que
resulta em uma média de 3,6 moradores por domicílio.
As faixas de idade predominantes são as de 20 a 29 anos (23,7%) e de 30 a
39 anos (19,8%). A grande maioria da população (81,7% = 857.020 pessoas)
encontra-se na faixa dos 10 aos 49 anos.
A população de 5 a 9 anos dos aglomerados subnormais equivalem a um
percentual de 7,53%, enquanto a mesma faixa de idade para o total do Município
corresponde a 5,49%. Isto significa que as famílias dos aglomerados subnormais
têm mais filhos que a média das famílias do Município.
Quanto à qualificação da cor ou raça, a população predominante é parda,
seguida da branca, preta e amarela, conforme a Tabela 7.
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Tabela 7 - População residente em aglomerados subnormais no Município de São Paulo
conforme a cor ou raça

População residente conforme a cor
ou raça
Cor ou raça
Parda
Branca
Preta
Amarela
Indígena
Sem declaração
Total

N .ͦ Pessoas
664.090
496.247
112.405
6.039
1.610
9
1.280.400

%
51,9
38,8
8,7
0,5
0,1
100

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

2.6 Características do Município de São Paulo de acordo com o Censo 2010
O Censo 2010, elaborado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
elaborou uma série de tabelas com resultados de características levantadas dos
aglomerados subnormais brasileiros.
Com base nessas estatísticas, serão apresentadas, a seguir, algumas tabelas
com

características

predominantes

importantes

para

a

caracterização

e

entendimento do perfil dos domicílios ocupados nos aglomerados subnormais no
Município de São Paulo, tais como: características topográficas, número de
pavimentos,

espaçamento

entre

construções,

localização

do

sítio

urbano,

arruamento regular e acessibilidade das vias internas.
A Tabela 8, a seguir, consolida as características predominantes referentes à
topografia, números de pavimentos nas construções e espaçamento entre as
construções.
A respeito da topografia, a classificação foi dividida em três formas:
1) Aclive/declive moderado: entre 5% (2,9 graus) e 30% (16,7 graus) de
inclinação;
2) Aclive/declive acentuado: igual ou superior a 30% (16,7 graus) de
inclinação;
3) Plano: com até 5% (2,9 graus) de inclinação.
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Em relação ao número de pavimentos das construções, estão classificados
da seguinte forma:
•

Construções de um pavimento;

•

Construções de dois pavimentos;

•

Construções de três ou mais pavimentos.

O espaçamento entre as construções é caracterizado pelo espaçamento
médio predominante entre as mesmas, e é classificado como:
•

Sem espaçamento: as edificações não apresentam espaçamento entre
si, podendo ser geminadas ou não, sendo possível identificar apenas
as vias de circulação;

•

Espaçamento médio: os domicílios se distanciam entre si devido à
presença de quintais ou áreas externas à residência, não sendo esse
espaçamento muito grande;

•

Espaçamento grande: ocorre quanto entre os domicílios se encontram
grande áreas desocupadas.

Tabela 8 - Características predominantes dos aglomerados subnormais no Município de
São Paulo – 2010 (topografia, pavimentos e espaçamentos)

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2010)
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Conforme apresentado na Tabela 8, a partir de um universo de 355.756
domicílios particulares ocupados em setores censitários de aglomerados subnormais
no Município de São Paulo, constatou-se que 220.663 (63,4%) estão em locais de
aclive ou declive, sendo que 90.384 (25,4%) estão em aclive ou declive acentuado, o
que pode representar situação de risco. No que diz respeito à verticalização, a maior
parte dos domicílios possui mais de um pavimento: 232.255 (65,3%) com dois
pavimentos e 15.078 (4,2%) com três pavimentos ou mais, o que demonstra a
tendência de adensamento e verticalização dos aglomerados subnormais no
Município. Quanto ao espaçamento, a grande maioria, 299.744 (84,3%) domicílios,
não possui qualquer espaçamento, constatando-se o alto adensamento dos
aglomerados subnormais.
Sítio urbano são aqueles lugares ocupados pela maioria dos domicílios do
setor censitário. No Município de São Paulo, conforme Tabela 9, merecem destaque
as ocupações irregulares em margem de córregos, rios ou lagos/lagoas, com a
presença de 87.846 domicílios, que representam 24,7% dos 337.756 domicílios
particulares ocupados em setores censitários de aglomerados subnormais, e em
encosta, com presença de 67.824 (19,1%) domicílios. Juntos, esses dois sítios
urbanos representam quase a metade dos locais ocupados pelos domicílios de
aglomerados subnormais, demonstrando as irregularidades e inadequações nas
ocupações dos espaços da Cidade.
Tabela 9 - Características predominantes dos aglomerados subnormais no Município de
São Paulo – 2010 (localização do sítio urbano)

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2010)
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A regularidade do arruamento nos aglomerados subnormais é caracterizada
pela constância da largura das vias de circulação e pelo alinhamento das
construções. A sua classificação é definida conforme a abrangência dos domicílios:
•

Em toda a área (mais de 95% dos domicílios);

•

Na maior parte (entre 60% e 94,99% dos domicílios);

•

Em metade (entre 40% e 59,99% dos domicílios);

•

Na menor parte (entre 5% e 39,99% dos domicílios);

•

Nenhum (menos de 5% dos domicílios).

Considerando o universo de 335.756 domicílios particulares ocupados em
setores censitários de aglomerados subnormais no Município de São Paulo,
conforme Tabela 10 abaixo, 38.210 (10,7%) domicílios estão em setores cujo
arruamento regular praticamente não existe, abrangendo menos de 5% dos
domicílios. Os setores com arruamento irregular na menor parte, abrangendo entre
5% e 39,99% dos domicílios, possuem 97.945 (27,5%) domicílios. Somando esses
dois grupos supracitados, aproximadamente 40% dos domicílios do universo de
335.756 se encontram em setores censitários onde o arruamento regular abrange
menos do que a metade dos domicílios.

Tabela 10 - Características predominantes dos aglomerados subnormais no Município de
São Paulo – 2010 (arruamento regular)

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (2010)
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A falta de acessibilidade de veículos nas vias internas é um problema comum
dos aglomerados subnormais. No Município de São Paulo, segundo o Censo de
2010, de um universo de 355.756 domicílios particulares ocupados em setores
censitários de aglomerados subnormais, 217.396 domicílios, representando 61,1%
desse universo, possuíam vias internas que possibilitavam apenas a circulação de
bicicletas ou a pé (Tabela 11).
Tabela 11 - Características predominantes dos aglomerados subnormais no Município de
São Paulo – 2010 (acessibilidade nas vias internas)

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2010)

2.7 Infraestrutura e saneamento básico dos aglomerados subnormais do Município
de São Paulo
Os

resíduos

sólidos

constituem

outro

problema

que

requer

um

equacionamento adequado, especialmente nas grandes cidades. E basta percorrer
as periferias urbanas para se notar a quantidade de lixo disposta de forma
inadequada, geralmente jogado à rua ou disposto em terrenos baldios.
Os dados do Censo 2010 apontam que 98,9% do lixo é coletado diretamente
pelo

serviço

de

limpeza

pública

ou

coletado

em

caçambas,

recolhidas

periodicamente pelo próprio serviço de limpeza. Apenas 1,1%, correspondentes a
3.823 domicílios declararam destino diferente: queimado, enterrado, jogado em
terreno baldio ou no rio ou, ainda, outro destino.
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Apesar de haver a coleta de lixo pelo poder público na grande maioria dos
lugares, uma grande quantidade não é acondicionada de forma adequada e escapa
à coleta organizada. Esse lixo lançado nas ruas ou diretamente nos cursos d’água é
carreado pelas enxurradas e termina entulhando os canais de drenagem. Haja vista
a quantidade de garrafas pet e material plástico que normalmente é transportada
pelos rios afora e que tem sido alvo de campanhas de retirada pelos órgãos oficiais
ou por instituições e ONGs que se preocupam com questões ambientais.
Com relação ao abastecimento de energia elétrica, apenas 0,13% declararam
não dispor de rede de energia (481 domicílios). Sabe-se, no entanto, que boa parte
das ligações de energia elétrica são clandestinas, o que resulta em um contínuo
trabalho da concessionária de distribuição de energia no sentido de tentar
regularizar o seu fornecimento com a instalação de medidores.
Em resumo, os aglomerados subnormais do Município de São Paulo, de
forma geral, são relativamente bem atendidos quanto ao abastecimento de água e
energia elétrica. Há profundas deficiências, no entanto, nos serviços de coleta e
tratamento de esgotos e na disposição dos resíduos sólidos, grande parte dos quais
converge para a rede hídrica.
As deficiências de alguns elementos do saneamento básico nos aglomerados
subnormais resultam em uma série de consequências desastrosas para o ambiente
urbano, entre as quais podem-se citar:
•

lançamento de grande quantidade de esgotos sem tratamento
diretamente nos corpos d’água, que seguem seu curso, poluindo toda
a bacia hidrográfica à jusante, contaminando os mananciais e o solo,
causando, entre outras consequências, a disseminação de doenças
veiculação hídrica como a diarréia, a cólera, a difteria, o tifo, a hepatite
e muitas outras, sobrecarregando em demasia os serviços de saúde
pública; quando o rio começa a morrer pela falta de oxigênio, os seres
vivos

também

morrem

e

proliferam

as

bactérias

anaeróbias,

produzindo substâncias tóxicas, como o gás sulfúrico, responsável pelo
mau cheiro característico das águas poluídas;
•

disposição inadequada do lixo, que se torna indutora da proliferação de
moscas, baratas, ratos, cachorros de rua infectados de doenças e
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parasitas, hospedeiros de doenças as mais diversas, entre as quais a
dengue, a leptospirose e a peste bubônica;
•

sobrecarga dos recursos destinados ao tratamento e distribuição de
água encanada, uma vez que se verifica uma grande quantidade de
ligações clandestinas ou sem higrômetro;

•

aumento

do

consumo

de

energia

elétrica

sem

retorno

às

concessionárias de serviços de distribuição de energia, dada a
quantidade de ligações clandestinas (gatos);
•

aumento do risco de incêndios devido às precárias condições das
redes elétricas;

•

erosão do solo, especialmente quando da localização em encostas de
morros: a sedimentação do leito dos córregos, incrementada com a
disposição inadequada do lixo resulta, invariavelmente, no maior risco
de enchentes.

2.8 A expansão imobiliária e a pressão sobre os Mananciais
O crescimento de favelas e ocupações irregulares no Município de São Paulo
nos últimos anos pode ser explicado, entre outros fatores, pela expansão imobiliária,
que ampliou os despejos na cidade e, consequentemente, causou o aumento das
periferias e ocupações irregulares de mananciais. Esse “espraiamento” da cidade,
com aumento das periferias e perda de população nas regiões centrais, ocorre, em
grande parte, devido ao domínio do mercado imobiliário sobre a política e a cidade.
Essa influência do mercado pode ser verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral
- TSE que apresenta informações referentes às doações feitas nas eleições
municipais de 2012. Nesse ano, 57% do valor doado somente aos diretórios
nacionais dos partidos que elegeram vereadores na capital paulista veio das
grandes empresas da construção civil e do setor imobiliário, Duran e Muriana (2013).
Na medida em que os terrenos vão se valorizando nas regiões mais centrais
da Cidade de São Paulo, torna-se prejudicial aos interesses do mercado imobiliário
manter as populações de baixa renda nessas áreas, pois essa “vizinhança

54

indesejada” prejudicaria o sucesso das vendas de apartamentos voltados para as
classes A e B1.’ (Informação Verbal)1.
Duran e Muriana (2013) explicam que o processo de expulsão dessa
população de baixa renda pode ocorrer por despejo e desapropriação, apoiados
diretamente pelo estado ou pelo fenômeno chamado de “gentrificação”, este que
afeta uma região da cidade através da alteração das dinâmicas da composição do
local, que pode ser com a inserção de novos pontos comerciais ou construção de
novos edifícios, valorizando a região e afetando a população local de baixa renda.
Tal valorização é seguida pelo aumento de custos de bens e serviços, dificultando a
permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua manutenção no
local cuja realidade foi alterada.
O fenômeno de expulsão da população de baixa renda para a periferia da
cidade tem causado sérios impactos ambientais sobre as áreas de mananciais e de
preservação permanente. Na Figura 8 é possível ver a dura realidade das
ocupações irregulares das margens da Represa de Guarapiranga e a sua
degradação ambiental, que se evidencia pela total remoção da vegetação natural e
pelo lançamento dos esgotos domésticos diretamente na represa, que tem alta
densidade de ocupação até as suas margens.
Figura 8 - Ocupação irregular de Guarapiranga

Fonte: Moreau (2014)

1

Informação obtida na apresentação da urbanista Ermínia Maricato, professora titular aposentada da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, no 1º Seminário Nacional sobre Urbanização de
Favelas (I URBFAVELAS) realizado na Universidade Federal do ABC (UFABC) em 13 nov. 2014.
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O Município de São Paulo tem pelo menos 400 mil imóveis desocupados,
comprovando que não faltam imóveis na Cidade, conforme Américo (2012). O
grande obstáculo à ocupação é a incompatibilidade de renda entre a população mais
pobre e o custo dessa moradia. Cabe ao poder público encontrar a fórmula para
compatibilizar a ocupação desses imóveis pela população, de forma a conter o
crescimento das favelas e seu adensamento, além da pressão sobre áreas de
mananciais e de preservação permanente.
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3 INTERVENÇÕES EM FAVELAS POR MEIO DA VERTICALIZAÇÃO
A verticalização de favelas está sendo considerada apenas quando se trata
de intervenção com provimento de infraestrutura básica, juntamente com a
construção de unidades habitacionais verticais, com a permanência da população no
mesmo local da favela original, diferentemente da Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo - Cohab, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, Institutos de Aposentadoria e Pensões IAPs e BNH, que não constroem as unidades habitacionais verticais na mesma área
da favela, buscando erradicar esse assentamento informal.

3.1 Razões e motivações para a ocorrência da verticalização
A verticalização de favelas é uma condição essencial para melhorar a
habitabilidade em assentamentos precários que contém favelas. Os assentamentos
melhor localizados na cidade de São Paulo geralmente são os que possuem
maiores densidades de ocupação e, por isso, são os principais alvos da
verticalização. Samora (2010a) argumenta que os loteamentos com densidade de
190 habitantes por hectare geralmente estão em uma situação que permite manter
as suas características preexistentes na urbanização; por outro lado, as favelas, que
possuem alta taxa de ocupação, demandam intervenções urbanísticas que eliminem
setores inteiros, que se encontram em situação extremamente precária. As redes
sociais e a proximidade dos locais de emprego tornam viável a vida da população
em favelas, o que faz necessário manter o maior número possível de moradores no
mesmo local após a obra de intervenção urbanística. Para viabilizar esse
procedimento em condições dignas, é necessária a verticalização em parte desse
assentamento.
A necessidade de verticalizar as favelas paulistanas, tornando essa
modalidade de intervenção praticamente inevitável na atual configuração urbana e
das próprias favelas, segundo Albuquerque (2006, p. 25), é entendida pelos
seguintes fatores que estão relacionados diretamente a esse fenômeno: é crescente
o número de favelas em São Paulo; as favelas já existentes passam por um
processo de adensamento com o consequente aumento da população favelada;
existem poucas áreas livres disponíveis nos centros urbanos, que são adequadas à
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implantação de habitação de interesse social e seus custos são elevados; e os
projetos habitacionais situados nas periferias demandam elevados custos de
infraestrutura e serviços.
Paraisópolis é um exemplo de favela onde está ocorrendo um alto
adensamento populacional, e muitos moradores estão verticalizando suas
residências por meio da auto-construção. Podem-se verificar barracos auto
construídos com sete pavimentos (Figura 9).
Figura 9 - Casas em Paraisópolis alcançam até sete andares.

Fonte: Alencar (2014)

Alguns moradores de Paraisópolis estão demolindo suas casas para construir
sobrados de até sete andares com fundações mais resistentes. Conforme Alencar
(2014, p.2), a verticalização tem como principal finalidade gerar renda de aluguéis.
Para José Alves dos Santos, 36, pedreiro da região, a verticalização é um
investimento em aluguéis residenciais, comerciais e até de lajes. ‘Gera emprego e
renda’, sintetiza José, que tem visto a valorização imobiliária pulsar em Paraisópolis.

3.2 Quadro das políticas municipais e a verticalização segundo diversos programas
A intervenção em favelas e loteamentos irregulares no Município de São Paulo
teve uma série de interrupções marcadas pelos diferentes mandatos na prefeitura.
Ficaram evidentes duas formas diferentes de fazer política: uma caracterizada pelo
enfrentamento e urbanização e, a outra, pela exclusão e remoção.
Na cidade de São Paulo as políticas de intervenção em favelas por meio de
verticalização foram marcadas principalmente a partir da administração de Luiza
Erundina (1989 a 1992), passando por Maluf-Pitta (1993 a 2000), Marta Suplicy
(2001 a 2004), Serra-Kassab (2005 a 2012) e, finalmente, Fernando Haddad (2013
até o momento atual). Esses períodos supracitados estão caracterizados no
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Quadro 1 quanto à forma que intervieram nas favelas por meio da verticalização e
serão detalhados subsequentemente.
Quadro 1 - Caracterização das posturas municipais quanto à verticalização a partir de 1989

Período

Administração

Característica
Criação do Programa de Habitação de Interesse Social;
Início da verticalização nas favelas mais adensadas para fornecer condição de fixação
da população no local de moradia;
Poucas favelas foram verticalizadas. A verticalização era apenas um dos
componentes de urbanização de favelas;

1989-1992 Luiza Erundina

Visava substituir os barracos por edifícios de três a seis pavimentos em favelas muito
densas e bem localizadas;
Intervenções para permitir a regularização física e fundiária das áreas;
Participação da população, mutirão autogerido, com soluções alternativas;
Estrutura administrativa descentralizada por subprefeituras. 14 escritórios regionais;
Regulamentação do Decreto - Lei no 31601, de 26 de maio de 1992, que cria as
condições para a urbanização de favelas com a construção de unidades
multifamiliares verticalizadas;

Período

Administração

Característica
Ampla política de verticalização de favelas;
Suspensão do mutirão, sem participação popular;
Alojamentos com famílias à espera de atendimento ficaram abandonados e
tornaram-se favelas;
Retomada da centralização política, decisões com gerenciadoras, soluções
padronizadas;
Programa Prover/Cingapura;
Financiamento do BID;

1993-2000

Maluf-Pitta

Pesquisa sobre condições das favelas, feita por Sehab/ Superintendência de
Habitação Popular - Habi à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe indica
que a maioria dos moradores são migrantes;
Marketing;
Edifícios implantados nos locais de maior visibilidade, tampando a favela atrás, que
não era totalmente urbanizada;
Alguns conjuntos receberam moradores removidos de outras áreas da cidade;
Pressão do BID para periferização do Cingapura;
Não efetuou a regularização fundiária, impedindo que os moradores tivessem
escritura dos apartamentos;
Os moradores perdiam suas casas originais sem ressarcimento e arcavam com
custos do financiamento do apartamento novo, gerando inadimplência;

continua
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continuação

Período

Administração

Característica
Aprovação do Plano Diretor Estratégico;
Descentralização administrativa em sub-prefeituras;
Participação popular;
Programa Morar Perto visava produzir habitação próxima às centralidades regionais
(passou a ser denominado Morar no Centro);
Programa Bairro Legal propunha requalificação urbana em regiões precárias:
urbanização, regularização fundiária de favelas, etc...;
Resgate da política iniciada por Erundina (retomada dos mutirões);
Não teve obras iniciadas nesta administração, sendo todas licitadas, permitindo sua
continuidade na administração seguinte;
A única obra em favela concluída foi a Favela do Gato, com as unidades entregues
por locação social;

2001-2004

Marta Suplicy

Retomada de política habitacional com ampla variedade e projetos específicos para
cada área;
Projetos licitados e elaborados por empresas terceirizadas e fiscalizados pelas
gerenciadoras para dar maior escala ao programa e enfrentar a carência de
recursos humanos. Manutenção do diálogo com a população;
Promulgação do Estatuto das Cidades em 2001;
Execução e aprovação de seu Plano Diretor Estratégico em 2002;
O novo zoneamento instituiu as Zonas Especiais de Interesse Social - Zeis;
Dispersão de esforços, sem produção habitacional de porte, devido à reduzida
estrutura administrativa enxugada na administração anterior;
Parcerias (órgãos municipais, estaduais e federais, e outros países);
Promoveu subsídios para faixas de renda mais carentes acessarem alternativas
habitacionais;

Período

Administração

Característica
Política habitacional ambígua e sem inovações consideráveis;
Continuidade na política de regularização fundiária em algumas áreas;
Mantidos projetos que estavam com obras licitadas ou ações de regularização
fundiária;

2005-2012

Serra-Kassab

Programa Morar no Centro cancelado;
Despejo em favelas, principalmente onde estão previstas obras viárias;
Cheque-despejo, distanciamento entre o PMH e a prática;
Criação do PMH 2009-2024 estabelecendo metas para urbanização de todos os
assentamentos precários;

continua
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conclusão
Conjuntura favorável quanto à política habitacional federal, a partir de 2003, após a
criação do Ministério das Cidades. Programa Minha Casa Minha Vida;
Aumento dos recursos para a habitação social e urbanização de favelas, incluindo o
PAC;
Concurso Renova São Paulo com obras premiadas;

2005-2012

Serra-Kassab

Mudança nos projetos licitados por Marta Suplicy, visando diminuir remoções,
porém, dificultando regularização fundiária ao não demarcar claramente os lotes e
áreas públicas;
Programa Urbanização de Favelas: manter densidade existente, subtrair áreas livres
para a provisão interna, intervenções pontuais, não intervir nos miolos das quadras,
não regularizar escadarias, tipologia única de edifício, não possibilitar usos
comerciais nas unidades térreas;
Precariedade urbana pós-obra, urbanizações piores quanto à qualidade ambiental
do que as propostas originárias do Bairro Legal, pois quadras muito densas e
precárias foram urbanizadas para reduzir remoções;

Período

Administração

Característica

Continuidade aos projetos habitacionais em andamento;
Meta: produção de 55 mil moradias por meio da desapropriação de terrenos e da
retomada do programa de moradias no centro e promover 200 mil domicílios;

2013-2016

Fernando
Haddad

Avaliação de 2013 sobre domicílios em favelas: 41.333 (10,7%) têm urbanização
concluída, 69.279 (17,9%) estão com urbanização (projeto ou obra) em andamento
e 275,886 (71,4%) não têm ação prevista. A minoria tem processo de regularização
fundiária concluída ou em curso, e nenhum lote destas intervenções foi
regularizado.
Adequar a política habitacional às regras do Minha Casa Minha Vida - MCMV;
Qualidade urbanística resultante destas novas diretrizes é uma incógnita;

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de Albuquerque (2006); Samora
(2010a); Samora (2014); Zuquim (2012)

A seguir, apresentam-se as caracterizações dos programas de verticalização
de favelas, que ocorreram recentemente, no Município de São Paulo, considerando,
como ponto de partida, o Programa Prover do período Maluf-Pitta.

3.2.1 Programa Prover ou Cingapura: Maluf-Pitta (1993 a 2000)
O Prover, batizado na administração do prefeito Paulo Maluf (1993 a 1996) de
Cingapura, foi o programa de verticalização de favelas deste período. Ele foi
marcado pela paralisação de todas as obras de mutirão e a não continuidade às
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demais intervenções previstas pela administração anterior, interrompendo o diálogo
com a população. Conforme Samora (2010a), as obras contratadas por empreiteiras
ou com financiamento internacional em curso foram as únicas que tiveram
continuidade. Muitas famílias foram deixadas em alojamentos à espera de
atendimento, já que esta administração suspendeu o programa de provisão de
moradias por mutirão, que as construiriam em áreas desapropriadas durante o
governo anterior de Luiza Erundina.
A favela Dois de Maio, localizada na Zona Leste, que será vista adiante em um
dos estudos de caso, surgiu como consequência da suspensão de um desses
mutirões, que deixou as famílias abandonadas em alojamentos à espera de
atendimento e estas acabaram formando a favela, de acordo com Samora (2014).
Houve a desmobilização da estrutura descentralizada da administração
anterior, que era necessária ao desenvolvimento de projetos e obras de forma
específica em cada área. Segundo D’Alessandro (1999), as HABIs regionais, que
eram os escritórios da Superintendência de Habitação Popular, departamento da
Sehab, foram fechadas, reduzidas a cinco escritórios regionais, ao mesmo tempo
em que as portas da prefeitura foram fechadas à população.
O programa Prover consistiu em construir conjuntos habitacionais para
provisão de moradias necessárias à urbanização de favelas. Os recursos foram
provenientes do Orçamento Municipal, em 82% das obras, do setor privado, devido
às Operações Interligadas da Lei de Desfavelamento e do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID. O programa, que foi concebido no governo Luiza Erundina,
tinha como objetivo inicial a viabilização da urbanização das grandes favelas, estas
que exigiram a remoção de um grande número de moradias para permitir a
implantação das redes de infraestrutura. A ideia era que quadras inteiras no interior
das favelas fossem demolidas para a implantação de edifícios, que serviriam de
áreas “pulmão” para deslocamento dos moradores destes locais, o que permitiria a
implantação de infraestrutura em toda a área do assentamento, conforme Bueno
(2000).
Segundo o mesmo autor, houve uma brusca alteração deste programa na
administração do prefeito Paulo Maluf e os edifícios passaram a ser implantados
apenas nas áreas de maior visibilidade, geralmente próximas às avenidas, servindo
como um forte instrumento de marketing, deixando o restante da favela sem
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intervenção urbanística, escondida atrás dos prédios. Foi um programa marcado
pela forma autoritária e desrespeitosa de relacionamento com os moradores da
favela, conforme D’Alessandro (1999) e Bueno (2000).
As fases 1 e 2 do Prover produziram 5.468 unidades distribuídas por 23
favelas, utilizando praticamente a mesma tipologia de apartamentos, entre 40m2 e
45m2, muitos dos quais tiveram deterioração acelerada devido à falta de
revestimento. A tipologia dos edifícios não era adaptada a cada situação do terreno
das diferentes áreas, demandando grandes movimentações de terra para a sua
implantação. Por possuírem elevadores, a manutenção dos condomínios era muito
cara para os moradores e, muitos deles, foram desativados. Além disso, o programa
não realizou a regularização fundiária das áreas onde se situavam as unidades
habitacionais, permanecendo irregulares, impedindo que os moradores obtivessem a
escritura definitiva de seus apartamentos. Estes apartamentos eram financiados
para moradores com renda familiar mensal muito baixa e aqueles que quisessem
permanecer na favela precisavam financiar as unidades habitacionais, sem terem,
porém, a previsão da regularização fundiária. De acordo com Marques e Saraiva
(2005 apud SAMORA, 2010a), o programa se apresentou inviável a médio prazo.
Devido aos compromissos assumidos pela prefeitura com os bancos
financiadores, o sucessor de Paulo Maluf, Celso Pitta (1997 a 2000), deu
continuidade ao programa Prover. As fases 3 e 4, implementadas no período de sua
administração, sofreram alterações para ampliar a intervenção em maiores áreas
das favelas, adotando tipologias sem elevador e em construindo casas sobrepostas,
adequando-se ao perfil da demanda. Conforme Samora (2010a), o diálogo com a
população continuou mínimo e a sua administração enfrentou dificuldades ao ter
obras paralisadas devido à resistência de moradores em aceitar o tipo de
intervenção proposta e à vinda de moradores de outras áreas para os seus
conjuntos.
O Prover, durante as duas administrações Maluf e Pitta, produziu 13.295
unidades habitacionais e deixou 4.439 em andamento, com uma estrutura
administrativa criada para produzir 30.000 unidades habitacionais em favelas.
Marques e Saraiva (2005, apud SAMORA, 2010a), afirmam que o programa se
mostrou ineficaz, além de deixar moradores impedidos de terem a regularização dos
empreendimentos.
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3.2.2 Programa Bairro Legal: Marta Suplicy (2001 a 2004)
Grande parte das informações a respeito deste período de governo é
encontrada em Samora (2010a), que serviu de base para a avaliação das políticas
habitacionais da prefeita Marta Suplicy, ocorrida no período de 2001 a 2004. Sua
administração foi marcada pela retomada do diálogo com os movimentos sociais,
recuperando os fundamentos da administração de Luiza Erundina. O ex-deputado
estadual, Paulo Teixeira, foi designado como Secretário da Habitação e
Desenvolvimento Urbano e, no primeiro ano do mandato, com apoio dos
movimentos populares pró-moradia, por meio da sua secretaria, realizou a 1a
Conferência Municipal de Habitação para referendar a política municipal de
habitação, escolher as áreas prioritárias de intervenção e formar o Conselho
Municipal de Habitação. A Conferência contou com a participação de mais de 22 mil
pessoas, incluindo representantes dos movimentos populares, da sociedade civil, da
prefeitura e das universidades.
O Programa Bairro Legal foi um dos programas habitacionais que se
destacaram neste governo. A sua proposta era a requalificação urbana em áreas
territorialmente definidas, em regiões onde predominassem a precariedade urbana e
habitacional. As ações inclusas nesse programa foram: urbanização de favelas e
loteamentos; regularização fundiária; provisão habitacional; e implantação de
equipamentos públicos e comunitários. O programa também tinha o objetivo de
integrar as diversas ações habitacionais em curso na cidade, permitindo, ao mesmo
tempo, uma atuação em larga escala, a partir da licitação de projetos e obras com
participação popular. O programa produziu apenas planos de ação para 3 distritos
da cidade, com recursos da Aliança de Cidades do Banco Mundial. O nome Bairro
Legal se relacionou mais com o subprograma de urbanização de favelas, já que as
demais intervenções previstas no programa foram direcionadas para programas
específicos.
A administração Marta Suplicy também abrangeu o Programa Morar no Centro,
que era chamado de Morar Perto e tratava-se de um conjunto integrado de
intervenções habitacionais nos bairros centrais da cidade. Deste Programa fez parte
o conjunto habitacional Parque do Gato, no qual foi estabelecida a Locação Social.
A atuação da política de intervenção em favelas seria desenvolvida em
conjunto pela Sehab e Cohab SP. A atuação da Sehab seria por meio de sua
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Superintendência de Habitação Popular - Habi, que efetuaria os projetos e obras de
urbanização de favelas selecionadas na Conferência. Já a provisão habitacional em
conjuntos que receberiam as famílias removidas das favelas no processo de
urbanização caberia à Cohab. Esta seria responsável pela construção dos conjuntos
habitacionais, no próprio terreno da ocupação ou proximidades, para receber as
famílias que foram removidas das favelas com grande precariedade e sem
condições de serem urbanizadas.
Este período foi marcado por fatos inéditos, devido à implementação do
Estatuto das Cidades em 2001 e, posteriormente, a execução e aprovação do Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo. O novo zoneamento instituiu as
Zonas Especiais de Interesse Social - Zeis, que tornam prioritários os terrenos
vazios e as regiões precárias da cidade em áreas bem servidas de infraestrutura
urbana, para sofrerem intervenção focada na habitação de interesse social. Além
das Zeis, foram definidos outros diversos instrumentos de apoio às políticas
habitacionais e urbanas, mais justas na redistribuição dos recursos sociais
municipais.
Para descentralizar o programa, o Bairro Legal contou com o Habi, que dividiu
a Superintendência em Regionais: Leste, Norte, Sul, Sudeste e Centro. Essa divisão
ocorreu de acordo com a delimitação dos distritos municipais e presença de favelas
na cidade. As Habi’s regionais faziam a interlocução com as comunidades,
encaminhavam as suas demandas e se relacionavam diretamente com as Sub
Prefeituras.
De acordo com Furigo (2003 apud SAMORA, 2010a), a avaliação feita pelo BID
sobre a pós-ocupação dos conjuntos do Cingapura revelaram resultados pouco
satisfatórios, levando o banco a concordar em investir o restante dos recursos em
ações diferenciadas. Com esse acordo, o programa Bairro Legal pode contratar 21
projetos de urbanização, num momento em que o orçamento municipal estava
comprometido e a cidade estava impedida de buscar recursos onerosos. Este
número de projetos atingia cerca de 50 mil famílias, pois abrangiam as favelas de
Heliópolis e Paraisópolis.
Com base no acúmulo das experiências dos governos anteriores, elaborou-se
a metodologia para desenvolvimento de projetos de urbanização no Bairro Legal. A
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participação popular e o respeito à diversidade dos assentamentos com o
desenvolvimento de projetos específicos para cada área, foram elementos captados
do governo de Luiza Erundina. Do Prover, foi herdado o modelo de produção em
maior escala. Com isso, os projetos foram licitados e elaborados por empresas
terceirizadas e fiscalizados por gerenciadoras. Estas ações, por um lado, permitiram
o desenvolvimento de tipologias específicas por área e, por outro lado, coibiram a
participação popular mais efetiva. A administração da prefeita Marta Suplicy não
iniciou qualquer obra. Todas, porém, foram licitadas e permitiram que a
administração seguinte lhes desse continuidade. A Favela do Gato foi a única obra
concluída em favelas. A favela foi totalmente removida devido à sua precariedade e,
em seu lugar, foi construído um conjunto habitacional pela Cohab. Os moradores
receberam as unidades através do modelo de locação social, em vez de
financiamento.
Marques e Saraiva (2006 apud SAMORA, 2014), avaliaram que nesta
administração da Marta Suplicy houve dispersão de esforços, sem uma produção
habitacional de porte. Esse quadro foi apontado como consequência da estrutura
administrativa reduzida deixada pela administração anterior de Maluf e Pitta.

3.2.2.1 Método de intervenção em favelas do programa Bairro Legal
Ainda de acordo com Samora (2014), o programa Bairro Legal formatou o seu
método de intervenção em favelas de modo a adequar os projetos para
desenvolvimento em larga escala e mantendo diálogo com a população. Os
procedimentos de projeto, desenvolvimento e fiscalização, foram uniformizados para
todas as projetistas, funcionários da Sehab e gerenciadoras, de forma que a sua
qualidade fosse garantida. O programa abrangia cerca de 27 assentamentos com
previsão de receberem intervenção de urbanização, entre os quais estavam os
assentamentos Dois de Maio e Vila Nova Jaguaré, que são dois dos quatro estudos
de caso que fazem parte deste trabalho. A Tabela 12 apresenta as informações de
distrito, número estimado de domicílios e situação das redes de água e esgotos
desses dois assentamentos supracitados, quando estavam listados na relação de
favelas constantes do programa Bairro Legal.
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Tabela 12 - Assentamentos Dois de Maio e Vila Nova Jaguaré relacionados no programa
Bairro Legal

Áreas de intervenção do Programa Bairro Legal - Urbanização de
Favelas: Dois de Maio Vila Nova Jaguaré
Assentamento
Dois de Maio
Vila Nova Jaguaré

Número
de
Distrito
domicílios
(estimado)
São Mateus
630
Jaguaré

3.623

Rede de
água

Rede de
esgotos

Ausência
Parcial

Ausência
Parcial

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Samora (2010a)

A favela Vila Nova Jaguaré, que apresentava rede de água e rede de esgotos
em situações parciais, assim como outras favelas relacionadas no programa com a
mesma situação, já haviam sofrido intervenções nas administrações anteriores,
porém, sem continuidade. Essas favelas haviam crescido e se tornaram mais
densas, apresentando situações de risco, por não terem completado o processo de
urbanização e regularização fundiária.

Na época, foram efetuadas vistorias que

encontraram faixas de servidão ocupadas por construções irregulares, que
comprometiam as redes de esgoto e drenagem de água pluvial, além de redes
obstruídas e sem manutenção (substituídas por redes improvisadas), e espaços
públicos degradados. No caso da favela Dois de Maio, havia moradores ainda em
alojamentos oriundos da administração de Luiza Erundina.
Conforme Samora (2014), foram verificadas três situações distintas quanto à
qualidade urbanística nas áreas dos assentamentos que eram objeto do programa
Bairro Legal:
1) favelas complexas, de tamanho médio a grande, de ocupação densa e
desordenada, com um processo de urbanização que necessita de um
número elevado de remoções;
2) pequenos núcleos de menor complexidade devido ao porte e tipo de
ocupação, permitindo intervenções com remoções pontuais;
3) áreas de maior complexidade, que são glebas que sofreram
intervenções

em

diferentes

épocas,

possuindo

tecido

urbano

heterogêneo devido à presença de empreendimentos habitacionais
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(lotes urbanizados, conjuntos habitacionais, mutirão de edificações
unifamiliares) em meio, em alguns casos, de áreas vazias que podem
ser

objeto

de

provisão

habitacional.

Estas

áreas

demandam

desenvolvimento de obras e projetos em várias etapas e a integração
entre

diversos

núcleos

existentes

para

a

realização

de

sua

urbanização.
Segundo Samora (2010a), foram considerados cinco aspectos no conceito de
urbanização de favelas formulado pelo programa Bairro Legal e aplicado em seus
projetos. São eles: integração à cidade; manutenção das características físicas e
sociais locais; participação popular; parcelamento do solo, com vistas à
regularização física e fundiária; e qualificação e destinação dos espaços públicos.
Cada um desses aspectos está detalhado no Quadro 2.
Quadro 2 - Aspectos considerados no conceito de urbanização de favelas do programa
Bairro Legal

Aspectos considerados no conceito de urbanização de favelas do programa Bairro Legal
Integração à cidade

Conexão do núcleo às redes de circulação viária e de saneamento da cidade, incorporado na
rotina de manutenção das concessionárias de serviços e órgãos públicos, no processo de
planejamento da cidade, legislação, planos e cadastros.

Manutenção das
características físicas e sociais
locais

A remoção devia-se à implantação das redes de infraestrutura e eliminação de risco,
precariedade das moradias. Evitou-se a verticalização excessiva das unidades habitacionais por
descaracterizar ainda mais a ocupação e necessitar, para seu funcionamento, do
estabelecimento de condomínio com áreas comuns, cuja manutenção é problemática.

Participação popular

As administrações políticas mais democráticas foram as que conseguiram intervir mais e melhor
nas favelas, ganhando o apoio popular, ao passo que aquelas mais autoritárias frequentemente
necessitaram de ações de reintegração de posse para conseguir levar a cabo seus objetivos. A
população tomou parte das discussões do programa Bairro Legal.

Parcelamento do solo, com
vistas à regularização física e
fundiária

Os moradores organizaram seus espaços espontaneamente a partir de uma divisão em lotes
que, sempre que possível, foram consolidados pelos projetos. A regularização urbanística
seguiu os parâmetros das Zeis, estabelecidos pelo Plano Diretor Estratégico do Município de
São Paulo. Foram delimitados os espaços públicos e privados no projeto.

Qualificação e destinação dos
espaços públicos

Os projetos atribuíram uso a todos os espaços comuns, com desenhos que induzissem a sua
incorporação adequada ao cotidiano dos moradores. Faixas de servidão foram, sempre que
possível, associadas ao sistema viário, procedimento que garante a manutenção futura das
redes e funcionamento adequado do sistema de micro-drenagem.

Fonte: adaptado pelo autor com dados de Samora (2010a)
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As favelas integrantes do Bairro Legal tiveram índices de remoção muito
maiores do que os praticados anteriormente. Os fatores responsáveis por esse
índice são: complexidade das favelas; alta densidade dos assentamentos; e
presença considerável de áreas de risco. Dos 13.836 domicílios a serem
urbanizados, 5.503 domicílios, que representam 43% do total, precisariam ser
removidos pelo fato de não terem condições de serem consolidados. A maior parte
das construções, provenientes dessas remoções, tinha sua localização prevista para
o perímetro original do assentamento, e o restante deveria ser construído em áreas
próximas, algumas das quais já delimitadas como Zeis no Plano Diretor Estratégico
de 2002, conforme Samora (2014). A Tabela 13 apresenta os números referentes às
remoções nas favelas do Programa, com destaque das favelas Dois de Maio e Vila
Nova Jaguaré, pelo fato de serem objetos de estudo de caso deste trabalho. A
favela Dois de Maio apresentou necessidade de remoção de 28% dos seus
domicílios, portanto, abaixo do índice de 41% referente ao universo total de favelas
do programa, enquanto que a favela Vila Nova Jaguaré apresentou 48% dos seus
domicílios com necessidade de serem removidos, levemente acima do índice
supracitado.
A diretriz do programa Bairro Legal, para método de cálculo da provisão
habitacional, utilizou apenas o dado de “domicílio cadastrado” e não o de “família
cadastrada”, para que se tenha um congelamento dos dados da necessidade de
provisão habitacional que possa ser equacionada pela implantação do projeto de
urbanização e das novas unidades habitacionais, já que o crescimento vegetativo da
população e a alta taxa de ocupação das favelas estão em rápida alteração. Para as
famílias que residiam em moradias alugadas, o chefe da família residente, e não o
proprietário da edificação, seria beneficiado por uma nova unidade habitacional.
Sabe-se que muitos inquilinos foram ameaçados pelos proprietários a entregarem
as suas novas moradias após a urbanização. Sobre o ressarcimento dos valores já
investidos em sua residência pelos moradores removidos, os procuradores da
Sehab entenderam que o poder público deveria ressarcir a perda da moradia com
outra unidade habitacional.

69

Tabela 13 - Necessidade de remoção, provisão interna e externa de moradias pelo
Programa Bairro Legal

Fonte: adaptado pelo autor com dados de Samora (2010a)

As diretrizes mais relevantes a serem consideradas no desenvolvimento dos
projetos habitacionais, dentro do Programa Bairro Legal, conforme Samora (2010a),
referem-se à recomendação de que as tipologias sejam de média densidade, em
torno de quatro pavimentos, evitando maior verticalização que acarretaria o uso de
elevadores, com consequente incremento dos custos condominiais. Como os
terrenos disponíveis no interior da favela não possuem amplas dimensões, a escolha
desse padrão de média densidade seria o mais adequado para a construção do
maior número possível de unidades habitacionais.

3.2.3 Programa de Urbanização de Favelas: Serra-Kassab (2005 a 2012)
José Serra assumiu a prefeitura em 2005, mas, logo depois, em 2006,
abandonou o cargo para disputar as eleições presidenciais. Gilberto Kassab, seu
vice, assumiu a prefeitura de 2006 até 2008, reelegendo-se em 2009 e
permanecendo até o final do mandato em 2012. A política habitacional destas
administrações pode ser considerada ambígua. Manteve principalmente projetos que
estavam com obras licitadas ou ações de regularização fundiária e, por outro lado,
paralisou outras ações, como o programa Morar no Centro.
A respeito das favelas, a primeira administração de Gilberto Kassab captou um
grande volume de recursos advindos do governo federal e de emendas
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parlamentares específicas para alguns núcleos e maior apoio da CDHU para
urbanização de favelas, que vem tendo participação nas provisões habitacionais
financiadas para moradores. A administração deu continuidade à política de
regularização fundiária em algumas áreas, mas, por outro lado, retomou ações de
despejo em muitas favelas, principalmente as localizadas em áreas previstas para
receberem obras viárias, como o Rodoanel e a ampliação da Marginal Tietê,
conforme Samora (2010a). A Figura 10, a seguir, foi obtida pelo autor deste trabalho
em visita à favela Brasilândia, em 22/03/14, em conjunto com a professora Patricia
Rodrigues Samora, que tem familiaridade com líderes comunitários da área. Foi
possível constatar a dura realidade dos moradores de uma área da favela, em um
local onde passaria o Rodoanel, que tiveram as suas casas demolidas em troca de
um “cheque-despejo”, que, muitas vezes, não cobre os custos do investimento que o
cidadão fez em sua residência.
Figura 10 - Demolição de casas na Brasilândia

Fonte: elaborado pelo autor em visita à Brasilândia realizada no dia 22/03/14

Foi mantida a parceria, iniciada no governo de Marta Suplicy, com a Aliança de
Cidades do Banco Mundial. Segundo o que afirma Samora (2010a), o destaque
dessa parceria foi o trabalho, efetuado pela Fundação Sistema Estadual de Analise
de Dados - Seade, de levantamento da precariedade habitacional em São Paulo e
metodologia de priorização das intervenções, além da criação de um sítio na internet
que contém diversas informações sobre a habitação no Município de São Paulo.
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Foram realizados trabalhos de capacitação com os técnicos municipais para a
atuação

em

assentamentos

precários,

porém,

as

equipes

permaneceram

subdimensionadas.
Após a criação do Ministério das Cidades em 2003, diretrizes mais claras
passaram a favorecer a cidade, beneficiada pela conjuntura favorável quanto às
políticas habitacionais federais implementadas por estados e municípios. O
Ministério organizou as ações federais no âmbito de suas quatro Secretarias
Nacionais: Habitação, Saneamento Ambiental, Transporte e Mobilidade, e
Programas Urbanos. A Política Nacional de Habitação que foi aprovada em 2004
continua em curso e tem a proposta de articular as ações de habitação de interesse
social e o setor habitacional de mercados, uma vez que ambos possuem papéis
fundamentais para promover o desenvolvimento urbano das cidades, o que resultou
no programa Minha Casa Minha Vida, em 2009. A integração de assentamentos
precários às cidades, a partir de ações de regularização fundiária, saneamento
ambiental e moradia adequada, recebeu atenção prioritária. Isto implica na execução
de obras de urbanização, implantação de serviços públicos e de equipamentos
comunitários, recuperação de áreas degradadas e preservação do meio ambiente,
de forma a compatibilizar com o direito à moradia (BRASIL, 2010).
O Município de São Paulo passou a contar com um importante aumento de
recursos destinados à habitação social e urbanização de favelas, com origem nas
três esferas de governo, incluindo o Plano de Aceleração do Crescimento - PAC do
governo federal, isto graças à regularização do setor habitacional e de uma política
federal clara que prioriza os assentamentos precários. A favela Vila Nova Jaguaré,
por exemplo, está entre as beneficiadas por recursos federais, estaduais e
municipais. Estas administrações resgataram a política do Prover quanto ao
financiamento da provisão habitacional para favelas, que desta vez é efetuado pela
CDHU. Muitas famílias, porém, não possuem renda suficiente para arcar com as
taxas de financiamento. Muitas delas preferiram receber verba de atendimento
habitacional no valor de R$ 5.000,00, ou, então, receber R$ 8.000,00 da Prefeitura
para comprar outra moradia em favela, como, por exemplo, na favela Jardim Edite,
onde das 787 famílias assentadas, 374 foram atendidas com verba de atendimento
habitacional (SAMORA, 2010a).
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Em 2009 a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Sehab,
elaborou o PMH 2009-2024, contemplando as propostas do poder público para a
política habitacional de interesse social para o período de 2009 a 2024. Foram
estabelecidos metas e cálculos de recursos necessários para urbanizar e regularizar
todos os assentamentos precários na cidade. Essas propostas foram submetidas a
debates públicos, iniciados em 2007 e realizados também em 2010 e 2011,
consolidando revisões em ações que já tinham vigência desde 2009. A política
habitacional do Município, apresentada no plano, pautou-se por cinco princípios
fundamentais: moradia digna, justiça social, sustentabilidade ambiental, gestão
democrática e gestão eficiente (Anexo).
O Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo Renova SP,
organizado pela Sehab, integrou o Programa de Urbanização e Regularização de
Assentamentos do PMH e mereceu destaque no período desta administração. Como
resultado, teve a contratação de projetos para 22 Perímetros de Ação Integrada PAI contendo assentamentos precários, áreas livres para provisão e conjuntos
habitacionais, que se mostraram prioritários para intervenção. Algumas obras foram
valorizadas devido à arquitetura dos empreendimentos habitacionais no interior das
favelas e, por isso, receberam prêmios nacionais e internacionais, conforme Samora
(2011).
Com a premissa de agregar as informações necessárias à formulação da
política habitacional municipal e auxiliar na construção do Plano Municipal de
Habitação, foi criado o Sistema de Informações Habitacionais - Habisp, que pode ser
acessado no site (www.habisp.inf.br). O sistema apresenta dados sobre demanda
por atendimento, armazena informações sobre programas e obras em andamento e
instrumentos de apoio às ações habitacionais. O Habisp constituiu-se em importante
ferramenta de planejamento por permitir cruzar as informações cadastrais
georreferenciadas de todos os assentamentos precários e informais da cidade com
os programas habitacionais em andamento, programas de saneamento da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, implantação
de parques e áreas verdes da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente SVMA, ou, ainda, do novo cadastro de áreas de risco, em desenvolvimento pela
Secretaria Municipal de Subprefeituras - SMSP, conforme São Paulo (2011b).
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O Plano tem como meta realizar cerca de 130.000 reassentamentos e atender
cerca de 800.000 famílias, o que corresponde a aproximadamente ao número total
de famílias moradoras em favelas e loteamentos no Município de São Paulo. O
diagnóstico do PMH apresenta um percentual de aproximadamente 30% da
população do Município habitando assentamentos precários. A Tabela 14, a seguir,
mostra a distribuição dessa população entre os domicílios de favelas e loteamentos
irregulares, conforme o PMH 2009-2024, São Paulo (2011b).

Tabela 14 - Distribuição da população em assentamentos precários do Município de
São Paulo conforme PMH

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de São Paulo (2011b) e Zuquim
(2012)

Para a implementação do Plano são previstos recursos de dotação própria, da
parceria com o Estado de São Paulo (CDHU) e Governo Federal (Orçamento Geral
da União – PAC), contando, inclusive com empréstimos internacionais do BID e do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento do Banco Mundial - Bird.
Até o mês de julho de 2012, de acordo com a Agenda 2012 do Programa de
Metas 2009-2012 do Município de São Paulo, a execução do Programa de
Urbanização de Favelas tinha atendido 70.073 famílias e o Programa de
Urbanização de Favelas e Loteamentos em áreas de Mananciais tinha atendido
60.000 famílias. Somando-se estes dois programas, foram atendidas 130.073
famílias, o que representou, aproximadamente, 16% do total de cerca de 800.00
famílias, que é a meta do Plano. A Agenda 2012 não disponibilizou informações
sobre a produção habitacional referente ao reassentamento de famílias afetadas
pelas obras de infraestrutura, conforme São Paulo (2012a). O PMH prevê
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aproximadamente

130.000

unidades

habitacionais

para

reassentamentos

decorrentes dessas obras. Se a provisão de moradias tivesse seguido o mesmo
ritmo das obras (16%), deveriam ter sido construídas cerca de 21.000 unidades
habitacionais. De acordo com informações levantadas com técnicos da Habi e nos
meios de comunicação, Zuquim (2012), até aquele momento, só haviam sido
construídas 10.000 unidades habitacionais, que representam apenas 7,6% das
cerca de 130.000 unidades habitacionais previstas. Esse resultado mostrou
ineficiência no Programa de Urbanização de Favelas do período Serra-Kassab,
deixando de garantir os direitos à moradia digna e à justiça social previstos no PMH
e suas diretrizes, conforme Anexo.
Zuquim (2012) considerou as urbanizações efetuadas no período Serra-Kassab
de qualidade ambiental inferior em relação ao que a proposta original do Bairro
Legal previa. Foram canceladas as remoções previstas que permitiriam integrar o
viário da favela ao bairro, possibilitando que os lotes tivessem testada para via oficial
e acesso à infraestrutura pública e dando espaço para a implantação de áreas
públicas. Quadras muito densas e precárias foram urbanizadas até o seu perímetro,
deixando o interior à cargo dos moradores. As novas áreas de provisão receberam
tratamento melhor, com projetos de arquitetos renomados e premiados. Já os
demais domicílios situados nas vielas foram tratados de forma diferente e inferior,
com intervenções pouco efetivas. Mautner e Zuquim (2013) também apontam que
houve dificuldade de regularização fundiária de favelas nesse período, que não
tiveram os lotes resultantes e as áreas públicas demarcados claramente,
demandando novas intervenções.
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3.2.4 A administração atual e suas diretrizes: Fernando Haddad (2013 até o
momento)
Fernando Haddad assumiu a prefeitura em 2013 com previsão de término em
2016. A administração do prefeito mantém a continuidade dos projetos em
andamento e, em parceria com o governo federal, por meio do programa “Minha
Casa, Minha Vida”, tem a meta de produzir 55.000 moradias populares no Município
de São Paulo, além de regularizar a situação de 200.000 famílias e povoar o Centro
da Capital Paulista, aproveitando prédios e áreas ociosas, Piza (2012). Essas metas
estão apresentadas também no Programa de Metas da Cidade de São Paulo 20132016, que além desses números, conforme São Paulo (2013a), também apresenta a
meta de beneficiar 70.000 famílias no Programa de Urbanização de Favelas.
A administração Haddad divulgou, na Revisão do Plano Diretor Estratégico de
2013, que, de um total de 386.498 domicílios em favelas, 41.333 domicílios, que
representam 10,7%, tiveram suas urbanizações concluídas. Destes, 35.383 (9,2%)
estavam sem Título de Concessão e 5.950 (1,5%) estavam com Título de
Concessão, porém os lotes não estavam regularizados. Os domicílios com
urbanização em andamento eram 69.279. Destes, 65.922 (que representam 17,1%
do total de 386.498 domicílios) estavam sem Título de Concessão e 3.357 (0,9% do
total) estavam com Título de Concessão, porém os lotes não estavam regularizados.
Os domicílios sem intervenção prevista eram 275.886. Dos 386.498 domicílios,
214.720 (55,6%) estavam sem Título de Concessão, 54.009 (14%) estavam com
Título de Concessão, porém, os lotes não estavam regularizados e 7.157 (1,9%)
estavam com Título de Concessão e com lotes regularizados, conforme apresentado
na Figura 11, a seguir.
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Figura 11 - Intervenções em favelas segundo Revisão do Plano Diretor Estratégico
2013 da PMSP

Fonte: adaptado pelo autor de São Paulo (2013b)

A diretriz desta administração está apontando claramente para a adequação da
política habitacional às regras do programa Minha Casa Minha Vida do Governo
Federal, apesar das críticas de alguns arquitetos e urbanistas, pelo fato do MCMV
possuir tipos habitacionais massificados e localizados em áreas afastadas dos
centros urbanos, o que dificultaria a implantação deste modelo nas favelas. Um
exemplo desta adequação, são as alterações sofridas por projetos que vieram do
concurso Renova São Paulo, que tiveram que atender as regras da Caixa
Econômica Federal, que faz a gestão do MCMV, Samora (2014).
Ainda é cedo para obter conclusões a respeito da qualidade urbanística dessas
intervenções, esperando-se que, dentro de alguns anos, seja possível avaliar esses
resultados.

3.2.4.1 Fatos da administração Haddad
A administração Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores - PT,
publicou em 03/04/14 no “Diário Oficial” a liberação de R$ 40 milhões para a criação
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de unidades habitacionais na área onde está a favela Funchal, que fica na Rua
Coliseu, próxima ao Shopping JK Iguatemi. Segundo a Secretaria Municipal de
Habitação, as obras deverão ter início em 2015, e o terreno de 4.400 m2 deverá ser
desapropriado, para que, no lugar da favela Funchal, seja construído um conjunto
habitacional da Cohab, Rodrigues (2014).
A Figura 12 mostra a localização da Favela Funchal em relação ao Shopping
JK Iguatemi.
Figura 12 - Favela Funchal em 2014

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

Em 21 de janeiro de 2014, conforme informações da Secretaria Executiva de
Comunicação - Secom da Prefeitura de SP, o prefeito Fernando Haddad visitou o
conjunto habitacional Jardim Edite (que é um dos estudos de caso deste trabalho), e
considerou este conjunto como um padrão a ser reproduzido em empreendimentos
de habitação popular, pois apresenta o misto, entre moradias e equipamentos
públicos (creche, unidade de saúde e restaurante escola), (Figura 13).
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Figura 13 - Visita do prefeito Fernando Haddad ao conjunto habitacional Jardim Edite em
2014

Fonte: São Paulo (2014c)

3.3 Análise sobre os programas de intervenção em favelas
O que se verifica nas diferentes administrações é que as mesmas áreas de
favelas tem sofrido intervenções urbanísticas, administrações após administrações,
sem que ocorra de fato a regularização desses lotes de seus respectivos domicílios
para se integrarem à cidade. Essa situação impede que esses assentamentos
precários recebam serviços de manutenção pública ou que sejam comercializados
de forma legal.
As administrações municipais não puderam mais ignorar esse problema
emergencial e, a partir do Estatuto das Cidades, houve maior consistência nas
ações. O Bairro Legal passou por alterações após as licitações das obras, reduzindo
as remoções nos assentamentos. Por um lado, demandou menor quantidade de
terrenos pela prefeitura, que seriam usados para provisões provenientes de
remoções. Por outro lado, mantiveram quadras, lotes e domicílios irregulares e com
necessidade de futuras intervenções que possibilitem um projeto de parcelamento
efetivo. Em paralelo, existe o constante problema do crescimento das favelas e seus
respectivos adensamentos, o que demandará uma revisão do Plano Municipal de
Urbanização.
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3.4 Análise geral sobre os ambientes de favelas e os ambientes verticalizados após
intervenção
Nesta seção foram levantadas causas, apontadas por moradores e agentes,
que correspondem aos pontos positivos e negativos das habitações em favelas e
das habitações nos conjuntos habitacionais que passaram pela intervenção de
urbanização por meio da verticalização onde eram antigas favelas. As informações
foram obtidas nos empreendimentos habitacionais – Conjunto Residencial Água
Branca, Conjunto Heliópolis Gleba A e o Residencial Parque do Gato, baseado em
Albuquerque (2006). Para facilitar a visualização e compreensão da realidade dos
moradores que vivem nesses ambientes, foram apresentados os fatores dispostos
por meio de Diagrama de Ishikawa, de acordo com as Figuras 14, 16, 18 e 20, a
seguir.
O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta gráfica que tem como objetivo
identificar as causas para um efeito ou problema. Neste caso, os efeitos são os
pontos positivos e negativos de habitações em favelas e em conjuntos habitacionais
que passaram pela intervenção de urbanização por meio da verticalização de
favelas.
As causas do Diagrama de Ishikawa foram agrupadas, conforme o tema,
dentro dos seguintes tópicos relacionados às questões habitacionais: arquitetura,
sociais,

encargos,

habitabilidade,

infraestrutura,

manutenção,

segurança

e

saneamento básico.
Após apresentar cada um dos Diagramas de Ishikawa, foram elaborados os
seus respectivos Diagramas de Pareto para mostrar a ordenação por frequência das
causas que determinam pontos positivos e negativos nas favelas e habitações em
verticalização, conforme as Figuras 15, 17, 19 e 21.
O Diagrama de Ishikawa sobre pontos positivos nas habitações em favelas,
baseado em Albuquerque (2006), conforme Figura 14, apresenta três tópicos:
sociais, encargos e habitabilidade. Na ramificação de cada tópico, estão as suas
respectivas causas responsáveis pelos pontos positivos nas habitações em favelas.
O tópico habitabilidade, por exemplo, possui duas causas, que são: unidades
habitacionais com espaços amplos em muitos casos; e possibilidade do morador
ampliar a unidade habitacional.
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Figura 14 - Diagrama de Ishikawa sobre pontos positivos nas habitações em favelas

Fonte: elaboração própria com base em Albuquerque (2006)

Na Figura 15, a seguir, está o respectivo Diagrama de Pareto com a ocorrência
das causas para os pontos positivos de habitação em favela, sob a ótica dos
moradores e agentes.
Figura 15 - Diagrama de Pareto sobre pontos positivos nas habitações em favelas

Fonte: elaborado pelo autor

O tópico “sociais”, conforme Figura 15, representa 50% dos tipos de causas
para os pontos positivos da moradia em favela, que são três: coletividade entre
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moradores; orgulho de pertencer à favela; e desperta a consciência crítica dos
moradores para solucionar problemas (Figura 14). O digrama mostra que causas
sociais tem grande influência para a obtenção de sucesso em habitação.
O Diagrama de Ishikawa sobre pontos negativos nas habitações em favelas
(Figura 16) apresenta seis tópicos: sociais, saneamento básico, infraestrutura,
arquitetura, segurança e habitabilidade.

Figura 16 - Diagrama de Ishikawa sobre pontos negativos nas habitações em favelas

Fonte: elaboração própria com base em Albuquerque (2006)

A seguir, está o respectivo Diagrama de Pareto com a ocorrência das causas
para os pontos negativos de habitação em favelas, sob a ótica dos moradores e
agentes (Figura 17).
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Figura 17 - Diagrama de Pareto sobre pontos negativos nas habitações em favelas

Fonte: elaborado pelo autor

Os tópicos “infraestrutura” e “sociais” representam juntos 44% dos tipos de
causas para os pontos negativos da moradia em favela.
A respeito dos pontos positivos nas habitações em favelas urbanizadas por
meio da verticalização, o Diagrama de Ishikawa (Figura 18) apresenta seis tópicos:
sociais, saneamento básico, infraestrutura, arquitetura, segurança e habitabilidade.
Figura 18 - Diagrama de Ishikawa sobre pontos positivos nas habitações em favelas
urbanizadas por meio da verticalização

Fonte: elaboração própria com base em Albuquerque (2006)
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A seguir, na Figura 19, está o respectivo Diagrama de Pareto com a ocorrência
das causas para os pontos positivos de habitação em verticalização, sob a ótica dos
moradores e agentes.

Figura 19 - Diagrama de Pareto sobre pontos positivos nas habitações em favelas
urbanizadas por meio da verticalização

Fonte: elaborado pelo autor

Os tópicos “sociais” e “infraestrutura” representam juntos 55% dos tipos de
causas para os pontos positivos da moradia em verticalização, demandando atenção
durante a elaboração de projetos habitacionais.
A Figura 20 apresenta o Diagrama de Ishikawa sobre pontos negativos nas
habitações em favelas urbanizadas por meio da verticalização, e contém cinco
tópicos: sociais, encargos, infraestrutura, manutenção e habitabilidade.
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Figura 20 - Diagrama de Ishikawa sobre pontos negativos nas habitações em favelas
urbanizadas por meio da verticalização

Fonte: elaboração própria com base em Albuquerque (2006)

O respectivo Diagrama de Pareto está apresentado na Figura 21 com a
ocorrência das causas para os pontos negativos de habitação em verticalização, sob
a ótica dos moradores e agentes.
Figura 21 - Diagrama de Pareto sobre pontos negativos nas habitações em favelas
urbanizadas por meio da verticalização

Fonte: elaborado pelo autor
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Em destaque estão os tópicos “encargos” e “manutenção” que, juntos, somam
53% dos tipos de causas para os pontos negativos da moradia em verticalização. Os
futuros projetos de verticalização de favelas, ao levar em conta esses tópicos,
podem reduzir conflitos e inadequações.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este item agrupa resultados obtidos a partir da pesquisa realizada sobre
quatro estudos de caso, apresentando a realidade de conjuntos habitacionais que
passaram por intervenções por meio de verticalização de favela. Finalmente, a
análise comparativa desses estudos de caso, aponta as semelhanças e diferenças
entre os conjuntos habitacionais verticalizados buscando melhor compreender essa
realidade.

4.1 Estudos de caso sobre urbanização recente por meio da verticalização de
favelas
Como já se definiu anteriormente, foram selecionados quatro aglomerados
subnormais para serem apresentados em maior detalhe, como estudo de caso sobre
urbanização recente dentro no período dos anos de 2001 a 2012, em favelas na
cidade de São Paulo, com ocorrência de verticalização. Os conjuntos habitacionais
Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré, Dois de Maio e Jardim Edite são exemplos de
intervenções realizadas pelas administrações municipais em diferentes projetos de
governo, que apresentam inclusive algumas iniciativas inovadoras.
A escolha desses quatro conjuntos habitacionais se deu pelo fato de que os
seus projetos e obras de verticalização abrangem as diferentes administrações
concluídas da Prefeitura de São Paulo, recentes no Município desde 2001.
Os conjuntos habitacionais Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré e Dois de
Maio fizeram parte do período do Programa Bairro Legal da administração Marta
Suplicy na Prefeitura de São Paulo. O primeiro ficou marcado por ter sido o único
conjunto com projeto e obra de urbanização concluída no período. Os segundo e
terceiro conjuntos tiveram os projetos iniciados no período do Programa Bairro Legal
da administração Marta Suplicy e as obras realizadas na administração subsequente
no Programa de Urbanização de Favelas do período Serra-Kassab, com os seus
projetos

alterados

para

poder

atender

maior

número

de

moradores

e,

consequentemente, com piora das condições urbanísticas.
O conjunto habitacional Jardim Edite fez parte do Programa de Urbanização
de Favelas do período Serra-Kassab, com projetos e obras realizados nessa
administração.
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A localização dos quatro conjuntos habitacionais escolhidos está apresentada
nas Figuras 22 e 23 a seguir.
A Figura 22 exibe a localização dos quatro conjuntos habitacionais por meio
de imagem de satélite, o que possibilita observar o contexto viário, as áreas verdes e
a mancha urbana da Metrópole.

Figura 22 - Localização geral dos quatro conjuntos habitacionais dos estudos de caso,
observando-se contexto viário, áreas verdes e mancha urbana

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

A seguir, a Figura 23, permite visualizar os quatro conjuntos habitacionais
observando-se os limites do Município de São Paulo, além da localização de
mananciais e contexto viário.
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Figura 23 - Localização geral dos quatro conjuntos habitacionais dos estudos de caso,
observando-se os limites do Município

Fonte: elaborado pelo autor por meio de imagem extraída do Google Maps (2015)

Para levantar as informações dos estudos de caso, foi seguido um roteiro que
se encontra detalhado no Apêndice deste trabalho. Os conjuntos habitacionais foram
caracterizados por meio dos seguintes tópicos: Localização e origem; Edificações,
infraestrutura e saneamento básico; População residente; Intervenções realizadas;
Pós-ocupação; e Considerações sobre o estudo de caso.
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4.1.1 Parque do Gato
O estudo de caso Parque do Gato, assim como os outros três estudos,
tiveram informações levantadas seguindo o roteiro que se encontra no Apêndice
deste trabalho. Estas características estão apresentadas a seguir com maiores
detalhes, dentro dos tópicos.

4.1.1.1 Localização e origem
A Favela do Gato original estava localizada no Bairro do Bom Retiro, próxima
da Av. Castelo Branco (Marginal Tietê), na confluência dos rios Tamanduateí e
Tietê, no lado oposto ao Anhembi. Por volta de 1992 iniciou uma grande ocupação
da Favela do Gato por meio da construção de barracos precários sustentados por
palafitas, pois estava em uma área plana marginal ao Rio Tamanduateí, sujeita a
enchentes. No entorno da favela há a presença de vários clubes privados, escolas
de samba e instalações esportivas municipais, conforme Albuquerque (2006).
A favela teve origem em função das atividades de reciclagem de materiais,
pois havia despejo de grande quantidade de materiais recicláveis próximo ao local
da favela, Sanches (2008).
A seguir, a Figura 24 mostra a demarcação, no retângulo vermelho, da área
original da favela Parque do Gato ocupada por barracos. Na área amarela está a
indicação do local destinado à execução do projeto de urbanização.
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Figura 24 - Demarcação da área do Parque do Gato

Fonte: elaborado pelo autor a partir de São Paulo (2014b)

A favela era vizinha de um terreno municipal com dimensão suficiente para a
implantação dos edifícios, e permitir a relocação dos moradores que estavam na
beira do rio. Conforme Samora (2010a), o local onde estava a favela foi
transformado em parque.

4.1.1.2 Edificações, infraestrutura e saneamento básico
A Favela do Gato tinha 350 imóveis (barracos), ocupando uma área marginal
ao Rio Tamanduateí, totalmente plana, porém, sujeita a enchentes. Os moradores
montaram barracos bastante precários, muitos deles construídos sobre palafitas, já
que não valia a pena investir muito em uma moradia sujeita à degradação
decorrente das enchentes, Albuquerque (2006).
Conforme Samora (2010a) era impossível uma obra de urbanização no
próprio local da Favela do Gato devido às constantes inundações nas margens do
Rio Tamanduateí. Os barracos eram feitos de material precário, pois os moradores
entenderam que não poderiam permanecer num terreno tão instável e por isso não
investiram para construir casas.
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Conforme Sanches (2008) a população da Favela do Gato tinha acesso à
água, mas não ao saneamento. Os moradores enfrentavam problemas como lixo a
céu aberto e falta de tratamento do esgoto que era jogado ao rio. Em 2001, houve
um incêndio que destruiu 33 barracos e exigiu remoção de parte das famílias pela
Prefeitura, Salcedo e Monteiro (2011).

4.1.1.3 População residente
Em 2001, data em que a Prefeitura de São Paulo realizou o cadastramento,
foram cadastradas 396 famílias moradoras da Favela do Gato, das quais a maior
parte era oriunda de outras favelas, recebendo uma remuneração média mensal de
até três salários mínimos, Albuquerque (2006).
Conforme Sanches (2008), a população originária da Favela do Gato era
predominantemente nordestina, relativamente jovem e um número significativo de
pessoas trabalhava como catadores de papel.
A implantação do projeto de urbanização da favela deu origem ao conjunto
habitacional que passou a se chamar Parque do Gato, cujos moradores são
provenientes da favela original e não faziam parte de movimento de moradia.
A população total da favela era de 1.694 habitantes, dos quais 51,4% eram
homens. A média de habitantes por família era de 3,25 membros e a idade média
era de 21,4 anos. A escolaridade era baixa: 6,5% nunca estudaram e 35,9%
cursaram apenas até a 4ª série; apenas 7,7% ultrapassaram o ciclo fundamental. O
desemprego atingia 19% da população adulta, Albuquerque (2006). As pessoas que
trabalhavam exerciam as seguintes atividades: serviços de limpeza, serviços
domésticos, serviços de ajudantes gerais, comércio ambulante, catadores de papel
(a maioria) e carreteiros.

4.1.1.4 Intervenções realizadas
O Residencial Parque do Gato pertence ao Programa de Locação Social, que
fez parte de um programa maior da Prefeitura de São Paulo, chamado Morar no
Centro (2001-2004), cujo objetivo era a reversão da desvalorização imobiliária e a
recuperação da função residencial da área central, Barbosa e Pita (2012). O

92

Programa de Locação Social busca atender a famílias com até três salários mínimos
e que morem na área central da Cidade, por meio do aluguel social com valores
compatíveis a seus rendimentos, Sanches (2008).
Conforme Albuquerque (2006), quando do início de implantação do projeto de
urbanização, a favela possuía 350 imóveis com 396 famílias residentes. Por ser
vizinha de um terreno municipal com área suficiente para a implantação de edifícios,
a favela foi toda removida ao longo do rio, e o local da remoção foi transformado em
um parque. O residencial foi a única verticalização de favelas na administração
Marta Suplicy. A data da aprovação do projeto do Parque do Gato ocorreu em 2001.
A justificativa para a verticalização da Favela do Gato foi o caráter estratégico de
sua localização, tal como: confluência dos rios Tietê e Tamanduateí; proximidade ao
eixo histórico de desenvolvimento Norte-Sul da cidade, Av. Tiradentes e a sua
continuação pela Av. Cruzeiro do Sul; estar em frente ao Centro de Convenções e
Exposições Anhembi, ao hotel do grupo Alcântara Machado e ao Sambódromo;
estar a três quilômetros da Praça da Sé; e devido à situação permanente de risco da
favela em palafitas a beira do rio, sujeita à enchente e incêndio. O critério de seleção
das famílias era o fato de ser morador da favela selecionada. Além das famílias
residentes na favela antiga, foram atendidos, em menor quantidade, moradores de
rua, de hotéis e de albergues, obedecendo ao critério do Programa de Locação
Social.
Conforme Barbosa e Pita (2012), o Programa é dirigido para pessoas solteiras
e famílias, cuja renda familiar é de até três salários mínimos ou com renda per capita
familiar inferior a um salário mínimo. Tem como prioridade de atendimento a
seguinte população: pessoas acima de 60 anos; moradores de rua; portadores de
deficiência; e moradores em áreas de risco e de insalubridade. O aluguel pago pelas
famílias à Prefeitura está vinculado à renda familiar e não ao valor de mercado do
imóvel, garantindo um valor baixo do aluguel. O valor do aluguel varia entre 10% e
12% da renda familiar e até três salários mínimos, podendo atingir 15%, nos casos
das famílias com renda superior a três salários mínimos, mas a renda per capita
deve ser inferior a um salário mínimo.
O prazo do contrato inicial é de 48 meses, podendo ser renovado uma única
vez por mais 48 meses. A prefeitura é a responsável legal pela gestão do
condomínio, podendo ser realizada diretamente por ela, terceirizada ou gerida de
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forma compartilhada com os moradores e movimentos sociais. É previsto trabalho
social realizado por assistentes sociais da Prefeitura e movimentos de moradia, com
o objetivo de estimular a inserção social e a capacitação profissional dos moradores.
A Prefeitura deve fazer avaliação socioeconômica das famílias a cada dois anos,
conforme Barbosa e Pita (2012).
As Figuras 25 e 26 apresentam, respectivamente, as imagens aéreas do
Parque do Gato nos anos de 2003 (antes da intervenção) e 2015 (atual, após a
intervenção). É possível constatar nas figuras que a intervenção alterou e reordenou
o espaço.
Figura 25 - Parque do Gato, em 2003, antes da intervenção

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Habisp em São Paulo (2014b)
Figura 26 - Parque do Gato, em 2015, após a intervenção

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)
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As Figuras 27 e 28, a seguir, mostrar por outra perspectiva, respectivamente,
a Favela do Gato e o Conjunto Habitacional Parque do Gato após a intervenção.

Figura 27 - Favela do Gato

Fonte: COHAB (2004 apud SANCHES, 2008)

Figura 28 - Parque do Gato

Fonte: Bertolo (2010)
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Os edifícios construídos consistem em nove blocos que totalizam 486
unidades residenciais com duas diferentes configurações: uma com cinco
pavimentos, incluindo o térreo, com seis unidades habitacionais em cada pavimento,
totalizando 30 apartamentos; outra, construída sobre pilotis e quatro pavimentos,
totalizando 24 apartamentos, sendo o espaço térreo utilizado como área de lazer,
conforme Figura 29. Há três plantas de apartamentos: quitinete com 28,00m2, de um
dormitório com 32,00m2 e dois dormitórios com 40,00m2. Nos térreos estão
localizados 54 apartamentos (11% do total) adaptados para moradores com
mobilidade reduzida. A obra teve início em 2003 e foi entregue no segundo semestre
de 2004, atendendo 405 famílias e 81 pessoas sozinhas, em um total de cerca de
1.300 habitantes. A origem da demanda eram os moradores da Favela do Gato,
Sanches (2008).

Figura 29 - Implantação Residencial Parque do Gato

Fonte: Albuquerque (2006)

Conforme Samora (2010a), os blocos dos edifícios do Parque do Gato tiveram
alguns diferenciais, tais como: janelas balcão nas salas (aumentando a sensação de
amplitude do ambiente e melhorando a insolação e ventilação do apartamento);
desenho universal em todos os apartamentos (permitindo mobilidade aos moradores
com necessidades especiais); e utilização de pilotis (criando amplos pátios internos,
sem conter áreas de estacionamento, permitindo assim o uso pelas crianças),
(Figura 30).
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Figura 30 - Parque do Gato com blocos alternando pilotis e unidades térreas

Fonte: Samora (2010a)

Ainda, de acordo com a mesma autora, as unidades habitacionais possuem
medidores individualizados de água, luz e gás. O sistema construtivo adotado foi em
alvenaria estrutural e, para a circulação vertical, conta com uma escada a cada dois
blocos que se ligam às varandas de circulação e de acesso aos apartamentos
conforme Figura 31. Os edifícios são uma variação da planta “H”, unidos pela
escada (Figura 32). As varandas de circulação também servem de espaço de lazer
para as crianças. Na estrutura metálica da escada, foi deixado um local para a
implantação de elevador. Além das escadas existem rampas associadas (Figura 33),
e os espaços livres receberam equipamentos de lazer e jardins (Figuras 34 e 35).
Figura 31 - Circulação Vertical do Parque do Gato

Fonte: Moriyama (2013)
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Figura 32 - Planta baixa Parque do Gato

Fonte: Albuquerque (2006)

Figura 33 - Rampa de acesso no Parque do Gato

Fonte: Samora (2010a)
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Figura 34 - Playground no Parque do Gato

Fonte: Samora (2010a)

Figura 35 - Equipamento de lazer no Parque do Gato

Fonte: Benevides (2013)
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Conforme Sanches (2008), além dos blocos, foi construída uma creche em
parceria com o hotel do grupo Accor. O projeto global previa também área comercial,
parque linear com equipamentos esportivos e núcleo administrativo para o Centro
Desportivo Municipal que abriga o Estádio de Basebol Mie Nishii. Com a mudança
da administração municipal, porém, o projeto inicial não foi totalmente construído.
Dentro do conjunto existe uma área onde funciona uma cooperativa de reciclagem,
que pode ser visualizada na Figura 26, na região compreendida à direita dos blocos,
entre o Rio Tamanduateí e a Av. Presidente Castelo Branco. O programa seguiu o
modelo de Locação Social, com os projetos de Requalificação Urbana da Foz do
Tamanduateí, Arquitetura e Urbanismo desenvolvidos pela Cohab e Assessoria
Técnica Peabiru. A gestão também é de responsabilidade da Cohab.
Conforme Albuquerque (2006), o financiamento das obras veio do Fundo
Municipal de Habitação de São Paulo e do BID. A Favela do Gato foi erradicada
para a obra de verticalização e construção do Parque do Gato. Este conjunto
habitacional foi inovador por incluir áreas de contenção à eventual ocupação
desordenada e por ter inaugurado a locação social. Além de ter sido um projeto para
habitação social, foi também um projeto de requalificação de uma área pública da
Foz do Tamanduateí. Os espaços públicos do Parque do Gato foram entregues com
equipamentos de playgrounds, pistas para bicicletas e passeios.
O Programa de Locação Social foi feito para garantir a permanência dos
moradores da favela no Parque do Gato e a manutenção das áreas comuns ficou
por conta da Cohab, conforme Samora (2010a). Com a modalidade de locação
social, a Prefeitura inaugurou uma nova forma de administração do conjunto
habitacional, que tenta evitar a venda do imóvel a terceiros, fato que tem sido uma
sistemática usual. No momento em que ocorreu uma valorização do imóvel devido
às melhorias ou à própria evolução do mercado imobiliário na região, o proprietário
se vê atraído pela obtenção de lucro. Por meio da venda, a tendência é de que ele
volte a ser favelado em lugares menos valorizados, geralmente mais periféricos e
com piores condições de vida, repetindo então o processo de gentrificação, visto no
item 2.8, com a expulsão da população de baixa renda para as periferias urbanas
que continuam a crescer de forma descontrolada.
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4.1.1.5 Pós-ocupação
Na implantação do programa de locação social no Parque do Gato, havia no
início, em 2004, o desenvolvimento de um trabalho social e estudos com
consultorias para a formatação da gestão condominial, onde ONGs ou OSCIPs com
experiência em trabalhos com a população de baixa renda seriam contratadas para
cuidar da gestão e do desenvolvimento do trabalho social. A empresa Gallagher
Desenvolvimento Sustentável Ltda foi contratada pelo BID para elaborar uma
proposta de desenho da estrutura institucional da Unidade de Gestão para o
Programa de Locação Social, conforme Sanches (2008). Esta empresa fez um
relatório a respeito dos problemas iniciais identificados através de entrevistas com
os moradores, apresentados a seguir:
•

Erros

nas

cobranças

de

aluguéis:

17

famílias

trocaram

de

apartamentos logo depois da mudança e as agentes sociais não
informaram o departamento financeiro da Prefeitura;
•

O contrato com os moradores não previu uma cláusula de vistoria
inicial dos apartamentos, dificultando a avaliação da Prefeitura quanto
aos cuidados de conservação posteriores à entrega;

•

270 famílias foram transferidas ao mesmo tempo, enquanto as obras
ainda estavam em andamento;

•

Demora na construção de cercas, o que contribuiu para a degradação
rápida de espaços públicos;

•

Não foram realizados espaços para comércio;

•

Falhas no sistema de emissão de boletos de cobrança;

•

Os moradores ficaram surpresos com os valores das contas
apresentadas, pois não houve clareza ao comunicá-los com relação às
estimativas das obrigações financeiras que eles assumiriam;

•

Inadimplência dos moradores para o pagamento de aluguel e taxa de
condomínio (ameaça ao sucesso do Programa de Locação Social);

•

Desorganização

dos

moradores

devido

à

falta

de

liderança

comunitária;
•

Dificuldade na inclusão de moradores como baixa renda para
garantirem desconto na conta de energia, obrigando a Cohab a
assumir as primeiras contas;
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•

A conta de água é individualizada para cada unidade habitacional. A
administradora recebe uma única conta e precisa ler os registros por
apartamento.

Os moradores reclamavam que a conta de gás encanado é muito mais cara
do que o preço de bujões de gás utilizados anteriormente na favela. As famílias não
tinham despesas na favela e quando passaram a moram no conjunto, começaram a
ter despesas de aluguel, condomínio e luz, consumindo, em muitos casos, 50% da
renda familiar. As reclamações dos moradores, em relação às despesas, não
tiveram relevância estatística, porém ajudaram a compreender a razão da
inadimplência.
Conforme Sanches (2008), o consórcio Diagonal Villagua foi contratado para
estudar o Desenho das Modalidades de Gestão Condominial. Em março de 2006
este consórcio entregou um relatório à Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP
baseado nas observações feitas no conjunto que indicava precariedade, gravidade
da situação econômica das famílias e problemas sociais. A conclusão apresentada
no relatório foi de que os segmentos excluídos da sociedade, quando são
transferidos para habitações sociais, estabelecem relação de posse para uso por
questão de sobrevivência, e não como um patrimônio para a estruturação de suas
vidas. Essa população acaba rejeitando as regras de apropriação individual e
coletiva, conforme foi constatado através da degradação das áreas comuns, que se
transformaram em alvo de disputa para a sobrevivência individualizada.
Sobre a conclusão feita pelo consórcio acima, é possível crer que o sucesso
de um empreendimento de habitação social não depende apenas da entrega do
meio físico pelo poder público. Além disso, é preciso formar o cidadão que vai
receber e habitar esse ambiente. Uma população com baixa escolaridade e pouca
bagagem cultural, que habitava um ambiente de favela e não era habilitada a se
organizar coletivamente por interesses comuns, muito provavelmente terá problemas
referentes à gestão e manutenção de um conjunto habitacional.
Para a compreensão das modalidades de gestão praticadas no mercado, a
consultoria prestada pela Diagonal Villagua analisou as quatro abaixo:
1) Auto-gestão pelos moradores, com ou sem contratação de terceiros – a
própria comunidade faz a gestão do condomínio, podendo realizar a
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auto administração ou terceirizar os serviços burocráticos a uma
empresa especializada em administração de condomínio;
2) Terceirização

por

empresa

privada

ou

organização

social

–

representantes eleitos poderão contratar terceiros para executarem as
tarefas administrativas, financeiras, jurídicas e de manutenção em geral.
As duas primeiras modalidades foram consideradas inadequadas para o
Programa de Locação Social, pois a municipalidade é a proprietária dos
imóveis;
3) Co-gestão – gestão compartilhada entre proprietário (Cohab), agentes
(Habi), beneficiários (moradores) e Empresas contratadas – serviços
terceirizados. Foi considerado o modelo mais indicado para o programa
de Locação Social, pois compartilha a gestão entre o poder público e os
beneficiários.
4) Concessão do parque público de aluguel social, sendo modelo o mais
complexo e abrangente. A iniciativa privada realiza a gestão, retirando
do estado uma série de obrigações.
A co-gestão entre o poder público e os beneficiários do programa de Locação
Social propõe divisão de responsabilidades entre os agentes intervenientes com os
seus respectivos representantes, atuando no Conselho de Gestão Condominial. A
divisão dos componentes da gestão objetiva o incentivo à desburocratização e
agilidade da coordenação municipal. Aos agentes competem as seguintes
responsabilidades e funções:
- Poder Público: proprietária dos imóveis, por meio de Habi/Cohab, deverá
estabelecer parcerias ou contrato, supervisionando diferentes serviços com o auxilio
de agentes privados ou organizações;
- Beneficiários: propõe-se a implementação de um projeto de ação políticopedagógica, cuja finalidade é o desenvolvimento de um trabalho sócio-educacional,
voltado para a capacitação cultural, possibilitando a auto-organização e a gestão da
vida em condomínio, elegendo de forma representativa os representantes no
conselho de gestão condominial.
Conforme Sanches (2008), a Cohab é a responsável pela administração do
condomínio. Em visita realizada em 2007, a maioria dos moradores destacou como
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aspecto positivo a vizinhança, pois os vizinhos externos à favela reduziram atitudes
e ações preconceituosas com relação aos moradores da comunidade que passaram
a habitar um apartamento. Por outro lado, como aspectos negativos apontaram: lixo
nas áreas comuns trazendo insetos e roedores (em função do trabalho dos
catadores), tráfico de drogas (as luzes das áreas comuns foram quebradas pelos
criminosos), falta de controle da portaria, falta de extintores de incêndio nos
corredores (roubados), falta de interfone, play ground quebrado, moradores levando
bujão de gás para dentro dos apartamentos em função do valor da conta de gás
encanado. Houve consolidação de comércio em barracos na área comum, devido ao
fato do comércio projetado inicialmente não ter sido executado. Outro problema
ocorrido no Parque do Gato, em 31 de março de 2008 segundo reportagem no site
da PMSP, houve a remoção de 44 barracos que estavam localizados na área
coletiva. No mesmo ano a rotatividade entre moradores foi de 43% e a degradação
das áreas comuns foram outros sérios problemas de gestão condominial.
Segundo Constantino (2007) a inadimplência em abril de 2007 chegou a 64%
do aluguel da locação social e a 68% da taxa de condomínio, sendo que 27,30% das
ocupações estavam com irregularidades.
Na implantação do programa de locação social no Parque do Gato, havia no
início, em 2004, o desenvolvimento de um trabalho social e estudos com
consultorias para a formatação da gestão condominial, onde ONGs ou OSCIPs com
experiência em trabalhos com a população de baixa renda seriam contratadas para
cuidar da gestão e do desenvolvimento do trabalho social. As premissas do trabalho
social eram: conhecimento, preparação, capacitação da população e trabalho sócio
educativo da pós-ocupação. A partir de 2005, com a troca da administração da
prefeitura, saindo a Marta Suplicy e entrando o José Serra, o processo foi
interrompido, a população ficou sem trabalho social e a administração condominial
passou a ser realizada pelo poder público, por meio da Cohab, Sanches (2008).
Entrevistas

realizadas

por

Sanches

(2008)

com

moradores

dos

empreendimentos agruparam informações sobre aspectos condominiais e sobre
aspectos legais dos moradores, conforme Tabelas 15 e 16 a seguir.
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Tabela 15 - Aspectos condominiais na pós-ocupação do Parque do Gato em 2007

Aspectos condominiais na pós-ocupação - Parque
do Gato – 2007
Programa
PMSP Municipal
Forma de administração condominial
Poder público (Cohab)
Valor médio do condomínio
R$ 22,00
Indimplência do pagamento do condomínio (%)
68
Taxa média de aluguel
R$ 40,00
Atuação do morador representante
Ótimo
0%
Bom
3%
Razoável 10%
Péssimo 87%
Tipo de gestão condominial
Ótimo
0%
Bom
0%
Razoável 10%
Péssimo 90%
Ponto positivo da vida em condomínio (em destaque)
Vizinhança
Ponto negativo da vida em condomínio (em destaque)
Lixo
Existência de trabalho social no conjunto
Sim
67%
Não
33%
Fonte: adaptado pelo autor conforme Sanches (2008)

Na Tabela 16, a média de pessoas por apartamento é de 3,8, porém com
variação de uma a onze pessoas. Sobre a melhoria na qualidade de vida, os
moradores destacaram a auto-estima. A rotatividade entre os moradores está
relacionada com fatores como: a capacidade de pagamento, a insatisfação de morar
no conjunto, a venda ilegal das unidades e a falta de controle do poder público,
Sanches (2008).
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Tabela 16 - Aspectos gerais dos moradores na pós-ocupação do Parque do Gato em 2007

Aspectos gerais dos moradores na pós- ocupação Parque do Gato – 2007
% de moradores que considera que houve melhoria de
vida após a mudança pro conjunto habitacional
(emprego, renda, estudos e auto estima)
Sim
17%
Não
83%
O principal aspecto que fez a vida melhorar
Auto estima
% de moradores ou familiares que participaram de um
movimento de moradia organizado antes de morar no
empreendimento
Sim
23%
Não
77%
% de vínculo de trabalho dos moradores
Formal
43%
Informal
57%
Média de pessoas que moram no apartamento
3,8
Renda familiar
até 3 s.m. 57%
até 6 s.m. 37%
até 10
7%
s.m.
> 10 s.m. 0%
Tempo morando no conjunto
Até 1 ano 7%
1 a 2 anos 37%
2 a 4 anos 57%
> 4 anos
0%
Moradia anterior
Aluguel
13%
Cortiço
10%
Favela
53%
Ocupação 10%
Outros
13%
% da rotatividade entre os moradores
43
Fonte: adaptado pelo autor conforme Sanches (2008)

A Tabela 17 a seguir apresenta o resumo dos aspectos considerados no
Parque do Gato em 2007.
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Tabela 17 - Resumo dos aspectos considerados no Parque do Gato em 2007

Fonte: adaptado pelo autor conforme Sanches (2008)

Atualmente é possível verificar algumas áreas degradas no entorno do
Parque do Gato, com presença de lixo, na área próxima à cooperativa de
reciclagem. As atividades de triagem preliminar e armazenagem de materiais
descartados tem sido danosas para as condições de higiene e conflitantes com as
atividades habitacionais, tanto para o Residencial Parque do Gato como para a
vizinhança, conforme Figura 36.
Figura 36 - Entorno do Parque do Gato em 2014

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)
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Por outro lado, em 2013, uma equipe formada por grafiteiros do projeto
Revivarte, com apoio da Prefeitura e dos moradores, transformaram positivamente o
local. Este grupo de artistas pintou as laterais dos prédios em grafite (Figura 37),
buscando requalificar as fachadas deterioradas e, além das pinturas, eles fizeram
oficinas na comunidade.
Figura 37 - Grafiteiros transformam o Parque do Gato

Fonte: Benevides (2013)

Em 2007, conforme Salcedo e Monteiro (2011), um questionário de satisfação
do usuário forneceu resultados, positivos e negativos, que mais se destacaram. A
respeito dos resultados positivos, 60% dos moradores gostam do lugar onde moram
pelo fato dos blocos serem em alvenaria estrutural (mais resistente do que as
madeiras das palafitas na Favela do Gato) e boa localização, próxima do Centro. Os
aspectos negativos ficaram por conta da falta de espaços para lazer e pontos
comerciais.
A pesquisa realizada por Albuquerque (2006) apresenta a análise da
verticalização sob a ótica dos seguintes agentes entrevistados: promotor,
representante de órgão financiador, representante de empresa prestadora de
serviço, lideranças comunitárias e a própria população beneficiada.
A seguir estão as avaliações positivas sobre o impacto da nova moradia na
vida das famílias, conforme Albuquerque (2006). No grupo das mudanças positivas
estão: melhorias nas condições de habitabilidade associadas ao conforto,
privacidade, salubridade, segurança e elevação da auto-estima associada à
conquista de um endereço.
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Houve morador do Parque do Gato que indicou ter perdido espaço em relação
ao barraco que habitava, porém ganhou privacidade e salubridade. Para a liderança
do Parque do Gato, as famílias não estavam preparadas para a convivência com o
novo ambiente e sequer dispunham de recursos para arcar com os encargos.
Quanto ao espaço físico, o que deixou as famílias insatisfeitas foi o fato de não
poderem ampliar o apartamento para cima para atender a ampliação da família,
como faziam na época em que moravam em barracos na favela.
A existência de espaços para lazer é ressaltada positivamente no Parque do
Gato, sobretudo pelos jovens. Os moradores associaram a melhoria nas condições
de salubridade advindas da urbanização ao ganho na saúde da população, com a
redução de ratos e baratas.
Os moradores associaram a segurança como outro aspecto positivo
associado ao apartamento, devido ao fato de não precisarem mais se preocupar
com a possibilidade de um incêndio ou uma enchente destruírem os seus pertences.
Na visão da liderança do Parque do Gato, a segurança também foi um ganho, a
criminalidade caiu praticamente a zero no conjunto verticalizado, uma vez que os
traficantes buscavam se esconder nas favelas. A conquista de um endereço elevou
a auto-estima na medida em que reduziu as manifestações de discriminação contra
as famílias, facilitando o acesso ao trabalho/emprego e melhoria de renda.
Em relação à vizinhança, tanto os moradores quanto as lideranças sentem-se
mais satisfeitos com o relacionamento com a população no entorno do que com as
relações entre eles. Em relação ao relacionamento com a vizinhança no entorno do
Residencial após a urbanização, os moradores avaliaram de forma positiva. Os
moradores tiveram sua auto-estima elevada e passaram a ter uma postura diferente
com os vizinhos do entorno. Os vizinhos passaram a elogiar o projeto.
A seguir, estão as avaliações negativas sobre o impacto da nova moradia na
vida das famílias, Albuquerque (2006). Os problemas citados são: ausência de
privacidade (para quem possuía uma casa maior na favela); a perda de
individualidade devido à interdependência entre moradores na vida em condomínio;
ausência de manutenção nos prédios; falta de organização e de solidariedade entre
os moradores para a convivência nas novas moradias; encargos elevados; e parte
do conjunto estar inacabado ou abandonado.
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O problema da ausência de manutenção dos prédios é apontado, pelas
famílias do Parque do Gato, em relação à ausência de limpeza das áreas externas,
pelas quais os moradores não se sentem responsáveis pela preservação. Os
moradores explicam que pagam taxa de condomínio para que a Prefeitura/Cohab
garanta a manutenção dos prédios e de suas áreas comuns externas. Além disso,
eles se cotizam para pagar um zelador, cuja responsabilidade é a manutenção da
limpeza das escadas e áreas comuns internas.
A liderança do Parque do Gato explicou, na época da entrevista, que houve
poucas reuniões promovidas pela prefeitura para orientar os moradores quanto ao
funcionamento dos novos equipamentos e, nas poucas reuniões, foi pequena a
participação dos moradores. A liderança se mostrava muito preocupada com o
abandono e deterioração: havia vazamento de água acarretando em grande
consumo, pois a tubulação era frágil e quebrava sozinha, devido à proximidade da
avenida e a trepidação causada pelo trafego de veículos. Outra reclamação foi em
relação aos problemas ambientais que se acumulavam devido à ausência de
manutenção, afetando a saúde dos moradores. A falta de acompanhamento social
foi outro problema apontado, além de falta de limpeza de áreas externas e praças.
As famílias do Residencial Parque do Gato eram provenientes da Favela do
Gato, e não tinham tradição em lutas comunitárias e não relacionavam as
dificuldades de se organizarem com a transferência para os prédios. Era de
entendimento das famílias que elas precisavam se organizar, mas se ressentiam da
falta de apoio da prefeitura, principalmente para o estabelecimento das normas e de
mecanismos de cobrança. No Residencial Parque do Gato existem associação de
moradores e uma cooperativa que representa os catadores de papel. Estas
entidades, porém, não se envolviam com as dificuldades de convivência entre os
moradores, provavelmente pelo fato de que a ocupação por meio de locação social
desestimulava esforços de auto-gestão do novo ambiente.
Os moradores do Parque do Gato se esforçavam para tentarem se organizar,
de forma a continuarem convivendo e assumindo novos compromissos, entretanto
sentiam necessidade da presença do Poder Público para se organizarem no novo
ambiente físico, contribuindo para auxiliá-los na incorporação e prática de novos
hábitos, distintos daqueles do período em que viviam na favela. Parte dos
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moradores ainda não tinha consciência suficiente e acabavam danificando e
destruindo o Residencial.
Os elevados encargos financeiros eram outro aspecto negativo, pois na época
da Favela do Gato os moradores não pagavam taxas referentes ao consumo de
água, luz, gás, condomínio e locação social. Os moradores se queixavam que
pagavam condomínio e não tinham retorno na manutenção: as calçadas estavam
quebradas. A locação social era questionada pelos moradores, pois estes gostariam
de, no futuro, se tornarem proprietários das unidades. Eles sentiam o risco de a
Cohab lhes pedir que saíssem do apartamento.
A alteração do projeto original do Parque do Gato, que previa também centro
comercial, pista de skate e quadras de esporte, foi criticada pelos moradores e
lideranças, pois eles tinham uma grande expectativa de que o projeto original, que
havia sido prometido, fosse implementado.
Em relação à vizinhança, alguns moradores acreditam que eles eram mais
unidos e solidários na época em que moravam na favela, atribuindo a dificuldade
atual à convivência em condomínio, onde precisam dividir atribuições. Alguns
moradores entram em conflito entre si devido à reclamação de falta de limpeza por
parte de seu vizinho, ou tem dificuldade com assistentes sociais.

4.1.1.5.1 A Locação Social (pós-ocupação)
A modalidade da Locação Social, no entanto, não se mostrou totalmente
eficaz, porque, mesmo o morador não sendo proprietário do imóvel e sendo a sua
comercialização proibida, observou-se a tentativa de venda da “posse” ou o repasse
do aluguel. No Parque do Gato verificou-se a ocorrência desse fato com a oferta de
apartamentos sendo vendidos por R$ 17.000,00 e a sublocação por R$ 400,00,
conforme Sanches (2008). Esta condição abre, portanto, uma nova dificuldade para
o sistema, que é a falta de capacidade de gestão do poder público, que não se faz
presente a ponto de evitar as práticas ilícitas. No caso do Parque do Gato, o
gerenciamento do condomínio ficou sob a responsabilidade de uma empresa
privada, que também se mostrou ineficiente.
Conforme Samora (2010a), em 2007, na Secretaria Municipal de São Paulo
havia uma ordem de despejo contra moradores de uma unidade habitacional do
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Parque do Gato, pois, segundo a Cohab, a unidade havia sido sublocada, o que é
proibido. Esse evento ameaça o modelo de locação social, pois levanta a
insegurança dos moradores serem despejados e, desde então, estes pedem que as
unidades passem a ser comercializadas nos moldes da CDHU. Os moradores
beneficiados pela CDHU pagam um percentual dos seus salários todos os meses,
porém, ao final de 25 anos, obtém a posse do imóvel.
O debate sobre a questão da locação social, segundo Barbosa e Pita (2012),
sempre enfrentou dificuldades no Brasil devido às seguintes razões: existe um
histórico no país onde a propriedade imobiliária é uma forma de renda; insegurança
em relação à previdência social, transformando a propriedade de moradia em
garantia; e a ideologia da casa própria, que foi reforçada no período militar.
Conforme Barbosa e Pita (2012), em 2011, o Centro Gaspar Garcia de
Direitos Humanos realizou uma pesquisa qualitativa para obter informações de
moradores, lideranças de movimentos de moradia e gestores públicos, a respeito da
experiência do Programa Social na cidade de São Paulo. A pesquisa abrangeu cinco
conjuntos habitacionais: Parque do Gato, Olarias, Vila dos Idosos, Asdrúbal do
Nascimento e Senador Feijó. A pesquisa foi realizada por meio de aplicação de
questionário a 28 pessoas, sendo elas vinte moradores, cinco lideranças de
movimentos de moradia e três gestores públicos. Os resultados estão apresentados
a seguir:
a. Por que é interessante ter um programa público de aluguel?
Desde a entrega do Parque do Gato em 2004, até o ano da pesquisa em
2011, foi possível verificar algumas mudanças de postura dos moradores em relação
ao Programa de Locação Social.
Em 2004, muitos moradores demonstravam frustração em relação à Locação
Social pelo fato de terem que pagar aluguel para a Prefeitura, sem se tornarem
proprietários do imóvel. Por outro lado, a pesquisa de 2011, identificou alteração na
opinião dos moradores, que passaram a compreender, de forma desvinculada, o
Direito à Moradia e o Direito à Propriedade.
A Tabela 18 mostra que, 80% dos moradores consideraram interessante ter
uma moradia adequada, mesmo pagando aluguel para a Prefeitura, de acordo com
os motivos apresentados na tabela, enquanto que 20% responderam negativamente.
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Tabela 18 - Por que é interessante ter um programa público de aluguel? - 2011

Por que é interessante ter um programa público de aluguel? - 2011
Motivos
Porque permite o acesso da família de baixa renda à moradia digna
Porque o aluguel e condomínio são baratos
Porque permite morar no centro a um preço acessível
A locação social é positiva, mas precisa ter acompanhamento para o seu bom
funcionamento
Não é interessante, pois não é possível ter acesso à casa como propriedade,
impossibilitando realizar projetos de melhoria ou ter segurança de moradia em
relação ao futuro

%
40%
25%
10%
5%
20%

Fonte: adaptado pelo autor conforme Barbosa e Pita (2012)

Na avaliação da coordenadora do Programa na época, Nancy Cavalete, que
coincide com a avaliação dos moradores, a moradia em Locação Social é uma
primeira etapa de moradia digna, para impulsionar as famílias ao acesso futuro da
moradia definitiva.
b. Principais itens em que a família investiu.
Segundo Barbosa e Pita (2012), para 35% das famílias, aquelas que
moravam em favelas, ocupações ou situações de rua, onde não pagavam aluguel,
houve aumento de despesas com moradia ao passarem para a Locação Social. As
outras 65% afirmaram que tiveram redução nos gastos. A Tabela 19 mostra como os
moradores investiram a sobra do dinheiro, que passaram a economizar, na locação
social.
Tabela 19 - Principais itens em que a família investiu - Locação Social - 2011

Principais itens em que a família investiu - Locação Social - 2011
Itens
Consumo
Saúde/remédios/alimentação
Lazer/viagem
Poupança/pagamento de Despesas
Educação
Tiveram aumento de despesa

%
26%
20%
9%
7%
3%
35%

Fonte: adaptado pelo autor conforme Barbosa e Pita (2012)
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A entrevista apresentou a existência de moradores do Parque do Gato entre
esses 65% das famílias, demonstrando que, atualmente, é provável que nem todos
os moradores sejam originários da Favela do Gato. A moradora Joana Paulino
afirmou que morar neste conjunto trouxe o conforto do apartamento e aliviou a sua
situação financeira, enquanto que a moradora Helena Chuvinski afirmou poder fazer
mais compras de mercado e verificar que seus filhos estavam comendo melhor após
a mudança para o Parque do Gato.
c. Principais vantagens de morar no centro.
A Locação Social permitiu que as famílias participantes permanecessem no
centro da cidade e apontaram que a principal vantagem é o acesso aos serviços
públicos (hospitais, escola, transporte), conforme Tabela 20.
Tabela 20 - Principais vantagens de morar no centro - Locação Social - 2011

Principais vantagens de morar no centro - Locação Social - 2011
Vantagens
Acesso aos serviços públicos (hospital, escola, transportes)
É perto de tudo
Proximidade dos centros de abastecimento/comércio
Proximidade do trabalho
Acesso ao lazer/cultura
Aluguel e condomínio baratos
Maior facilidade para conseguir emprego e/ou exercer a profissão
Ambiente tranquilo/menos criminalidade

%
40%
23%
13%
6%
6%
4%
4%
4%

Fonte: adaptado pelo autor conforme Barbosa e Pita (2012)

Conforme Barbosa e Pita (2012), moradores do Parque do Gato destacaram
pontos positivos. A moradora Marinês Silva, afirma que, apesar de não ter o titulo da
propriedade e o projeto não ter sido implementado completamente, hoje ela tem
maior estabilidade e qualidade de vida, está próxima de opções de saúde, emprego
e diversão. Antes, ela morava embaixo da ponte, quase dentro do rio, junto com
baratas e ratos. Luciana Gomes afirma que houve elevação na sua situação de vida,
pois antes, na favela, ela convivia com ratos, baratas e enchentes, que destruíam os
barracos.
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d. Satisfação com a gestão do condomínio.
Conforme Barbosa e Pita (2012), em 2011, a gestão do condomínio no
Parque do Gato estava sendo feita pela Prefeitura. Na avaliação com outros
empreendimentos, o grau de satisfação com a gestão do condomínio foi menor, 67%
consideraram péssima, conforme Tabela 21.
Tabela 21 - Satisfação com a gestão do condomínio feita pela Prefeitura - Locação Social 2011

Satisfação com a gestão do condomínio
feita pela Prefeitura - Locação Social –
2011
Grau de Satisfação
Péssimo
Bom
Razoável
Ótimo

%
67%
20%
6%
7%

Fonte: adaptado pelo autor conforme Barbosa e Pita (2012)

Conforme Barbosa e Pita (2012), a gestão do condomínio é mais eficiente nos
locais onde há movimento de moradia participando diretamente dos trabalhos. Se a
Prefeitura realizasse um trabalho social similar ao realizado pelos movimentos de
moradia, antes, durante e após a entrada das famílias no imóvel, poderia gerar as
seguintes contribuições: melhorar o entendimento dos moradores em relação ao
Programa de Locação Social; boa gestão condominial; adimplência; maior
integração e melhor convívio dentro do empreendimento; e melhoria das condições
de vida dos moradores pelo estimulo à sua inserção social e capacitação
profissional.
e. Motivos da inadimplência.
Informações da Prefeitura, segundo Barbosa e Pita (2012), apontaram que
em 2011, os empreendimentos Parque do Gato apresentaram inadimplência de
cerca de 50%, enquanto nos demais empreendimentos, Asdrúbal do Nascimento,
Senador Feijó e Vila dos Idosos, o índice foi de 7%.
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O Quadro 3, a seguir, apresenta as circunstâncias que podem estar
relacionadas às altas taxas de inadimplência, de acordo com avaliação da equipe do
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, responsável pela pesquisa.

Quadro 3 - Circunstâncias relacionadas à Inadimplência - Locação Social - 2011

Circunstâncias relacionadas à Inadimplência - Locação Social - 2011
Os empreendimentos Parque do Gato e Olaria foram as primeiras experiências, quando o Programa
de Locação Social ainda estava sendo consolidado.
As famílias do Parque do Gato são provenientes da Favela do Gato, que estava no local do
empreendimento, e não pagavam aluguel. Além disso, tinham a expectativa da compra da moradia.
Falta de acompanhamento social adequado por parte do poder público e a descontinuidade do
trabalho social, principalmente na mudança da administração municipal.
Instabilidade de renda das famílias.
Falta de acompanhamento do movimento de moradia na gestão do empreendimento.
A existência de muitas moradias no Parque do Gato dificulta a organização interna do
empreendimento quanto ao trabalho social de acompanhamento familiar para geração de renda,
causando maior inadimplência.
Fonte: elaborado pelo autor conforme Barbosa e Pita (2012)

Para garantir o pagamento em dia do aluguel do Programa, é importante
garantir que: as famílias tenham disposição inicial para participarem do Programa de
Locação Social; haja trabalho social da Prefeitura antes e após a entrada das
famílias na moradia; os movimentos de moradia na gestão do programa; e executar
empreendimentos de tamanho reduzido. O financiamento para a aquisição de uma
moradia esteve sempre vinculado ao valor do imóvel, o que exclui a população de
baixíssima renda, incapaz de arcar com os custos das prestações. O aluguel social
desvincula o valor das prestações do custo do imóvel e as vincula às possibilidades
de pagamento das famílias de baixíssima renda, Barbosa e Pita (2012).

4.1.1.6 Considerações sobre o estudo de caso
A vida dos moradores no conjunto habitacional Parque do Gato apresentou
diversos obstáculos em relação à realidade que tinham na favela. A convivência
social e respeito à propriedade do vizinho demanda o desenvolvimento de valores
morais e éticos, que, em alguns casos, eram diferentes na favela. A gestão
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condominial é um ponto de atenção no Parque do Gato e requer mobilização e
treinamento dos moradores, para que possam exercer a boa convivência social.
A população do Conjunto é de baixa renda, menos de três salários mínimos, e
não possuíam experiência prévia em organização de moradores e movimentos de
moradia. Esse diagnóstico já demonstrou, na prática, que os moradores do Parque
do Gato ficaram carentes de um acompanhamento de trabalho social mais eficiente
desde a mobilização, para que adquirissem consciência de seus deveres e direitos,
necessários no novo estilo de vida em condomínio. O trabalho social também
deveria acompanhar os moradores na pós-ocupação, para assegurar que o
condomínio está funcionando conforme o esperado, até que os moradores
pudessem gerir por conta própria.
A respeito do uso de elevador e o gasto com sua manutenção aumentaria o
valor do condomínio, o que é muito impactante para uma população de baixa renda,
como no caso do Parque do Gato, onde a maioria das famílias tem renda de até três
salários mínimos. A dificuldade de manutenção do elevador tende a levar ao
abandono do equipamento, gerando consequências graves para moradores com
mobilidade reduzida, que precisam ocupar unidades habitacionais. Pelo fato da
legislação exigir elevadores para edifícios com mais de cinco pavimentos, o Parque
do Gato não precisou instalar o equipamento. Pensando na população com
mobilidade reduzida, foram disponibilizados apartamentos adaptados no térreo. O
fato do Parque do Gato possuir unidades habitacionais pequenas, demanda especial
atenção na etapa de projeto, para a previsão de existência de áreas comunitárias
compense essa falta de espaço.
Além do ganho em saúde e qualidade de vida, as pesquisas demonstraram
que um dos principais aspectos positivos da nova moradia é a mudança
comportamental do individuo, que passa a ter sua auto-estima elevada, o que,
consequentemente, aumenta suas chances de progresso social.
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4.1.1.6.1 A Locação Social (considerações)
A troca de administração na prefeitura em 2005, com a saída de Marta
Suplicy e a entrada de José Serra, veio acompanhada pela interrupção do trabalho
social e estudos com consultorias para a formatação da gestão social, onde ONGs e
OSCIPs experientes em trabalhos com população de baixa renda seriam
contratadas para cuidar da gestão e do desenvolvimento do trabalho social.
Subsequentemente, a Cohab assumiu a administração condominial e a população
ficou sem o acompanhamento do trabalho social. Como consequências dessas
mudanças, foram detectados problemas de gestão condominial, alta inadimplência
nos pagamentos dos condomínios e as áreas comuns foram degradadas. É preciso
grande responsabilidade das equipes políticas para que trabalhos importantes como
estes sejam continuados, deixando de lado disputas partidárias e demonstrando
amadurecimento político no país.
A locação social, por ser uma exceção no Parque do Gato, tem gerado
insatisfação nos moradores, pelo fato de não se tornarem donos da unidade
habitacional, enquanto em outros programas é dada a opção de compra do imóvel
após anos de mensalidades pagas pelo morador. Esse descontentamento do
morador é relevante, já que, no país, a obtenção casa própria é estimulada como
uma meta de investimento, além do morador se sentir inseguro pelo risco de ser
despejado do imóvel ao não ser o proprietário. Cabe ao poder público transformar
essa realidade, investindo de forma maciça e difundindo a locação social como regra
e não exceção.
Mesmo sem representar a realização do sonho da casa própria, a locação
social pode auxiliar a ascensão social das famílias de baixa renda, principalmente
para aquelas que tinham despesas maiores em outras modalidades de aluguel sem
subsídio. Ao se mudarem para a locação social, com a redução do valor do aluguel,
essas famílias conseguem uma sobra de dinheiro que pode ser redirecionado para
investimento em educação, consumo e desenvolvimento social. Além da vantagem
do aluguel reduzido, o Programa de Locação Social em regiões centrais permite fixar
as famílias de baixa renda próximas aos serviços públicos, opções de emprego,
redes de comércio e serviços, lazer e cultura.
A Vila dos Idosos e o Parque do Gato tiveram grande divergência no índice de
inadimplência, 7% e 50% respectivamente, e isso pode ser explicado pela diferença
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dos perfis dos moradores. Os moradores do Parque do Gato eram, majoritariamente,
catadores de papel e moradores de barracos precários, acostumados a não terem
despesas de aluguel ou contas de consumo, além disso, tinham expectativa na
compra da moradia e consideravam a locação social como algo provisório. Para os
moradores da Vila dos Idosos, por outro lado, a locação social é uma alternativa
definitiva devido à menor expectativa de vida, e eles não possuem planos de
comprarem um imóvel com altas prestações a esta altura da vida.
A Locação Social parece ser uma das alternativas para que a população de
baixa renda acesse moradia digna nas áreas centrais, a baixo custo e sem a
pressão do mercado imobiliário.

4.1.2 Vila Nova Jaguaré
O estudo de caso Vila Nova Jaguaré, assim como os outros três estudos,
tiveram informações levantadas seguindo o roteiro que se encontra no Apêndice
deste trabalho. Estas características estão apresentadas a seguir com maiores
detalhes, dentro dos tópicos.

4.1.2.1 Localização e origem
A área de 166.600 m2 correspondente à favela Vila Nova Jaguaré localiza-se
no Bairro do Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, à margem esquerda do Rio
Pinheiros, entre as pontes do Jaguaré e da Ferrovia Paulista S.A. - Fepasa. O Local
originalmente foi projetado pela Companhia City para um loteamento residencial. A
baixa densidade de ocupação da área e o não desenvolvimento de acordo com o
projeto inicial, levou à invasão, por volta de 1965, da área verde e do sistema de
lazer, por uma população carente de moradia. Também, no início da década de
1960, a favela passou a ser ocupada por algumas dezenas de famílias provenientes
de áreas próximas, que passaram por um programa de desfavelamento, conforme
Samora (2010a).
Segundo G. Barros (2014), no final da década de 60, 370 famílias e uma
escola de madeira já ocupavam o bairro, demonstrando que a Prefeitura era
conivente em relação à existência de moradias precárias na favela. Após uma
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década, a favela havia crescido exponencialmente e contava com a presença de
3.000 famílias, crescendo a uma taxa anual de 37,27%.
A área possui um relevo plano à margem da Marginal Pinheiros, mas logo se
torna uma encosta íngreme, com solo instável, onde a ação humana desordenada
provocou situações de risco e uma série de intervenções como forma de mitigar os
problemas de deslizamento de terra. Segundo Samora (2010a), o fato da área da
favela estar bem inserida na cidade, próxima a polos de empregos e equipamentos,
faz com que ela cresça a taxas muito maiores do que a região ao seu entorno,
mesmo apresentando características de instabilidade.
A seguir, Figura 38 mostra a demarcação da área da Vila Nova Jaguaré.

Figura 38 - Demarcação da área da Vila Nova Jaguaré

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Habisp em São Paulo (2014b)

4.1.2.2 Edificações, infraestrutura e saneamento básico
Conforme Samora (2010a), a favela Vila Nova Jaguaré é considerada
complexa, de tamanho médio a grande, cuja ocupação densa e desordenada exige
um número elevado de remoções no processo de urbanização. Possui espaços
reduzidos para implantação de redes de infraestrutura, moradias consolidadas nas
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bordas das quadras, com até 4 pavimentos, implantadas junto a barracos bastante
precários, dispostos no interior das quadras, alguns sem unidade sanitária e cujo
acesso é feito por vielas estreitas, com pouca ou nenhuma insolação. O morro do
Jaguaré é ocupado com edificações em alvenaria, com até cinco pavimentos. As
vielas principais são servidas por redes oficiais de água, esgoto e drenagem, porém,
no interior das quadras da favela estão moradias mais precárias que utilizam redes
clandestinas de esgoto e drenagem. As moradias mais recentes e em piores
condições, construídas de restos de madeira e não servidas pelas redes oficiais,
estão localizadas na parte mais baixa da favela, entre a marginal e a linha férrea
desativada.
Conforme G. Barros (2014), moradores mais antigos da favela relatam que,
no final da década de 80, o local não era urbanizado, a maioria das casas eram
barracos de madeira, as ruas eram vielas de terra, sem asfalto, não havia
saneamento básico e os esgotos eram lançados no meio da rua. As ruas eram de
terra e esburacadas e implicavam em dificuldade para acesso de carros de coleta de
lixo. Os moradores tinham grande dificuldade de transitar e as empresas não
conseguiam fazer entregas de produtos, sendo comum a ocorrência de doenças
como a leptospirose. Atualmente, a grande maioria das construções é de alvenaria,
com telhado de cimento amianto, sendo notável a existência de laje pré-moldada.
Apesar das melhorias no decorrer do tempo, a área ainda é considerada uma favela,
devido à condição da relação fundiária e a exclusão dos serviços urbanos. Conforme
Samora (2010a) essa favela chegou a abrigar 3.690 domicílios cadastrados em
2003, segundo a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (2004).
A Tabela 22, a seguir, mostra as informações extraídas do Censo 2010, com
os números referentes à forma de abastecimento de água, tipo de esgotamento
sanitário, destino do lixo e existência de energia elétrica no aglomerado subnormal
Nova Jaguaré. O Censo 2010 considerou a presença de 2.411 domicílios em
aglomerado subnormal dos quais 2.405 possuíam abastecimento de água por rede
geral de distribuição, 2.104 possuíam rede de esgoto geral ou pluvial, 1.565 tinham o
lixo coletado diretamente por serviço de limpeza e 725 tinham energia elétrica
fornecida por companhia distribuidora com medidor de uso exclusivo do domicílio.
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Tabela 22 - Algumas características do aglomerado subnormal Nova Jaguaré: água,
esgotamento sanitário, lixo e energia elétrica – IBGE 2010

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Censo Demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

4.1.2.3 População residente
A Vila Nova Jaguaré possuía 3.690 domicílios cadastrados em 2003 pelo
Programa Bairro Legal. Sua população estava estimada em 12.240 habitantes, em
contínuo processo de crescimento, ocupando área aproximada de 166.600 m2, o
que resulta em uma densidade bastante elevada, com média de 737 hab./ha,
conforme Samora (2010a).
Atualmente, o Censo 2010, apresenta um levantamento de 2.412 domicílios
particulares ocupados em aglomerados subnormais na Nova Jaguaré e uma
população de 8.653 habitantes, com uma média de 3,6 moradores por domicílio. O
sistema de informações Habisp estima um total de 4.500 domicílios quando
consultado no site, em 2015 (SÃO PAULO, 2015a).
Segundo Samora (2010a), o conhecimento do número de indivíduos por
família auxilia na definição das tipologias das UHs quanto à área útil e ao número de
dormitórios, o que pode exigir maior diversidade tipológica da edificação. Esses
dados poderão ser utilizados pelos projetistas para dimensionar e justificar as
tipologias em seus projetos. A Tabela 23, a seguir, apresenta a distribuição dos
grupos familiares por número de componentes, cujo levantamento corresponde ao
período do Programa Bairro Legal da administração de Marta Suplicy. A
administração seguinte executou as obras com alterações de projetos para atender
mais gente, como será visto a seguir.
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Tabela 23 - Distribuição dos grupos familiares segundo número de componentes da Vila
Nova Jaguaré – Programa Bairro Legal da administração Marta Suplicy

Área
No Dormitórios
o

N Famílias
1 componente
2 componente
3 componente
4 componente
5 componente
6 componente
7 componente
8 componente
9 componente
10 componente
Mais de 10
componentes
Média de
integrantes por
família

V. N. Jaguaré
Absoluto %
3.623
3.350

100,0

381
577
775
692
473
220
105
55
25
15
32

11,4
17,2
23,1
20,7
14,1
6,6
3,1
1,6
0,7
0,4
0,9

3,78 pessoas

Fonte: Samora (2010a)

A favela Vila Nova Jaguaré apresentou uma média de 3,78 integrantes por
família, o que significa que, a tipologia de unidade habitacional com dois dormitórios
seria suficiente para atender as suas necessidades. É preciso levar em conta,
porém, os casos onde o número de componentes por família é maior, ou menor que
a média. Considerando que a densidade de ocupação adequada por dormitório seja
de dois indivíduos, a distribuição das tipologias da Vila Nova Jaguaré poderia ser da
seguinte forma: 28,6% dos grupos familiares possuíam até dois componentes, que
poderiam ser atendidos por quitinetes ou apartamentos de um dormitório; 43,8% das
famílias possuíam entre três e quatro componentes, que poderiam ser atendidos por
apartamentos de dois dormitórios; 20,7% das famílias possuíam entre cinco e seis
indivíduos, que poderiam ser atendidos por apartamentos de três dormitórios; e
6,9% das famílias possuíam mais de sete indivíduos, que estariam mal acomodados
nas tipologias padronizadas (quitinete ou apartamentos de um, dois ou três
dormitórios). Esses últimos casos podem se tratar de mais de um núcleo familiar por
grupo, necessitando dividi-los em mais de um domicílio, conforme Samora (2010a).
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Ainda, de acordo com a mesma autora, o levantamento da renda familiar
permite detectar os grupos de maior vulnerabilidade econômica e estimar a
capacidade de endividamento das famílias. Com esse conhecimento é possível
dimensionar os valores de financiamento de novas moradias e as taxas
condominiais de forma que não comprometa a permanência das famílias mais
pobres logo após a urbanização e verticalização do assentamento. Na Vila Nova
Jaguaré, conforme Tabela 24, 66,5% das famílias ganhavam entre zero e três
salários mínimos, dificultando que os mesmos pudessem arcar com custos de
urbanização, necessitando, portanto, de subsídio como forma de viabilizar
empreendimento.
Tabela 24 - Faixas de renda das famílias da Vila Nova Jaguaré – Programa Bairro Legal da
administração Marta Suplicy

Área
No Domicílios
o

V. N. Jaguaré
Absoluto %
3.623

N Famílias

3.350

100,0

Sem renda
Renda < 1 salário mínimo
1 salário mínimo < renda < 2 salários mínimos
2 salários mínimos < renda < 3 salários
mínimos
3 salários mínimos < renda < 4 salários
mínimos
4 salários mínimos < renda < 5 salários
mínimos
Renda > 5 salários mínimos
Sem informação
Renda familiar média em salários mínimos

130
278
1.033
792

3,9
8,2
30,8
23,6

483

14,4

242

7,2

280
112

8,4
3,3
2,6

Fonte: Samora (2010a)

As famílias que recebem mais de três salários mínimos devem ser
consideradas, pois a presença delas pode sinalizar maior disponibilidade para
saírem dos locais de remoção, pois podem aceitar com maior facilidade a mudança
para edifícios verticais, conforme Samora (2010a). No caso da favela Vila Nova
Jaguaré, na época do levantamento do Programa Bairro Legal, essas famílias
representavam 30% do total.
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A Tabela 25, a seguir, mostra as informações extraídas do Censo 2010, com
o número de domicílios ocupados, a população residente por sexo e a média de
moradores por domicílio.
Tabela 25 - Domicílios particulares ocupados, população residente por sexo e média de
moradores por domicílio, no aglomerado subnormal Nova Jaguaré – IBGE 2010

Domicílios particulares ocupados no aglomerado subnormal Nova
Jaguaré, população residente por sexo e média de moradores por
domicílio – 2010
Aglomerado
Nova
Jaguaré

Domicílios
Ocupados
2.412

População Residente
Total
8.653

Homens Mulheres
4.189

4.464

Média de
moradores/domicílio
3,6

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Censo Demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

4.1.2.4 Intervenções realizadas
Conforme Samora (2010a) a favela foi alvo de diversas intervenções nas
diferentes administrações ao longo dos anos: (1982-1985) - obras de drenagem e
retaludamento; (1989-1992) - instalação de escadas hidráulicas; empreendimentos
do Prover Nova Jaguaré I e II iniciados em 96, com a implantação de dez edifícios
com vinte unidades habitacionais cada, na Rua Três Arapongas e outros três
edifícios na Rua Barão de Antonina, esquina com a Marginal; e (2001-2004) - obras
de contenção, retaludamento e drenagem.
De acordo com G. Barros (2014) a favela sofreu as primeiras intervenções de
remoção na década de 70, com remoção de barracos próximos à Marginal Tietê
para a construção da estação de trem Jaguaré. Em 1983, houve a realocação de 20
famílias para o Campo de Futebol, devido a um deslizamento que havia destruído
cerca de 200 barracos. No ano de 1995, houve outro grande deslizamento, gerando
a remoção de diversas famílias. A Prefeitura de São Paulo, na época, oferecia R$
1.700,00 para cada família desalojada, valor que era suficiente apenas para comprar
imóvel em outra favela. Dessas famílias, 40 não aceitaram receber o valor e foram
transferidas para um alojamento provisório no Tendal da Lapa, que se tornou
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definitivo e não teve assistência da Prefeitura. Em 1996, 1.714 moradores foram
removidos para permitir a construção dos dois conjuntos habitacionais do Prover,
Nova Jaguaré I e II, com um total de 260 novas unidades construídas. O ano de
2002 foi marcado por muitos deslizamentos, e um deles, desalojou 26 famílias do
Morro do Sabão, o que demandou obras de contenção e encaminhamento das
águas pluviais por muros de gabião e escadarias hidráulicas.
Segundo São Paulo (2008b), por ser uma área altamente adensada, com
domicílios apresentando elevado grau de carência, tanto em relação aos serviços
públicos quanto aos padrões de moradia e urbanísticos, a Sehab elaborou, em 2003,
uma proposta de intervenção com ações de melhoria na favela para integrá-la à
cidade formal, por meio de regularização urbanística e fundiária. Um dos principais
objetivos do programa Bairro Legal era suplementar programas anteriores de
urbanização de favelas, que não foram capazes de regularizá-las e incorporá-las à
cidade formal, como, por exemplo, o Prover, do qual a Vila Nova Jaguaré foi
integrante, de acordo com Samora (2010a).
Em 2003, como mostra Sato (2013), foi lançado um edital para o
desenvolvimento de um projeto urbanístico no âmbito do Programa Bairro Legal, que
previa a construção de novas vias e a melhoria das existentes, além de provisão de
moradias, obras de saneamento e retaludamento. O projeto vencedor do concurso
se aproximava de uma proposta de médio impacto em remoções (entre as opções
de menor, médio e maior), elaborado pelo Escritório Projeto Paulista, que tinha,
como premissa, a participação popular. A proposta do projeto previa a remoção de
cerca de 1760 famílias, para a reconstrução de 1540 novas unidades verticalizadas,
conforme a Figura 39, abaixo. Os moradores que ficariam fora da provisão
habitacional seriam reassentados em áreas próximas. Conforme G. Barros (2014), o
projeto urbanístico lançado em 2003, dentro do Programa Bairro Legal, tinha o
objetivo de prover acesso à moradia adequada a todos os moradores, incluindo
infraestrutura urbana e todos os serviços públicos (correios, coleta de lixo, etc), para
inserir a favela ao bairro. Em 2004, foi licenciado o projeto, durante a administração
da prefeita Marta Suplicy, com as obras iniciadas na administração José Serra e
continuadas na administração Gilberto Kassab. Segundo Trento (2011), apesar da
edificação ter ocorrido na administração Serra-Kassab, a partir de 2006, o projeto foi

126

licitado, pautado nas diretrizes da administração Marta Suplicy (2001 a 2004), com a
execução de forma diferente do projeto inicial.
Figura 39 - Planta de Remoção – Programa Bairro Legal – Vila Nova Jaguaré 2003

Fonte: Sato (2013)

A Figura 40, abaixo, apresenta a situação da gleba da Vila Nova Jaguaré
antes do projeto de urbanização, dentro do Programa Bairro Legal, no início dos
anos 2000. Subsequentemente, a Figura 41 apresenta o mapeamento com a
proposta final do projeto vencedor do concurso (já citado anteriormente),
pertencente ao Escritório Projeto Paulista, que se aproximava de uma proposta de
médio impacto em remoções. O projeto visa à urbanização da área como um todo,
com alternativa de provisão habitacional mais qualificada, propondo quatro setores
de novos edifícios no interior da favela. A maior parte dos setores de
reassentamento está localizada em áreas de encosta, com as moradias em piores
condições. Ao comparar as figuras do início dos anos 2000 com a do projeto do
Bairro Legal (Figuras 40 e 41), percebe-se grande diferença no sistema viário, tanto
veicular, quanto de pedestres. As vielas permitiam apenas passagem de pessoas
por caminhos estreitos e tortuosos e, muitas vezes, não permitiam conexão com
outras vielas ou ruas, formando becos. O projeto desenvolvido para o Bairro Legal
retifica esses traçados, ampliando as vias, oferecendo novas opções de caminhos
aos moradores.

127

Figura 40 - Vila Nova Jaguaré antes do projeto de urbanização dentro do Programa
Bairro Legal

Fonte: Trento (2011)

Figura 41 - Implantação proposta pelo Escritório Projeto Paulista – Vila Nova Jaguaré

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Trento (2011)
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Conforme Samora (2010a), o projeto do Programa Bairro Legal previa duas
tipologias: casa sobreposta e edifício. Estas seriam destinadas às duas situações
topográficas distintas presentes na área, de encostas e terrenos planos no sopé do
morro. Com a mudança de administração, de Marta Suplicy para Serra-Kassab,
houve alteração do empreendimento habitacional de casa sobreposta para outro
mais verticalizado, no interior da favela, demandando obra de contenção de grande
dimensão para viabilizar sua execução. O projeto da tipologia de casa sobreposta,
devido ao fato de encostar algumas unidades habitacionais no terreno como forma
de estabilizá-lo, conforme Figura 42, foi motivo de muita discussão na Sehab.
Descontentes, críticos e moradores afirmavam que essas unidades encostadas no
terreno teriam problemas de infiltração e se tornariam insalubres. Por essa razão,
essa tipologia foi banida do projeto e substituída por edifícios de sete pavimentos,
implantados em terrenos estabilizados, conforme Figura 43. A mudança de tipologia
facilitou o trabalho da construtora responsável pela execução da obra e favoreceu a
redução de custos, ao eliminar a execução dos prédios sobre os taludes. Por outro
lado, desagradou alguns urbanistas ao deixar espaços ociosos nos taludes que não
podem ser usufruídos pelos moradores, conforme Mautner e Zuquim (2013).
Figura 42 - Vila Nova Jaguaré – Tipologia de casa sobreposta

Fonte: Samora (2010a)
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Figura 43 - Vila Nova Jaguaré – Tipologia verticalizada em terrenos estabilizados
que substituiu o projeto de casa sobreposta

Fonte: São Paulo (2008b)

Segundo Samora (2010a), conforme o memorial descritivo da empresa
projetista (COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS,
2004), as edificações foram previstas em alvenaria armada com estrutura de blocos
de concreto, associadas às peças leves (escadas, vigas e lajes) pré-fabricadas, que
pudessem ser erguidas com facilidade pelas encostas. O projeto do Bairro Legal
previa também gabaritos de quatro a seis pavimentos para equilibrar o adensamento
necessário, com a implantação junto às moradias preexistentes, garantindo parte da
insolação das mesmas. As diretrizes para as áreas coletivas foram de minimizá-las,
restringidas às escadas de uso comum, com a adoção de unidades de vizinhança
pequenas, de oito a vinte famílias por edifício. Para minimizar as despesas
condominiais, foram previstos: caixas d’água para cada unidade; hidrômetros
individuais e shafts verticais visitáveis para manutenção das redes comuns. O fato
de a Favela Vila Nova Jaguaré estar em terreno exíguo, a solução arquitetônica
adotada mais adequada, foi a de edifícios em lâmina, em vez das plantas “H”.
Ambos os projetos, casa sobreposta e edifício, previam variações de número de
quartos para se adequarem aos diferentes perfis familiares, variando de quitinete até
três dormitórios. A quantificação destas variações, porém, não foi aderente ao perfil
familiar existente na favela, podendo ser apontada como causa da inadequação
decorrente do elevado número de indivíduos por apartamento.
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A mesma autora comenta que, o Bairro Legal tinha projeto de edifício de uso
misto, para conciliar tipologias de dois e três dormitórios com unidades comerciais
no térreo. Porém, para que as moradias pudessem ser comercializadas pela CDHU,
que não trabalha com a modalidade de empreendimento de uso misto, foi preciso
remover as unidades comerciais deste projeto. A PMSP abriu mão de tentar
implantar a locação social, como o fez, no passado, no Residencial Parque do Gato,
possivelmente por conta da insatisfação e pressão dos moradores daquele
residencial, que queriam se tornar proprietários dos imóveis.
A necessidade de remoção para áreas externas eleva o custo da moradia
proporcionalmente, à medida que adiciona no custo do empreendimento o preço do
terreno. Com a mudança de administração na prefeitura, os projetos foram
alterados. Conforme visto no item 3.2.3, a administração Serra-Kassab alterou
significantemente os projetos licitados por Marta Suplicy e as obras passaram a se
executadas de forma a reduzir as remoções previstas nos projetos. O projeto de
2003, do Programa Bairro Legal, que tinha as remoções previstas, teve a obra
paralisada no seu início, por falta de recurso financeiro.
Conforme G. Barros (2014), com a nova administração Serra-Kassab, a partir
de 2005, o projeto da Vila Nova Jaguaré passa a integrar o Programa Urbanização
de Favelas, segundo o qual, ficam previstos dois novos conjuntos habitacionais,
Conjunto Kenkiti Simomoto e Residencial Alexandre Mackenzie. Esses conjuntos
tem a finalidade de atender a demanda de novas moradias geradas em
consequência das remoções necessárias para a execução das obras do novo
projeto. A nova proposta apresenta diferenças quanto à implantação dos edifícios de
provisão habitacional (citados), mudanças no sistema viário e nas áreas públicas de
lazer. O perímetro da favela foi modificado, com a incorporação, pelo Poder Público,
das áreas que abrigariam esses dois novos conjuntos a serem edificados.
Com a mudança para a administração Serra-Kassab, o projeto inicial do
Programa Bairro Legal sofreu algumas modificações ao longo de sua execução.
Segundo Trento (2011), o projeto apresentado na publicação Urbanização de favela,
conforme Figura 44, a seguir, previa a execução de três conjuntos de edificações,
correspondendo a um total de aproximadamente 1.000 novas UHs. O setor verde,
apresentado no projeto do Programa Bairro Legal, mostrado na Figura 41, foi
eliminado e os outros três setores sofreram modificações.
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Figura 44 - Implantação do projeto modificado após mudança de administração – Vila Nova
Jaguaré

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Trento (2011)

Conforme São Paulo (2008b), os trabalhos de melhoria tiveram início em
junho de 2006, primeiramente intervindo em áreas de maior instabilidade (sujeitas a
escorregamento/solapamento) e, posteriormente, nas áreas destinadas à construção
de novas unidades habitacionais, com implantação do sistema viário, fundamental
para a execução da infra-estrutura.
A execução das obras trouxe novas alterações no projeto, de acordo com a
Figura 45 abaixo. Segundo Trento (2011), quanto ao sistema viário, ocorreram
mudanças, principalmente: nas áreas mais ao Norte da gleba; na região próxima à
Marginal Pinheiros e nas ruas Catalunha e Guapó. Os edifícios residenciais do setor
azul, que estavam previstos na área central da favela, saem do projeto e a área
permanece com seu desenho irregular e as vielas permanecem tortuosas. O número
de edifícios residenciais no interior da gleba, nessa adaptação do projeto, é reduzido
e, paralelamente, é realizada a provisão externa em glebas próximas. O setor,
anteriormente denominado vermelho, sofreu modificação na configuração de seus
prédios, alterando, também, os espaços de lazer. O setor azul foi o que mais sofreu
modificações de projetos. O projeto inicial contava com o maior número de edifícios,
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porém, na revisão, passou a apresentar um menor número de edifícios, que se
conectam com as cotas mais altas por meio de passarelas, evitando a necessidade
de elevadores. Com o avanço do projeto, foi cancelada a edificação nessa área, que
tem topografia acidentada. O projeto executado contemplou a área com uma grande
praça com taludes e platôs e um centro educacional.
Figura 45 - Mudanças no projeto conforme execução – Vila Nova Jaguaré

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Trento (2011) e Fachini (2014)

Segundo G. Barros (2014), parte do projeto foi implementada em terrenos fora
do perímetro da favela e não nas áreas de risco, como previsto inicialmente. Houve
remanejamento de parte das famílias para outros locais na própria favela, como
Unidades Habitacionais construídas pela Prefeitura ou casas em novos lotes. Outras
famílias receberam verba de apoio, ou uma indenização pela desocupação da casa,
devido à rapidez das remoções. Em 2006, alguns barracos na parte baixa e plana da
favela foram parcialmente removidos para a implantação de obras de urbanização e
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construção das unidades habitacionais no centro da gleba. Informações da Habi
Centro apontam que 942 unidades habitacionais foram entregues no total, cerca de
1.879 imóveis foram removidos da favela na administração de Kassab e 2.400
permaneceram na área, (Figura 46). No processo de remoção, a prioridade era para
as áreas de risco. Os moradores removidos iam para casas na favela ou próximas à
ela, com os alugueis pagos pela Prefeitura. Outras opções de remoção eram
transferi-los para novas unidades feitas dentro da Nova Jaguaré, novas unidades
próximas à ela, ou lotes regularizados na favela.
Figura 46 - Planta de Remoção – Programa Urbanização de Favelas (Kassab)

Fonte: Sato (2013)

As remoções do período Serra-Kassab iniciaram em 17 de julho de 2006 e, a
última, ocorreu no dia 14 de março de 2013, de acordo com Sato (2013). Os
destinos por remoção de famílias foram os seguintes:
● 934 famílias foram direcionadas para UHs construídas pela Prefeitura;
● 369 famílias foram atendidas com verba de apoio, que é o recurso dado às
famílias que recusam a modalidade de compra de moradia e, nesse caso,
sem a assistência da Habi;
● 177 famílias atendidas com compra de moradia;
● 81 famílias fizeram permuta ou troca interna na área;
● 30 famílias receberam unidades readequadas ou realocadas;
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● 05 famílias receberam boxes comerciais;
● 283 famílias aguardam atendimento do bolsa-aluguel, sendo que 09 delas
recebem pelo programa Parceria-Social.
A partir do ano de 2009, segundo Sato (2013), os novos conjuntos
habitacionais foram entregues, com as unidades localizadas nas áreas periféricas da
Nova Jaguaré. As construções de infraestrutura e habitações no centro da favela
ainda estavam em andamento. Essas novas edificações implantadas próximas à
Marginal Pinheiros, cobrem a vista do interior da favela, dando uma falsa impressão
de que houve a urbanização integral. Os arrimos e outras obras de infra-estrutura
previstos no projeto, representaram grandes investimentos para intervir nas
encostas de alta declividade.
Conforme citado anteriormente, para atender a demanda de novas moradias
em função das remoções necessárias para as obras, foram realizadas duas obras
de provisão, o Conjunto Kenkiti Simomoto e o Residencial Alexandre Mackenzie. De
acordo com Fachini (2014), autor que foi coordenador do projeto de urbanização da
favela pela Sehab entre os anos de 2006 e 2012, o novo projeto, que ocorreu com a
execução das obras, destinou quatro áreas para a construção das novas unidades
habitacionais, sendo que, apenas duas delas estão dentro do perímetro da favela: o
Morro do Sabão e o Setor 15, localizado na parte plana. As demais áreas, Alexandre
Mackenzie e Kenkiti Simomoto, estão localizadas no entorno da Nova Jaguaré, em
áreas que foram objeto de ação de desapropriação por parte da Prefeitura (Figura
45). A existência de Zeis facilitou a desapropriação de imóveis no mesmo bairro por
manter o preço da terra compatível com o empreendimento e possibilitou a provisão
externa da favela Vila Nova Jaguaré em terrenos próximos.
A seguir, estão apresentados cada um dos quatro empreendimentos
habitacionais implantados pelo projeto de urbanização da Favela Nova Jaguaré
entre os anos de 2006 e 2012.
a) Setor 15 – Conjunto Nova Jaguaré
Conforme Fachini (2014), o Setor 15 está localizado na parte plana da favela,
no trecho da Avenida José Maria da Silva, entre as avenidas Marginal Pinheiros e
Onófrio Milano, (Figura 47).
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Figura 47 - Setor 15 - 2015

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

O projeto do empreendimento seguiu a versão original das unidades,
desenvolvido pelo escritório de arquitetura Projeto Paulista de Arquitetura. A
modificação ocorreu na implantação original, definida pela Sehab. Conforme Trento
(2011), o projeto inicial do Bairro Legal previa uma praça voltada para o interior da
Favela, possibilitando contato visual com o talude por onde se desenvolvem
caminhos para pedestres e possibilitaria a sua apropriação por um maior número de
pessoas. A mudança de projeto durante a execução da obra mudou a posição da
praça, que passou a ser voltada para a Avenida José Maria da Silva, conforme
Figura 48 a seguir, com visão para galpões industriais e vias de pouco fluxo, abertas
para o restante do bairro. Ao fundo dos blocos executados na urbanização, ainda
permanecem moradias auto-construídas pelos moradores.
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Figura 48 - Encosta íngreme da Vila Nova Jaguaré - 2008

Fonte: São Paulo (2008a)

Conforme Trento (2011), o desenho da praça também foi modificado. No
projeto do Bairro Legal apresentava três espaços: uma quadra esportiva, uma
pequena praça ao seu lado e outra praça maior, separada espacialmente por um
edifício residencial, que permitia a visibilidade desde a Avenida até a parte superior
do talude, abrindo-se tanto para a Nova Jaguaré, quanto para o restante do bairro.
Na primeira revisão do projeto, todo o espaço público fica voltado apenas para a
Avenida José Maria da Silva, a quadra de esportes é substituída por um espaço
rebaixado com degraus de arquibancada, localizada no meio da praça. O projeto
executado, porém, foi distinto, aproveitando pouco a área livre, com um piso
executado sem tratamento paisagístico, uma área pequena com bancos e áreas
circulares em forma de pequenos morros. O condomínio não é delimitado por
qualquer fechamento, permitindo o acesso de todas as pessoas que passem por ali,
conforme Figura 49.
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Figura 49 - Praça no setor vermelho da Vila Nova Jaguaré - 2015

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

Devido à impossibilidade de implantar edifícios de uso misto, o projeto
também sofreu alteração dos pavimentos térreos, que tiveram o seu uso comercial
transformado em residencial. Essa mudança foi necessária para que as moradias
pudessem ser comercializadas pela CDHU, que não trabalha com a modalidade de
empreendimento de uso misto, conforme já citado anteriormente.
Segundo Fachini (2014), o empreendimento possui dezenove blocos de cinco
pavimentos, térreo mais quatro, com duas unidades por andar. Possui também mais
um bloco de cinco pavimentos, porém com uma unidade por andar. Na Figura 50, é
possível observar as plantas, elevações e cortes dos blocos construídos na Vila
Nova Jaguaré. O Setor 15 totaliza 195 moradias, das quais 135 de dois dormitórios
com 50m2 e 60 de três dormitórios com 55 m2 (Figura 51).
Figura 50 - Planta, elevação e corte dos blocos da Vila Nova Jaguaré

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de São Paulo (2008b)
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Figura 51 - Plantas das unidades do Setor 15

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Fachini (2014)

O número reduzido de habitações por bloco, ajuda na formação e
administração do condomínio. O fato de possuir duas plantas, dois e três
dormitórios, possibilitou maiores opções de atendimento para os diferentes núcleos
familiares.
O conjunto foi finalizado em maio de 2008, constituindo as primeiras unidades
habitacionais entregues pelo projeto de urbanização. A revisão do projeto de
arquitetura, que alterou a implantação do conjunto, foi realizada pelo escritório de
arquitetura Carlos Dias Arquitetos Associados, contratado pela Construtora Schahin,
que foi a vencedora da licitação para execução das obras e urbanização da Nova
Jaguaré, (FACHINI, 2014).
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b) Morro do Sabão – Conjunto Nova Jaguaré
O Morro do Sabão está localizado de frente para a Marginal Pinheiros, ao
lado do Setor 15, (Figura 52). Conforme Fachini (2014), o escritório de arquitetura
Carlos Dias Arquitetos Associados, contratado pela Construtora Schahin, propôs o
aproveitamento dos desníveis topográficos existentes nesse trecho da favela para
desenvolver um projeto de edifício mais alto, porém, sem elevador. Desta forma, a
implantação ocorreu em uma condição em que o morador chega ao edifício por uma
entrada localizada em uma altura intermediária, podendo, a partir do acesso, subir
quatro andares ou descer dois andares, conforme Figura 53.
Figura 52 - Morro do Sabão - 2015

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)
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Figura 53 - Acessos intermediários – Morro do Sabão

Fonte: Fachini (2014)

Segundo Samora (2010b), a urbanização dos trechos do complexo Vila Nova
Jaguaré localizados em encosta íngreme, exigiu a consolidação geotécnica do sítio
e a implantação de infraestrutura urbana com remoção de grande número de
moradias. De acordo com Fachini (2014), a alteração do projeto, que desassociou a
estrutura das unidades habitacionais das estruturas de contenção do terreno e optou
por maior verticalização, visto nas Figuras 42 e 43, demandou um desenho que
pudesse estabelecer uma nova relação entre as obras de contenção, as vias de
circulação e as UHs, (Figura 54).
Figura 54 - Circulações do Morro do Sabão

Fonte: Rebelo (2011 apud FACHINI, 2014)

O Morro do Sabão, conforme Fachini (2014), recebeu 210 unidades
habitacionais construídas, distribuídas em dez blocos de sete pavimentos com três
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unidades por andar, totalizando vinte e uma unidades por bloco, sendo uma unidade
de um dormitório medindo 19 m2 e vinte unidades de dois dormitórios com 48 m2
(Figura 55).
Figura 55 - Plantas das unidades do Morro do Sabão

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Fachini (2014)

c) Residencial Alexandre Mackenzie
O Residencial Alexandre Mackenzie está localizado em uma área quadrada
na Avenida Alexandre Mackenzie, próxima das áreas de ocupação mais recente e à
Rua Dracena, (Figura 56). Conforme Trento (2011), a sua implantação está em uma
área de 20.670 m2, com área total construída de 32.722,08 m2. O projeto é de 2008,
desenvolvido pelo escritório Boldarini, contemplando 295 habitações em edifícios de
cinco pavimentos e 132 unidades em casas sobrepostas.
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Figura 56 - Residencial Alexandre Mackenzie - 2015

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

A gleba ganhou uma via para separar a área em duas partes: a parte maior
recebeu os edifícios multifamiliares de cinco pavimentos e a outra parte recebeu os
blocos de casas sobrepostas. A entrega dos edifícios de cinco pavimentos ocorreu
em setembro de 2009, ficando estes distribuídos em dois condomínios cercados, um
com seis edifícios e outro com sete edifícios. Cada um desses condomínios possui
no seu interior: áreas projetadas para lazer; mesas nos espaços entre os blocos
edificados; cobertura dos edifícios com espaço de uso coletivo, contendo bancos e
pergolados, dedicada ao lazer dos moradores; e espaço avarandado de circulação
(Figura 57).
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Figura 57 - Espaço avarandado - Residencial Alexandre Mackenzie - 2015

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

A Figura 58, a seguir, mostra a implantação do Residencial Alexandre
Mackenzie. À direita estão os edifícios de cinco pavimentos e à esquerda estão os
blocos de casas sobrepostas. A disposição dos blocos, ora longitudinal, ora
transversal, cria espaços de convivência, conforme pode ser vista também na
Figura 59.
Figura 58 - Implantação - Residencial Alexandre Mackenzie

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Trento (2011)
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Figura 59 - Vista geral do empreendimento Alexandre Mackenzie - 2010

Fonte: Knoll (2010 apud FACHINI, 2014)

d) Conjunto Kenkiti Simomoto
O Conjunto Kenkiti Simomoto, está localizado próximo às ruas Engenheiro
Vitor Freire e Três Arapongas, e da Avenida Kenkiti Simomoto, a sudeste da favela
Vila Nova Jaguaré, conforme Figura 60. Conforme Trento (2011), o projeto previa
três edificações residenciais, oito unidades comerciais e uma praça. As edificações
são rodeadas de espaços amplos para convívio e já previam mobiliário urbano em
seu projeto.
Figura 60 - Conjunto Kenkiti Simomoto - 2015

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)
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Segundo Trento (2011), o projeto foi premiado em 2008 pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil – IAB de São Paulo na categoria de Habitação de Interesse
Social. Um dos grandes diferenciais desse projeto é a área prevista para abrigar
comércio, o que é raro nas habitações de interesse social em São Paulo, porém,
fundamental para a sustentabilidade do bairro. A implantação escolhida para o
comércio deixa a desejar, pois se localiza em uma viela nova, sem saída, de fluxo
restrito. O restante do lote abriga os três residenciais, que totalizam 110 UHs e
possui entrada principal pela Avenida Kenkit Simomoto. No interior da área cercada
por gradil há algumas áreas projetadas para uso específico, tal como: área de
ginástica, área para lazer esportivo, área de estar e uma pequena área coberta. O
espaço não é parte integrante do sistema de áreas públicas da Nova Jaguaré, pois
está em uma área privativa, segregada da favela.
A implantação do Conjunto Kenkiti Simomoto, composta pelos três edifícios
longitudinais e pelos oito boxes comerciais (no canto direito da figura), é
apresentada na Figura 61.
Figura 61 - Implantação - Residencial Kenkiti Simomoto

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Trento (2011)

A seguir, a Figura 62, mostra a entrada do Conjunto Kenkiti Simomoto em
2015, vista a partir da Avenida de mesmo nome do Conjunto.
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Figura 62 - Vista da entrada do Conjunto Kenkiti Simomoto - 2015

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

Conforme Samora (2010a), os conjuntos habitacionais da Vila Nova Jaguaré
apresentam medição individualizada de água, luz, gás e eletricidade. Contém,
inclusive, caixas d’água independentes, deixando o morador responsável pela
manutenção. A individualização busca evitar conflitos observados em outros
conjuntos habitacionais com fornecimentos compartilhados, onde o atraso de um
morador no pagamento das contas tem afetado o conjunto dos moradores. Foram
minimizadas áreas de uso semi-privado, como, por exemplo, corredores e acessos
dentro das edificações, devido à dificuldade de manutenção.
De acordo com G. Barros (2014), o poder público disponibiliza atualmente
duas opções para remoções das famílias. Uma é o auxílio aluguel, no valor de R$
400,00 a R$ 500,00, para as famílias pagarem aluguel em outra moradia durante as
obras de urbanização. Esse valor, porém, é insuficiente para algumas famílias
conseguirem morar no mesmo bairro, já que havia ocorrido uma valorização dos
imóveis e consequentes aumentos dos aluguéis. A outra opção é o pagamento de
R$ 8.000,00 pela Prefeitura ao morador, para que o mesmo volte ao seu local de
origem ou então compre outro imóvel, que só é possível, talvez, em outra favela,
devido ao valor ser irrisório. A Tabela 26, a seguir, apresenta o resumo das políticas
de remoção de famílias instituídas na Favela Vila Nova Jaguaré, entre 1977 e 2012,
e mostra a gravidade da situação no déficit de atendimento, já que para as 2.567
famílias removidas nesse período, foram produzidas apenas 1.202 UHs.
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Tabela 26 - Políticas de remoção de moradores na Vila Nova Jaguaré entre 1977 e 2012

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Sato (2013)

As Figuras 63 e 64 apresentam, respectivamente, a favela Vila Nova Jaguaré
nos anos de 2003 (antes das intervenções) e 2015 (após as intervenções). É
possível observar as alterações do espaço nas áreas da favela onde foram
construídos os blocos.
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Figura 63 - Vila Nova Jaguaré, em 2003, antes da intervenção

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Habisp em São Paulo (2014b)
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Figura 64 - Vila Nova Jaguaré, em 2015, após a intervenção

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

4.1.2.5 Pós-ocupação
Em visita realizada à obra de Vila Nova Jaguaré, por Samora (2010a), três
unidade habitacionais adaptadas a cadeirantes foram visitadas. Não se encontrou,
porém, moradores com restrição de acessibilidade em nenhuma delas. Os
moradores informaram que as ocuparam, pois foram as únicas opções que
sobraram no momento da escolha. Uma moradora reclamou dos espaços do
apartamento, banheiro muito grande e área de serviço pequena, o que a levou a
colocar a máquina de lavar roupa dentro do banheiro. As unidades habitacionais
tiveram ganhos com insolação e ventilação, já que todas elas tinham ventilação
cruzada e iluminação natural durante todo o ano.
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Segundo a mesma autora, pelo fato dos moradores não terem o hábito de
pagar contas de consumo na favela, a Sehab deu uma carência de seis meses aos
moradores destes empreendimentos em relação ao financiamento da moradia e às
taxas condominiais, proporcionando uma transição gradual à moradia formal. Com o
objetivo de facilitar a gestão dos conjuntos habitacionais, a Sehab orientou os
moradores a escolher um representante por edifício para ser o responsável por
questões de interesse geral e, por meio de um sistema de rodízio, fazer a
alternância de representantes no decorrer do tempo. Constatou-se que alguns
blocos tinham organização coletiva, com moradores aderindo a fundo para
arrecadação de dinheiro para pequenas obras, como instalação de porteiro
eletrônico e piso, manutenção de instalações condominiais e espaços verdes. Houve
casos, porém, de reclamações de moradores que desconfiavam da índole do
representante condominial.
Em visita realizada por Samora (2010a) aos conjuntos executados na Vila
Nova Jaguaré que faziam parte do programa Bairro Legal, foram verificados
acabamentos executados nas unidades habitacionais conforme previstos nos
projetos, testemunhando um avanço qualitativo quando comparado a outros
programas habitacionais. Materiais de boa qualidade foram adotados, como
caixilhos de alumínio, medidas essas que favorecem a garantia da integridade do
imóvel. Em visita de campo, não foi contatada a existência de bicicletários, o que é
um ponto negativo, pois as bicicletas ficam ocupando as áreas comuns dos edifícios.
Outro ponto negativo são os espaços insuficientes nas áreas privativas das UHs,
comprometendo a colocação de móveis e a utilização do espaço, como, por
exemplo, em tipologias onde a colocação de mesa de refeição na sala ou na cozinha
reduz o espaço a ponto de impedir atividades de cozinhar, lavar pratos ou receber
visitas. Em outras tipologias, não existe espaço suficiente nos quartos para abrigar o
mobiliário mínimo para as necessidades familiares. As áreas de serviço não
possuem espaço suficiente para realizar atividade de passar roupa ou guardar
bicicleta.
Os moradores da Vila Nova Jaguaré, de acordo com G. Barros (2014),
destacaram positivamente o fato das novas moradias contarem com contas de água
individuais. Entrevistas feitas com moradores em 2014, em diferentes áreas da
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favela, para perceber os impactos qualitativos da urbanização, apontaram os
aspectos positivos e negativos a seguir.
Como aspectos positivos destacaram: a diminuição do preconceito sofrido
após as obras de urbanização; possibilidade de obter empréstimo em banco pelo
fato de agora possuírem e pagarem contas de luz e água e poderem comprovar
residência; as entregas de produtos podem ser feitas dentro da favela após obras de
melhoria das vias; aumento de auto-estima e qualidade de vida; a valorização do
local aumentou o preço dos aluguéis e melhorou a renda de quem possui imóveis e
é locador.
Em relação aos aspectos negativos, destacaram: ocorrência de bagunça e
depredação causadas por moradores de outras áreas da favela; apesar das
intervenções, ainda moram em uma favela e sentem preconceito; sujeira nas ruas e
falta de cuidado com os espaços públicos, tanto devido à falta de educação de parte
dos moradores, quanto pela ausência do poder público; a valorização do local
aumentou o preço dos aluguéis e pesou no bolso do morador que paga aluguel,
obrigando alguns a se mudarem.
Em 2013, foram verificados problemas na favela Vila Nova Jaguaré, no pósobra de urbanização, relacionados ao acumulo de lixo nas áreas comuns, falha em
drenagem de áreas externas e invasão de áreas públicas, conforme Figura 65.
Figura 65 - Vila Nova Jaguaré – Problemas no pós obra em 2013

Fonte: adaptado pelo autor conforme Mautner e Zuquim (2013)
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Apesar de ainda apresentar problemas, conforme verificado na Figura 65, a
Vila Nova Jaguaré está em uma situação melhor quando comparada à sua realidade
antes das intervenções. Segundo o autor Fachini (2014), que foi coordenador do
projeto de urbanização da favela pela Sehab entre os anos de 2006 e 2012, com as
novas redes executadas, foram eliminadas ligações clandestinas, tanto de esgoto
nas redes de drenagem, como o lançamento de água de chuva nas redes de esgoto.
Os sistemas foram individualizados, eliminando os problemas de assoreamento das
redes e retorno de esgoto nas unidades. Em relação à coleta de lixo, após a criação
de novas vias, ampliação de outras e interligação de vias, houve uma expansão da
circulação e acesso de caminhões dentro da favela, o que proporcionou o aumento
no número de pontos de coleta e melhor distribuição de caçambas. A execução de
obras de ampliação de rede e a eliminação das ligações clandestinas, realizadas
pela Eletropaulo, permitiram que cada imóvel da favela passasse a contar com
ligação individualizada. Com estas melhorias, os moradores tiveram redução de
riscos de acidentes, tais como: choques elétricos, curto-circuito, incêndios, etc. A
expansão do sistema de energia elétrica viabilizou a extensão do sistema de
telefonia. A abertura de vias e a criação de novas circulações verticais permitiram
novos fluxos e maior integração dentro da favela. Isto indica a preocupação dos
novos projetos em estabelecer a integração urbanística entre as novas obras e o
espaço urbano já edificado.
Em 10/12/14 foi realizada visita pelo autor deste trabalho à Favela Vila Nova
Jaguaré, com auxilio e companhia da professora Maria de Lourdes Zuquim, que
possui familiaridade com alguns moradores do local. Foi possível constatar a
ocupação irregular do território, muitas vezes promovida pelo crime organizado, por
meio de construções residenciais irregulares em andamento, sobre as estruturas de
contenção de taludes no Morro do Sabão, na Rua Três, que é a rua atrás dos
edifícios do Setor 15, entre estes e as estruturas de contenção. A Figura 66 aérea, a
seguir, mostra a situação do Morro do Sabão na Rua Três com as estruturas de
contenção de taludes desobstruídas em 2010. Na sequência, as Figuras 67 e 68
mostram a situação em 2014, com as ocupações irregulares instaladas no local.
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Figura 66 - Vista aérea da contenção do Morro do Sabão e a Rua Três na Vila Nova
Jaguaré em 2010

Fonte: Knoll (2010 apud FACHINI, 2014)

Figura 67 - Construções irregulares sobre contenções na Vila Nova Jaguaré em
2014 – início da Rua Três

Fonte: elaborado pelo autor em visita à Vila Nova Jaguaré realizada no dia 10/12/14
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Figura 68 - Construções irregulares sobre contenções na Vila Nova Jaguaré em
2014 – dentro da Rua Três

Fonte: elaborado pelo autor em visita à Vila Nova Jaguaré realizada no dia 10/12/14

Nesta mesma visita realizada em 10/12/14, foi possível conhecer o líder
comunitário e comerciante Francisco Soares Bandeira, conhecido como Chico do
Bar, que nasceu em Minas Gerais e mora no local há mais de 30 anos. Chico está
envolvido com as causas da comunidade na busca pela regularização fundiária dos
imóveis. Ele contou um pouco da evolução de sua vida e de seus familiares desde a
sua chegada à favela e de como as suas vidas melhoraram. Atualmente, o seu filho
está estudando na universidade. A respeito dos projetos de regularização fundiária,
Chico informou ter notícia de que estão em andamento e existem dois diferentes
cadastros de regularização para as pessoas: um cadastro de proprietários e outro
dos inquilinos. A previsão dele é de que os proprietários comecem a ficar
documentados a partir de 2015.

4.1.2.6 Considerações sobre o estudo de caso
Por meio das observações in loco e das questões enumeradas nos diversos
trabalhos consultados pode-se verificar o problema de falta espaço dentro de
unidades habitacionais, com ambientes sobrecarregados, sendo importante que no
projeto seja previsto um layout com mobiliário e equipamentos mínimos com suas
respectivas zonas de influência, de modo a garantir as mínimas dimensões
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necessárias para que tenham boa funcionalidade. A possibilidade de variar o layout
da moradia permitiria a adaptação da mesma à necessidade de cada família.
Apesar de, no geral, a vida no conjunto habitacional urbanizado apresentar
melhorias em relação à antiga favela, as queixas de moradores em relação aos
espaços pequenos dos apartamentos e à falta de qualidade dos materiais utilizados
na construção são comuns. A Norma de Desempenho (NBR 15.575:2013 Edificações Habitacionais - Desempenho), publicada em fevereiro de 2013 pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT institui nível de desempenho
mínimo ao longo de uma vida útil para os elementos principais (como estrutura,
vedações, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, fachada e cobertura) de
toda e qualquer edificação habitacional, conforme Pini (2013). Espera-se que as
construções de conjuntos habitacionais de interesse social, iniciadas após essa
data, sigam à norma e resultem em habitações de melhor qualidade ao morador.
As Zeis localizadas no entorno da favela Vila Nova Jaguaré foram essenciais
para o planejamento de viabilizar a necessidade de provisão habitacional externa à
favela de forma a ser bem localizada e próxima.
Os problemas de sujeira e degradação do conjunto habitacional são tanto de
responsabilidade do morador, que muitas vezes não tem educação adequada e não
tem consciência para manter a limpeza das áreas externas, e também do poder
público, que não faz as manutenções e serviços de limpeza na frequência
necessária. Para contornar esse problema, é necessário formar e educar o morador
e também o poder público se fazer presente no conjunto habitacional. No Brasil
existe a cultura de responsabilizar o Governo por todos os problemas. No entanto,
no caso da sujeira, sabe-se que grande parte da responsabilidade é de alguns
moradores que jogam lixo nas ruas, sendo preciso educar a população para que se
torne mais madura e não espere apenas soluções do poder público.
As ocupações irregulares das áreas externas com residências construídas
sobre obras de contenção, geralmente promovidas pelo crime organizado, mostram
ausência do poder público, que não se faz presente no combate ao poder paralelo.
No caso da Vila Nova Jaguaré, permitiu-se que parte do trabalho de urbanização e
de requalificação da área fosse comprometida devido à construção irregular de
novas moradias.
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Até 2004, as intervenções na favela Vila Nova Jaguaré foram motivadas,
principalmente, pelos deslizamentos ocorridos. Apesar de todas as intervenções
urbanísticas realizadas ao longo das duas últimas décadas, a favela ainda continua
desconexa do resto da cidade. É preciso encontrar uma solução definitiva de forma
a inserir a população desse conjunto na cidade formal e eliminar os preconceitos
sofridos por uma população favelada.
As intervenções urbanísticas ocorridas na Favela Vila Nova Jaguaré pelas
diferentes administrações municipais não tem levado em conta, devidamente, os
impactos socioeconômicos provocados pelas remoções de famílias, sem um
programa de atendimento efetivo. Muitas vezes, o poder público acaba remanejando
parte das famílias removidas para habitar outro barraco em favela, definitivamente.
O número de remoções foi maior do que o número de unidades habitacionais
produzidas na Vila Nova Jaguaré: para as 2567 famílias removidas entre 1977 e
2012, foram providas apenas 1.202 UHs. As administrações municipais têm atuado
de forma ineficaz em relação às famílias removidas, e com ações imediatistas.
As diversas administrações da prefeitura de São Paulo demonstraram atuar
de forma descontinua em relação aos projetos executados na Vila Nova Jaguaré,
reformulando a política habitacional, social e de urbanização a cada governo. Essas
interrupções prolongam o processo de urbanização, enquanto a favela vai se
adensando e tornando a demanda mínima ainda mais complexa com o decorrer do
tempo. A mudança de tipologia ocorrida na administração Serra-Kassab evidenciou
as divergências entre urbanistas e construtoras, que visam planejamento urbano e
lucro, respectivamente.
A favela teve projetos que visavam integrá-la à cidade formal (recebendo
infraestrutura urbana, pavimentação de ruas, serviços de luz, água, saneamento
básico, etc.) nas administrações de Luiza Erundina (1989 a 1992), Marta Suplicy
(2001 a 2004) com o Programa Bairro Legal e as modificações subsequentes na
administração Serra-Kassab. Por outro lado, teve projetos que visavam apenas à
provisão habitacional sem a preocupação com a conexão dessas moradias com a
favela, característicos da administração de Paulo Maluf com o Prover (1993 a 1996)
e da administração Gilberto Kassab, que fez o Residencial Alexandre Mackenzie e o
Conjunto Kenkiti Simomoto.
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4.1.3 Dois de Maio
O estudo de caso Dois de Maio, assim como os outros três estudos, tiveram
informações levantadas seguindo o roteiro que se encontra no Apêndice deste
trabalho. Estas características estão apresentadas a seguir com maiores detalhes,
dentro dos tópicos.

4.1.3.1 Localização e origem
A Favela Dois de Maio teve sua ocupação iniciada no ano de 1967. Está
localizada na região da Zona Leste da cidade de São Paulo (SP), em área situada
dentro dos limites da bacia do rio Aricanduva, no distrito de São Mateus, ao lado da
Avenida Aricanduva.
O Programa Bairro Legal classificou a Favela Dois de Maio, assim como a
Favela Vila Nova Jaguaré, dentro do grupo das favelas complexas, onde há
situações de risco em terrenos de alta declividade ou alagadiços, (SAMORA,
2010a).
A bacia do rio Aricanduva, de acordo com Pulhez (2007), sofreu um processo
de ocupação urbana que foi além de suas porções média e inferior, propagando-se
para as cabeceiras, colocando em risco uma das únicas áreas de preservação
ambiental do Alto Tietê. Estas áreas correspondem à parte da Área de Proteção
Ambiental - APA do Parque do Carmo e um conjunto de vegetação que abrange a
cabeceira formadora do rio Aricanduva.
Segundo Samora (2010a), a Favela Dois de Maio teve grande ocupação após
a paralisação imposta, pela administração Paulo Maluf (1993 a 1996), a todas as
obras de mutirão iniciadas pela administração anterior. A prefeitura suspendeu o
programa de provisão de moradias por mutirão, a serem construídas em áreas
desapropriadas pela administração de Luiza Erundina, deixando muitas famílias à
espera de atendimento. Muitas dessas áreas foram abandonadas e, posteriormente,
se tornaram favelas, como é o caso da formação da Favela Dois de Maio.
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A Figura 69 mostra a demarcação da área da Dois de Maio, ao lado da
Avenida Aricanduva e de frente para o Parque do Carmo.

Figura 69 - Demarcação da área da Dois de Maio

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Habisp em São Paulo
(2014b)

A Favela Dois de Maio, confinada entre a Avenida Aricanduva e a faixa de
domínio da Eletropaulo, segundo Pulhez (2007), está dividida em quatro setores,
conforme a Figura 70. Esta divisão reflete o processo histórico de organização
interna entre os moradores, as camadas de intervenções que se sobrepuseram ao
longo do tempo, assim como as situações ambientais particulares de cada setor.
Cada setor possui situações de habitabilidade, consolidação e características
distintas. Estes setores estão legalmente delimitados como Zeis 1, que englobam
áreas

ocupadas

por

favelas,

loteamentos

precários

e

empreendimentos

habitacionais de interesse social. Os trechos que estão fora de Zeis 1 são parcelas
de áreas verdes edificáveis, áreas non aedificandi (onde é proibido qualquer tipo de
edificação) e áreas remanescentes do antigo traçado da Avenida Aricanduva.
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Figura 70 - Os 4 Setores da Favela Dois de Maio

Fonte: Pulhez (2007)

4.1.3.2 Edificações, infraestrutura e saneamento básico
Conforme Samora (2010a), esta favela possui espaços exíguos para
implantações de redes de infraestrutura, moradias consolidadas nas bordas das
quadras, com até 4 pavimentos e 80 m2, implantadas junto a barracos bastante
precários, dispostos nos interiores das quadras, alguns sem unidade sanitária, e cujo
acesso é feito por vielas estreitas, com pouca ou nenhuma insolação. Na época do
Programa Bairro Legal, a Favela possuía 630 domicílios e ausência de redes de
água e de esgoto. Com relação à infraestrutura implantada, na época do Bairro
Legal, foram encontradas faixas de servidão ocupadas por construções irregulares,
que eram novas moradias ou ampliações de edificações existentes, que
comprometiam as redes de esgoto e drenagem de água pluvial. Além disso,
encontraram redes obstruídas e sem manutenção que foram substituídas por redes
improvisadas. A Sabesp não recebeu grande parte das redes que haviam sido
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executadas pelo subprograma Urbanacom do Fundo de Atendimento à População
Moradora em Habitação Subnormal - Funaps, criado em 1979 e que veio a ser
substituído pelo Fundo Municipal de Habitação - FMH, que eram do tipo
condominial. Como as administrações após Luiza Erundina (1989 a 1992) deixaram
de atender esta área, as redes não haviam recebido manutenção pública durante um
período de cerca de 8 anos e, com isso, os espaços públicos estavam, em geral,
bastante degradados na época da caracterização realizada pelo Programa Bairro
Legal.
Em 2002, segundo Pulhez (2007), o aglomerado subnormal Dois de Maio
apresentava situação de habitabilidade precária. A maioria das casas era de
alvenaria, mas ainda havia barracos de madeira (Figura 71). Havia sérios problemas
de esgotamento sanitário, drenagem de águas de chuvas e sustentabilidade
ambiental. A infra-estrutura urbana em 2002 estava incompleta e insuficiente,
carente de manutenção. As redes de abastecimento de água e energia elétrica que
atendiam a área eram, em sua maioria, não-oficializadas. As redes de esgoto e
águas pluviais existiam apenas em alguns trechos, sendo insuficientes ou
improvisadas e nos locais onde eram inexistentes causavam problemas de
salubridade e degradação ambiental. A coleta de lixo e a iluminação pública não
atendiam de maneira eficiente a área e o sistema viário tinha pavimentação precária
e ausência de calçamento (Figura 72). Algumas casas tinham os fundos voltados
para córregos onde lançavam diretamente os seus esgotos e estavam sujeitas a
inundações e deslizamentos (Figura 73).
Figura 71 - Viela, Setor 2, Dois de Maio - 2002

Fonte: Pulhez (2007)
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Figura 72 - Largo em frente à Av. Aricanduva, Setor 1, Dois de Maio - 2002

Fonte: Pulhez (2007)

Figura 73 - Vista do córrego Cangueiras, Setor 4, Dois de Maio - 2002

Fonte: Pulhez (2007)

A seguir, serão apresentados dados mais recentes, levantados pelo Censo
2010, após as intervenções. É possível constatar que, atualmente, quase todos os
domicílios do aglomerado são atendidos por energia elétrica, esgotamento sanitário,
coleta de lixo e abastecimento de água.
A Tabela 27 mostra os números referentes à forma de abastecimento de
água, tipo de esgotamento sanitário, destino do lixo e existência de energia elétrica
no aglomerado subnormal Dois de Maio. O Censo 2010 considerou a presença de
552 domicílios em aglomerado subnormal dos quais 552 possuíam abastecimento
de água por rede geral de distribuição, 540 possuíam rede de esgoto geral ou
pluvial, 552 tinham o lixo coletado diretamente por serviço de limpeza e 511 tinham
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energia elétrica fornecida por companhia distribuidora com medidor de uso exclusivo
do domicílio.
Tabela 27 - Algumas características do aglomerado subnormal Dois de Maio: água,
esgotamento sanitário, lixo e energia elétrica – IBGE 2010

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Censo Demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

4.1.3.3 População residente
De acordo com o Cadastro do Programa de Urbanização de Favelas,
realizado no Programa Bairro Legal da PMSP em 2003, a Favela Dois de Maio
possuía um total de 2.378 pessoas. (Informação verbal)2
Os primeiros moradores se instalaram na Favela no final dos anos 60, vindos
de locais próximos, fugindo de alagamentos e enchentes. A população da Favela
Dois de Maio vivenciou conflitos ligados a novas ocupações em 2001, quando
ocorreu uma ocupação na jusante do córrego Vila Boa de Goiás, que divide os
setores 1 e 2 da Favela. Nesta época, um grupo de pessoas ameaçou ocupar
também uma área livre defronte à Avenida Aricanduva, entre as ruas Vila Boa de
Goiás e das Capitanias. Os moradores das áreas contíguas, porém, conseguiram
barrar a expansão dessa ocupação, (PULHEZ, 2007).
Na época do Programa Bairro Legal, foi feito um levantamento com a
distribuição dos grupos familiares da favela Dois de Maio, conforme o número de
componentes por família. De acordo com Samora (2010a), o conhecimento desses
dados auxilia a definição das tipologias quanto à área útil e ao número de
dormitórios. O tipo de família encontrado em maior número absoluto é composto por
2

Informação obtidas das pesquisadoras Patricia Rodrigues Samora e Maria de Lourdes Zuquim em
19 abr. 2015 através de e-mail.
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4 componentes, totalizando 131 famílias, o que representa 22,2% do total de
famílias, conforme Tabela 28. A média de integrantes por família foi 4,07. É
importante notar que o número de famílias com cinco ou mais componente é
significante, representando 211 casos (35% do total de famílias). Isso demonstra a
importância da adoção de tipologias diferenciadas que permitam acomodar, de
forma confortável, os diversos grupos familiares.
Tabela 28 - Distribuição dos grupos familiares segundo número de componentes da Dois de
Maio – Programa Bairro Legal da administração Marta Suplicy

Área

Dois de Maio
Absoluto %

No Dormitórios

630

o

N Famílias

589

100,0

1 componente
2 componente
3 componente
4 componente
5 componente
6 componente
7 componente
8 componente
9 componente
10 componente
Mais de 10
componentes

51
85
111
131
87
64
33
12
8
2
5

8,7
14,4
18,8
22,2
14,8
10,9
5,6
2,0
1,4
0,3
0,9

Média de
integrantes por
família

4,07 pessoas

Fonte: Samora (2010a)

Considerando que a densidade de ocupação adequada por dormitório seja de
2 indivíduos, segundo Samora (2010a), a Dois de Maio poderia ter a distribuição das
suas tipologias, em provisões habitacionais, da seguinte forma: 23,1% das famílias
eram compostas por até dois indivíduos, que poderiam ser atendidos em unidades
tipo quitinetes ou de 1 dormitório; 41% das famílias possuíam entre 3 e 4 indivíduos,
que poderiam ser acomodados em tipologias de 2 dormitórios; 25,7% das famílias
possuíam entre 5 e 6 indivíduos, demandando a tipologia de 3 dormitórios; 10,2%
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das famílias possuíam 7 ou mais indivíduos, sendo assim, estes estariam mal
acomodados em qualquer tipologia padronizada (quitinete, 1, 2 e 3 dormitórios).
Estes últimos casos precisariam de uma análise isolada para identificar se possuíam
mais de um núcleo familiar por grupo e, em caso afirmativo, a melhor solução seria a
divisão dessas famílias em mais de um domicílio.
A respeito da renda familiar, Samora (2010a) argumenta a importância de se
levantar essa informação na população da favela para detectar quais são os grupos
economicamente

mais

vulneráveis,

para

então

estimar

a

capacidade

de

endividamento das famílias e antecipar como o seu poder aquisitivo seria impactado
pela adoção de financiamento de novas moradias e das taxas condominiais nos
conjuntos habitacionais. As famílias mais pobres podem ter a permanência
comprometida no assentamento urbanizado devido à elevação dos custos relativos
aos novos encargos. De acordo com a Tabela 29, 66,3% das famílias tinham renda
menor do que três salários mínimos, dificultando que as mesmas pudessem arcar
com custos de urbanização, necessitando, portanto, de subsídio como forma de
viabilizar empreendimento.
Tabela 29 - Faixas de renda das famílias da Dois de Maio – Programa Bairro Legal da
administração Marta Suplicy

Área
No Domicílios
No Famílias
Sem renda
Renda < 1 salário mínimo
1 salário mínimo < renda < 2 salários mínimos
2 salários mínimos < renda < 3 salários mínimos
3 salários mínimos < renda < 4 salários mínimos
4 salários mínimos < renda < 5 salários mínimos
Renda > 5 salários mínimos
Sem informação
Renda familiar média em salários mínimos

Dois de Maio
Absoluto
%
630
589
51
51
166
122
93
45
55
6

100,0
8,7
8,7
28,2
20,7
15,8
7,6
9,3
1,0
2,3

Fonte: Samora (2010a)

As famílias que recebem mais de três salários mínimos devem ser levadas
em conta, pois a presença delas podem sinalizar maior disponibilidade para saírem
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dos locais de remoção, pois podem aceitar com maior facilidade a mudança para
edifícios verticais, conforme Samora (2010a). No caso da favela Dois de Maio, essas
famílias representavam 32,7% do total, na época do levantamento do Programa
Bairro Legal.
A Tabela 30 mostra o número de domicílios ocupados, a população residente
por sexo e a média de moradores por domicílio. A população masculina era
ligeiramente superior à feminina, e 3,7 era a média de moradores/domicílio.

Tabela 30 - Domicílios particulares ocupados no aglomerado subnormal Dois de Maio,
população residente por sexo e média de moradores por domicílio - 2010

Domicílios particulares ocupados no aglomerado subnormal Dois de Maio,
população residente por sexo e média de moradores por domicílio - 2010
Aglomerado

Domicílios
Ocupados

População Residente
Total

Dois de Maio
552

2.057

Homens

Mulheres

1.046

1.011

Média de
moradores/domicílio
3,7

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do Censo Demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2010)

4.1.3.4 Intervenções realizadas
A Favela Dois de Maio já havia passado por intervenções em administrações
anteriores à administração Marta Suplicy do programa Bairro Legal. De acordo com
Samora (2010a), a Favela teve em seu projeto inicial, no período de Luiza Erundina
(1989 a 1992), a previsão de implantação de unidades de mutirão, sendo que
apenas parte dessas casas foi concluída. A Figura 74 mostra a execução de casas
para remanejamento em 1992 na Favela Dois de Maio. As administrações seguintes
não deram continuidade aos mutirões e, com isso, algumas casas ficaram
inacabadas e outra parte não foi construída. A Favela Dois de Maio se expandiu,
então, a partir da ocupação irregular do terreno que havia sido desapropriado para
mutirão no período de Luiza Erundina, que não foi construído pelas administrações
seguintes. A Favela havia crescido e se adensado por meio da ocupação irregular
das áreas comuns por novas moradias e pelo aumento do número de pavimentos
nas moradias existentes. Os moradores ocuparam as casas, inclusive as
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inacabadas, com medo de perdê-las por conta de invasão de pessoas externas à
comunidade. Parte dos moradores continuou no alojamento provisório, que eram
edifícios com baixa qualidade habitacional, distantes apenas 1,5m entre si,
construídos com chapas de madeira, com unidades de 28m2. Após alguns incêndios,
muitos moradores substituíram as chapas de madeira por alvenaria, consolidando
parte da favela.
Figura 74 - Execução de casas para remanejamento, após aterro – Favela Dois de Maio 1992

Fonte: Bueno (2000)

O projeto de urbanização da Favela foi desenvolvido no âmbito do Programa
Bairro Legal, durante a administração de Marta Suplicy (2001 a 2004). Segundo
Pulhez (2007), o critério de seleção para integrar o Programa Bairro Legal foi uma
“decisão de gabinete”. O então secretário de habitação da época e ex-vereador,
Paulo Teixeira, reunira-se reservadamente, logo no início da administração Marta
Suplicy,

com

lideranças

de

movimentos

de

moradia,

organizações

não-

governamentais e outros representantes da sociedade civil e também com parte do
quadro técnico da Sehab, para eleger as favelas que receberiam atendimento
naquele momento.
Pulhez (2007) relata que no momento em que a Favela Dois de Maio tinha
seu projeto de urbanização sendo elaborado no âmbito do Programa Bairro Legal, a
previsão era de que a Favela tivesse que integrar também o programa de
reassentamento, bem como o de regularização fundiária de áreas públicas
ocupadas. Porém, como não houve execução de obras até o término da
administração Marta Suplicy (2001 a 2004), essas ações ficaram a cargo da
administração Serra-Kassab (2005 a 2008). Na fase de projetos, com o objetivo de
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garantir um alto grau de qualidade técnica dos mesmos, a Coordenadoria de
Projetos da Habi e a empresa gerenciadora BUREAU, contratada para gerenciar o
projeto, procuraram estabelecer um padrão de análise e revisão extremamente
rigoroso em relação aos trabalhos desenvolvidos pelos projetistas.
De acordo com Pulhez (2007), a respeito do financiamento, a Sehab não tinha
dotação orçamentária disponível para o desenvolvimento de todos os projetos
relativos ao Programa Bairro Legal, recorrendo a recursos provenientes de um
convênio com o Banco Internacional de Desenvolvimento. O montante de recursos
necessários para as obras só foi liberado pelo Ministério das Cidades no final de
dezembro de 2004. O retardamento das intervenções físicas na Favela durante a
administração Marta Suplicy, foi apontado por arquitetos e assessores técnicos,
como consequência das infindáveis readequações decorrentes das análises dos
projetos, altamente minuciosas, encaminhadas pelas gerenciadoras.
A Tabela 31 apresenta os números referentes à necessidade de remoções e
provisões previstas para a Favela Dois de Maio segundo o Programa Bairro Legal.
Para viabilizar a urbanização da Favela, seria necessário remover 178 moradias,
que representavam 28% do total de 630 moradias cadastradas na época. Quanto à
provisão de novas moradias, 94 (15% em relação ao total cadastrado), seriam
providas dentro da área da favela, e 84 (13% em relação ao total cadastrado), em
áreas externas.
Tabela 31 - Necessidade de remoção, provisão interna e externa de moradias na Favela
Dois de Maio pelo Programa Bairro Legal

Fonte: Samora (2010a).

4.1.3.4.1 Desenvolvimento de projetos
Durante o Programa Bairro Legal, conforme Pulhez (2007), o consórcio
USINA/TEIA foi contratado para desenvolver o projeto de urbanização da Favela
Dois de Maio. O histórico de remoções da Favela, com a exposição dos moradores
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às instabilidades de mudança de administrações públicas, obrigando-os a morarem
em alojamentos precários, que deveriam ser provisórios (mas se tornaram
permanentes), levou ao consórcio USINA/TEIA a buscar um plano de trabalho que
não fosse baseado na remoção dessas famílias. O projeto de urbanização previa o
redesenho de vias internas e periféricas, requalificando a hierarquia de usos (vias
exclusivamente para pedestres, vias de uso compartilhado entre pedestres e
veículos, e vias mistas), assegurando pátios intersticiais e quintais coletivos. Grande
parte dos moradores seria mantida em sua própria moradia original, promovendo
apenas alguns remanejamentos no próprio lote. Para resolver o problema da
provisão habitacional do reassentamento das famílias que moravam nos
alojamentos, já que faltavam áreas para reassentamento parcial ou recursos para
custear aluguéis provisórios, seriam promovidas pequenas intervenções “cirúrgicas”.
Tabuleiros seriam construídos sobre pilotis metálicos que permitiriam a
construção de UHs em pavimentos suspensos, minimamente acabadas e passíveis
de ocupação. De acordo com Pulhez (2007), essa construção toda seria executada
por sobre os alojamentos existentes, sem remoção dos moradores. Os tabuleiros
seriam construídos de painéis protendidos pré-fabricados de laje, apoiados sobre
pilares e vigas metálicas contraventadas, conforme Figura 75. Seriam construídos,
sobre esses tabuleiros, dois ou três pavimentos que abrigariam os moradores
removidos dos alojamentos. Os espaços livres obtidos com as remoções dos
alojamentos permitiriam a construção de outras unidades habitacionais, circulações
e áreas de convívio. Essa intervenção deveria ser realizada de forma estratégica
para garantir a segurança dos moradores, já que os mesmos continuariam morando
nos alojamentos sob as obras em andamento.
Figura 75 - Sequência Tabuleiro – projeto Dois de Maio

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Pulhez (2007)

169

O contrato do trabalho projetual do consórcio USINA/TEIA foi assinado com a
Prefeitura em abril de 2003, conforme relatado por Pulhez (2007). Os trabalhos da
equipe do consórcio contratado buscaram ser realizados de forma participativa com
a comunidade da Favela Dois de Maio, levando em conta as informações históricas
e opiniões dos moradores para o desenvolvimento do projeto. Em meados de junho
de 2003, uma tensa reunião entre técnicos da prefeitura e técnicos da USINA/TEIA
acabaria afastando arquitetos e população e instalando um mal estar que
acompanharia os trabalhos até a sua finalização parcial, embargados com o final da
administração Marta Suplicy em 2004. Ainda que os moradores o tivessem aceitado,
a proposta do projeto do tabuleiro acabou sendo abortada, uma vez que os
arquitetos, engenheiros da gerenciadora e da Habi a questionaram, devido aos
riscos que poderia causar durante a execução da obra: havia uma grande
preocupação em assegurar a integridade física dos moradores que habitariam uma
obra sobre suas cabeças.
A partir da reprovação do projeto do tabuleiro supracitado, o projeto para
provisão habitacional na Favela foi sendo modificado vagarosamente. Conforme
Pulhez (2007), as propostas para o restante dos setores continuavam a ser
desenvolvidas com base nas diretrizes de projetos pré-definidas. As vias ganharam
o desenho e hierarquia pretendidos inicialmente; o sistema de infraestrutura,
principalmente o de drenagem, baseava-se na remoção e alteamento da área onde
era o antigo leito do rio Aricanduva e onde se instalaram os abrigos provisórios para
alojamento dos moradores removidos no empreendimento de 1989 a 1992; sobre o
platô resultante do alteamento, seria implantado um conjunto de moradias
sobrepostas, compostas por unidade habitacional térrea + tabuleiro + sobrados, se
aproximando do projeto inicial, (Figura 76).
Figura 76 - Projeto de Provisão Habitacional para o Setor 2 - Dois de Maio

Fonte: Pulhez (2007)
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Para atender às remoções previstas neste projeto, segundo Pulhez (2007), a
Prefeitura ofereceria a possibilidade de indenizar as famílias pelas benfeitorias que
elas tinham realizado em seus imóveis autoconstruídos e, para abrigá-las
provisoriamente, as famílias que seriam reassentadas no novo conjunto habitacional.
A Habi alugaria imóveis na região, por meio do contrato com a empreiteira
responsável pela obra. As seguir, a Figura 77 exibe as plantas dos projetos finais,
para os Setores 1, 2, 3 e 4 da Favela Dois de Maio, apresentado pelo consórcio
USINA/TEIA. As novas unidades habitacionais estariam localizadas no Setor 2.
Figura 77 - Plantas do projeto final da USINA/TEIA para os Setores 1, 2, 3 e 4 - Dois
de Maio

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Pulhez (2007)

Até o final de setembro de 2006, quando a pesquisa de campo havia sido
finalizada pelo consórcio USINA/TEIA, as obras ainda não haviam sido iniciadas.
Naquela data já havia parte dos recursos disponibilizados por emenda orçamentária,
mas estavam congelados até aquele momento e o processo de licitação para
contratação da empreiteira que realizaria as obras já estava finalizado. O projeto das
novas UHs desenvolvido pela equipe da UNISA/TEIA foi revisto, na época, pelo
corpo técnico da superintendência e foi substituído pela tipologia habitacional
‘agazinho’, que já havia sido bastante utilizada na fase final do Programa Cingapura.
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A alteração de projeto foi realizada com a justificativa de abrigar um número maior
de famílias removidas e, segundo a Habi, essas alterações eram parte de um
processo de racionalização do projeto, para que se adequasse a padrões
internacionais que, naquele ano de 2006, era de R$ 10 mil por família, segundo
diretrizes do Banco Mundial, (PULHEZ, 2007).
Por meio da mudança de administração, de Marta Suplicy para Serra-Kassab,
a Favela Dois de Maio passou a fazer parte do Programa de Urbanização de
Favelas. Esse Programa definiu a construção de 180 novas unidades habitacionais
para o período de 2005-2008, beneficiando 632 famílias. Houve, praticamente, a
manutenção da quantidade de provisão habitacional prevista pelo Programa Bairro
Legal. Até 2008 as obras estavam em andamento, segundo São Paulo (2008a).
Assim como a Favela Vila Nova Jaguaré, a Favela Dois de Maio teve o seu projeto
inicial desenvolvido durante a administração de Marta Suplicy e a execução das
obras realizadas na administração Serra-Kassab.
Segundo São Paulo (2008a), a obra de urbanização da Favela Dois de Maio
foi entregue, pelo Programa de Urbanização de Favelas, em novembro de 2008. O
complexo tem uma estrutura de 180 UHs, sendo 10 prédios, com 5 andares e 2
apartamentos por andar, sem elevador, contando com toda infra-estrutura de rede
de esgoto, drenagem, pavimentação, iluminação, paisagismo, entre outros serviços
públicos, permitindo a inserção de seus habitantes no contexto da cidade. Conforme
Programa Urbano (2013), além dos habitantes da Favela Dois de Maio, os prédios
receberam alguns moradores da Favela 5 de Julho, que é uma favela próxima do
local e que passou por remoções de moradores devido à obra de urbanização.
Conforme Pulhez (2007), a questão habitacional fica sujeita a um impasse
quando se lida com ela somente do ponto de vista do custo. Na época da execução
da obra de urbanização da Favela Dois de Maio pela administração Serra-Kassab, a
Favela estava com moradias de dois ou três pavimentos, unidades com áreas
inferiores a 30m2, variando entre 180 a 220 unidades por hectare. Para liberar
espaço nessa favela, a solução encontrada foi a execução de prédios de 5 andares,
já que até esse número de pavimentos não é necessário ter elevador, pois sabe-se
que as experiências tem mostrado que elevadores em edifícios habitacionais para
população de baixa renda é fonte de problemas referentes à custos e manutenção.
Naquele ano de 2006, a diretriz do Banco Mundial era de destinar R$ 10 mil por
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família para a construção da habitação, sendo impossível produzir uma moradia
digna de, no mínimo, 45 m2 em um prédio de 5 pavimentos com esse recurso.
Os prédios do Conjunto Dois de Maio estão dentro de um espaço cercado, no
Setor 2 da Favela, porém a área de lazer é externa às grades e fica aberta ao uso
público. O Conjunto possui área de lazer composta por playground, quadra
poliesportiva, campo de futebol, mesas para jogos, além de uma área externa com
assentos e paisagismo, conforme Figuras 78 e 79 de 2010.
Figura 78 - Área de lazer na Dois de Maio em 2010 - playground

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)
Figura 79 - Área de lazer na Dois de Maio em 2010 – campo de futebol

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

As Figuras 80 e 81 apresentam, respectivamente, as imagens aéreas da Dois
de Maio nos anos de 2004 (antes da intervenção) e 2014 (após a intervenção). É
possível notar como a intervenção alterou e reordenou o espaço após a construção
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dos edifícios residenciais cuja área de intervenção está destaca em vermelho nas
imagens.
Figura 80 - Dois de Maio em 2004 - área do Setor 2 antes da intervenção

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)
Figura 81 - Dois de Maio em 2014 - área no Setor 2 após a intervenção

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)
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4.1.3.5 Pós-ocupação
Por meio das Figuras 82 e 83, de 2011, é possível verificar degradação no
entorno da Dois de Maio, com lixo nos canteiros e carros estacionados sobre as
calçadas.
Figura 82 - Entorno Dois de Maio em 2011 - lixo

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

Figura 83 - Entorno Dois de Maio em 2011 – carros sobre as calçadas

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

Em relação ao espaço interno ocupado, a sala mal consegue comportar a
mesa de jantar com o sofá. De acordo com a Figura 84, a cadeira da mesa de jantar
está encostada no braço sofá da sala, impossibilitando o uso dos ambientes de
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maneira confortável e funcional. A cozinha apresenta espaço reduzido para
circulação, conforme a Figura 85.
Figura 84 - Sala de Jantar de UH – Dois de Maio 2013

Fonte: Programa Urbano (2013)

Figura 85 - Cozinha de UH - Dois de Maio em 2013

Fonte: Programa Urbano (2013)

A Figura 86 a seguir, mostra a Quadra Esportiva do conjunto habitacional
vista da janela de uma unidade habitacional.
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Figura 86 - Quadra Esportiva vista de UH – Dois de Maio 2013

Fonte: Programa Urbano (2013)

4.1.3.6 Considerações sobre o estudo de caso
O fato da maioria da UHs do conjunto habitacional Dois de Maio estar sendo
servida por energia elétrica de companhia distribuidora com medidor de uso
exclusivo do domicílio, é um fator positivo. Conforme apresentado em estudos de
caso anteriores, o fornecimento de energia por meio de medidor comum tem
causado conflitos entre moradores devido à falta de controle do consumo e à
inadimplência de alguns moradores com o pagamento das contas.
Apesar do conjunto habitacional executado pelo Programa de Urbanização de
Favelas ser cercado por grades, a sua área de lazer é aberta para a comunidade, o
que permite o seu usufruto por todos e uma integração com a vizinhança.
O Censo 2010 indica que a totalidade das unidades habitacionais, 552
domicílios, tem lixo coletado diretamente por serviço de limpeza. Mesmo assim,
imagens de 2011 do entorno do conjunto habitacional mostram a presença de lixo.
Esse fato indica que, mesmo que o sistema de coleta de lixo esteja funcionando
devidamente, é de fundamental importância que a população adquira educação e
cultura para aprender a preservar a área em que habita, assim como o espaço
público.
A análise da pós-ocupação da unidade habitacional, mostra um ambiente com
pouco espaço para circulação, além de conflito entre usos de sala de jantar e sala
de TV. A vida em espaços reduzidos pode ser fator de stress em seus moradores e
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prejudicial à qualidade de vida. É preciso atenção nos projetos quanto a esse
quesito, para que seja garantido um padrão aceitável de habitabilidade.
O Programa Bairro Legal tinha objetivos mais ambiciosos em relação às
intervenções urbanísticas propostas, buscando desenvolver um projeto habitacional
e urbano específico para cada área, com altos custos estimados e número elevado
de remoções. No caso da Favela Dois de Maio, a estimativa de custo era de cerca
de R$ 12 milhões, segundo Pulhez (2007). A administração Serra-Kassab executou
muitos dos projetos desenvolvidos durante a administração de Marta Suplicy,
realizando alterações no projeto da Favela Dois de Maio de forma a implantar um
novo conceito em projetos de urbanização. O objetivo dessa mudança foi aliar
economia de meios à economia de ações com grande impacto social, visando
reduzir o número de remoções. A administração Serra-Kassab buscou reduzir custos
da obra ao alterar o projeto de solução habitacional por meio de tabuleiro para o
tradicional bloco H, porém, diferentemente do ocorrido na Vila Nova Jaguaré, o
número de famílias assentadas permaneceu praticamente o mesmo previsto pelo
Programa Bairro Legal de Marta Suplicy.
Foi possível detectar alguns critérios limitadores importantes para o
desenvolvimento do projeto de habitação da Favela Dois de Maio: a diretriz do
Banco Mundial de destinar R$ 10 mil por família para a construção da habitação; a
necessidade de manter o maior número de pessoas da favela, reduzindo remoções
e custos; a configuração de até 5 pavimentos por edifício sem necessidade de
elevador; e a unidade habitacional com o mínimo de 45 m2. Foi com base em
premissas como essas que a administração da Prefeitura precisou intervir na Favela
Dois de Maio.

4.1.4 Jardim Edite
O estudo de caso Jardim Edite, assim como os outros três estudos, tiveram
informações levantadas seguindo o roteiro que se encontra no Apêndice deste
trabalho. Estas características estão apresentadas a seguir com maiores detalhes,
dentro dos tópicos.
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4.1.4.1 Localização e origem
O conjunto habitacional do Jardim Edite está localizado no cruzamento das
avenidas Engenheiro Luís Carlos Berrini e Jornalista Roberto Marinho, junto à ponte
estaiada no bairro do Brooklin, Zona Sul de São Paulo. A sua ocupação se deu a
partir do início da década de 60 e, segundo relata um dos mais antigos moradores e
líder comunitário, o Sr. Gerôncio, o terreno pertencia ao Departamento de Estradas
de Rodagem - DER, conforme Gomes (2013). Nascido em Alagoas, Gerôncio
Henrique Neto conta que há mais de 50 anos atrás, quando ele já habitava o local,
ninguém queria morar lá. Havia muito mato, a área era sujeita a enchentes por se
localizar ao lado do Rio Pinheiros e às margens do Córrego Água Espraiada, que
hoje encontra-se canalizado. O ponto de ônibus mais próximo era apenas na
Avenida Santo Amaro. Mesmo assim, com o passar do tempo, a área continuou
sendo invadida e acabou se tornando a favela Jardim Edite.
Nos últimos anos, a área veio cada vez mais sendo valorizada devido à
abertura da Av. Luis Carlos Berrini na década de 70, que imprimiu novas
características e funções urbanas ao bairro, com a implantação de prédios
empresariais e comerciais, ganhando, mais recentemente, novo incremento com a
abertura da Av. Água Espraiada, atual Av. Engenheiro Roberto Marinho. A Figura
87, a seguir, mostra a localização do Jardim Edite inserido dentro do perímetro da
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.
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Figura 87 - Localização do Jardim Edite dentro do Perímetro da Operação Urbana
Consorciada Água Espraiada

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de São Paulo (2015b)
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A Figura 88 mostra a demarcação da área do Jardim Edite, dentro da área
amarela antes da intervenção em 2008.
Figura 88 - Demarcação da área do Jardim Edite

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

4.1.4.2 Edificações, infraestrutura e saneamento básico
A favela Jardim Edite estava localizada em um terreno de 19.000 m2,
conforme Gomes (2013). Antes da urbanização, a favela era sujeita a enchentes e
incêndio, animais como cobras e sapos entravam nas casas, havia mato, não
possuía estação de ônibus próxima, residências estavam em várzea de córrego, os
moradores bebiam água de poço ou de bica, as ligações de luz eram clandestinas,
as ruas eram de terra e quase todos os barracos eram de madeira. Existiam alguns
comércios no local, como padaria, mercadinho e bailes de forró.

4.1.4.3 População residente
Conforme São Paulo (2014a), o conjunto habitacional Jardim Edite beneficiou
as mesmas famílias da favela original que se localizava na mesma área. Segundo
Gomes (2013), a favela teve a sua população formada por migrantes nordestinos,
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vindos dos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Não foi possível encontrar
dados estatísticos populacionais da Favela no IBGE. De acordo com informações
encontradas em diversos artigos e em notícias que comentam a situação da favela e
as características do projeto, a exemplo de Silva (2014), que explica da existência
de cerca de 900 famílias existentes quando o projeto começou a ser implantado.
Não se tem, no entanto, dados oficiais e, com certeza, o número de habitantes da
favela devia variar muito durante todo o tempo de sua existência.

4.1.4.4 Intervenções realizadas
A favela Jardim Edite, conforme o documento “Água Espraiada – Relatório
parcial de atividades - Período 04/08/2009 a 30/06/2011” disponível no site do
Habisp, está inserida dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada, que teve seus estudos iniciados em 1990 (SÃO PAULO, 2011a). Naquela
ocasião, a Operação objetivava: reurbanizar o vale do córrego Água Espraiada,
implantar sistema viário (ligação Nações Unidas/Rodovia dos Imigrantes) e
solucionar a questão das favelas existentes. A Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada foi aprovada em 2001 com os seguintes objetivos: estabelecer um plano
urbanístico (qualificar o espaço público); estabelecer formas de ocupação de acordo
com características e potencialidades de cada setor; elaborar plano de intervenções
no sistema viário; promover o atendimento à população moradora nas favelas; e
promover a implantação de sistema de áreas verdes e espaços públicos. Conforme
São Paulo (2014a), o empreendimento foi financiado com recursos da operação
urbana Água Espraiada, com mais de R$ 55 milhões no total de investimentos.
Segundo Gomes (2013), o projeto de urbanização do Jardim Edite foi
planejado para ocupar o lugar da favela, que possuía 787 famílias, das quais 374
foram atendidas com verba de atendimento habitacional e não com solução de
moradia definitiva, mas como alternativa de retirar as famílias do local. O
zoneamento definido no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2002 classificou
a região como uma Zeis. No caso do Jardim Edite, era uma Zeis 1, uma área já
ocupada por população pobre em situação de vulnerabilidade e que deve ser
atendida no mesmo local. Nessas condições, o poder público é responsável por
organizar a demanda local junto aos moradores e promover melhorias urbanísticas
na favela.
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O Relatório Consolidado da Operação Água Espraiada elaborado pela Caixa
Econômica Federal (RT GIDUR/SP No. 007/05) para Empresa Municipal de
Urbanização - Emurb, em 2005, como agente fiscalizador da aplicação dos recursos
obtidos para a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada relata que a obra
objeto do financiamento constava da implantação de duas pontes estaiadas sobre o
Rio Pinheiros, na interligação da Avenida Água Espraiada (atualmente denominada
Av. Jornalista Roberto Marinho) com a Av. Marginal do Rio Pinheiros – Av. Nações
Unidas, assumidas como obras prioritárias e a implantação de HIS, para
atendimento às famílias do Jardim Edite, atingidas pela obra das pontes. A primeira
ordem de serviço para a execução das obras foi expedida em 16/10/2003, com
prazo previsto de 18 meses, que foi prorrogado para 56 meses, com término previsto
para 15/06/2008, com custo original de R$ 146. 998.994,29 (data-base de
janeiro/2004). Não se tem informação sobre o valor para as obras das pontes e
quanto seria destinado às habitações de interesse social (CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, 2005).
Segundo Fix (2011), a Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, que tornouse um cartão postal da cidade de São Paulo, foi construída para servir de chamariz
ao mercado imobiliário na sua região, por isso, foi importante para a Prefeitura e
para as empresas eliminarem também a favela Jardim Edite.
O fato é que o processo de desocupação e demolição dos barracos não se
deu de forma tranquila: houve protestos dos moradores e ações judiciais promovidas
pela Defensoria Pública e pela Associação de Moradores, bem como a atuação de
traficantes que não queriam abandonar o local.
Gerôncio foi um dos principais personagens responsável pelo sucesso na
urbanização da favela Jardim Edite, tornando-se um líder comunitário. Ele conta que
Maluf quando fez a Avenida Água Espraiada, já queria ter removido a favela toda, e
removeu a maior parte dos moradores até a inauguração da avenida em 1966. Após
esse ano, não houve mais remoções no Jardim Edite, que ficou com 268 famílias
naquele momento.
Na administração da prefeita Marta Suplicy (PT, 2001 a 2004), em dezembro
de 2001, foi aprovada a primeira operação Urbana Consorciada, instrumento
previsto no Estatuto das Cidades, que propunha uma série de intervenções visando
à melhoria da infraestrutura e à revitalização de regiões, em uma parceria entre
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poder público e iniciativa privada, justamente para a região do córrego Água
Espraiada. Em 2008, na administração do Prefeito Gilberto Kassab, foi inaugurado o
Complexo Viário Real Parque, composto pela Ponte Octávio Frias de Oliveira e duas
alças de acesso que ligam a Av. Roberto Marinho à Marginal Pinheiros.
O líder Gerôncio, em Gomes (2013), explica que participou ativamente das
discussões do Plano Diretor, em 2002, quando foram demarcadas as Zeis. Com
isso, ele e os demais moradores mantiveram a resistência nos 11 anos seguintes.
As administrações de José Serra (2005 a 2006) e Gilberto Kassab (2006 a 2012)
ambas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB foram contrárias à
permanência dos moradores no local, removendo a demarcação da Zeis do local. As
Zeis do Jardim Edite foram desmarcadas três vezes, e a cada desmarcação os
moradores iam na Defensoria, no Ministério Público, até demarcar a zona de novo.
Em 3 de setembro de 2007 houve uma reunião de audiência pública sobre a
Operação Urbana na qual os moradores só conseguiram participar graças a muita
insistência. No dia 4 de setembro de 2007 ocorreu um incêndio na favela, que,
segundo Gerôncio, foi um estranho acidente, pois no dia seguinte ao incêndio,
estavam presentes na favela: secretários de assistência social e habitação, e o
prefeito Kassab, apresentando alternativas para que as pessoas deixassem a favela.
Em outubro de 2007, Gerôncio e os moradores entraram com uma ação na
Justiça exigindo o direito de permanecerem no local. Finalmente, em 3 de abril de
2009, o juiz decidiu pelo direito dos moradores de permanecerem no local.
Confrontando com a informação relatada pelo líder Gerôncio, sobre os
obstáculos encontrados pela PMSP para realizar a urbanização do Jardim Edite,
conforme São Paulo (2009), em 2007, um grande incêndio levou a PMSP à decisão
de retirar todos os moradores do local. Em 2008 uma liminar judicial levou à
suspensão das remoções através da ação promovida por moradores que se sentiam
prejudicados, desencadeando em uma decisão conciliatória entre todas as partes
envolvidas, resultando no aumento do leque de opções de atendimento. Parecia,
então, que todos os interesses convergiam para a mesma direção, até que alguns
moradores envolvidos com o tráfico de drogas passaram a atrapalhar os
atendimentos, numa tentativa de desestabilizar a urbanização da área.
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Em fevereiro de 2009 a Polícia Militar desencadeou a Operação Saturação
para reestabelecer a ordem, permitindo a continuidade nos atendimentos e
remoções.
Segundo informações apresentadas em São Paulo (2009), as famílias do
Jardim Edite tiveram os seguintes destinos:
•

244 famílias optaram pela ajuda de custo de R$ 5 mil;

•

130 famílias optaram pela compra de outro imóvel no valor de até R$ 8
mil;

•

1 família optou pela Carta de Crédito;

•

114 famílias optaram pelo empreendimento da CDHU em Campo
Limpo;

•

240 famílias optaram pela Operação Urbana Água Espraiada,
empreendimento residencial Jardim Edite;

•

4 famílias optaram pelo empreendimento da CDHU em José Bonifácio,
na Zona Leste;

•

54 famílias optaram pela Operação Urbana Água Espraiada,
empreendimento residencial Estebão Baião.

Segundo São Paulo (2009), a PMSP, ofereceu às famílias, a “verba de
atendimento habitacional”, que em 2009, na época da desocupação do Jardim Edite,
variava entre R$ 5.000,00 (para retornar à cidade de origem) e R$ 8.000,00 (para
adquirir outro imóvel em favela). Esta verba, na verdade, é um processo de “enxugar
gelo”, já que “joga” o morador de uma favela para outra. Ou, ainda, davam a chance
de aquisição de uma carta de crédito, para viabilizar o financiamento de um imóvel
pela CDHU.
O valor total, estimado, para a intervenção no empreendimento habitacional
Jardim Edite, segundo o PMH 2009-2024, foi de R$ 43 milhões. De acordo com São
Paulo (2014a) e C. Barros (2014), o conjunto entregue aos moradores possui uma
área total construída de cerca de 25.700m², com as seguintes unidades:
•

252 UHs, entregues em junho de 2013, em forma de apartamentos de
50m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Essas moradias
estão divididas em três torres de dezessete pavimentos e em duas
lâminas de seis pavimentos. Os apartamentos são distribuídos em
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quatro unidades por andar, num total de 60 apartamentos por torre,
com dois elevadores cada. Os dois blocos de seis pavimentos não tem
elevador e possuem equipamentos públicos nos 1o e 2o andares e
moradias do 3o ao 5o andar, neste último pavimento as UHs são do tipo
duplex;
•

um Restaurante-Escola (850m²), para oferecer capacitação em
gastronomia, que iniciou suas atividades no primeiro semestre de
2014;

•

uma Unidade Básica de Saúde (1300m²), que em outubro de 2013,
iniciou o atendimento como Unidade Básica de Saúde - UBS Integral
Jardim Edite, destinada a atender os moradores do conjunto
habitacional, bem como a população do bairro. Conta com três
pediatras, seis médicos clínicos, quatro ginecologistas, um médico
generalista, um médico para acupuntura, um médico psiquiatra e seis
cirurgiões dentistas. Até janeiro/2014 foram realizadas mais de 1090
consultas médicas e 2523 procedimentos odontológicos;

•

um Centro de Educação Infantil - CEI (creche com 1400m2), que entrou
em funcionamento em junho de 2013 oferecendo vagas para 177
crianças.

Os escritórios de arquitetura responsáveis pelo projeto foram H+F Arquitetos
e MMBB Arquitetos. O projeto visou à integração social entre as habitações
concluídas e a vizinhança rica. A sobreposição de usos no mesmo conjunto
habitacional, com presença de moradias, restaurante-escola, unidade básica de
saúde, centro de educação infantil, só foi possível graças à união entre as
Secretarias de Habitação, Educação, Saúde e Abastecimento. A execução da obra
buscou uma construção econômica, sendo feita com concreto moldado in loco na
estrutura e nos fechamentos, todos em alvenaria revestida. A aplicação do concreto
aparente restringe-se às lajes de cobertura dos equipamentos, de forma econômica,
e todo o resto é revestido. A restrição do concreto aparente favoreceu a economia
com formas, pois se fosse aplicado concreto aparente em toda a estrutura seria
necessário um número bem maior de formas, já que não se pode reaproveitá-las
para manter um bom acabamento final, (BARROS, C. 2014).
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A Figura 89 a seguir, extraída do documento “Obras em andamento: Jardim
Edite”, publicado em julho de 2012 e disponível no site do Habisp, apresenta a
maquete eletrônica do conjunto habitacional Jardim Edite, dividido em duas quadras
(1 e 2), onde é possível entender com clareza o posicionamento das unidades do
projeto (SÃO PAULO, 2012b).

Figura 89 - Maquete eletrônica do conjunto habitacional Jardim Edite

Fonte: São Paulo (2012b)

A seguir, a Figura 90 apresenta a Implantação térrea do Conjunto e as
Figuras, 91, 92, 93 são plantas diversas.
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Figura 90 - Implantação Térrea do conjunto habitacional Jardim Edite

Fonte: São Paulo (2012b)

Figura 91 - Planta do Pavimento Condominial - Quadras 1 e 2 - do conjunto habitacional

Jardim Edite

Fonte: São Paulo (2012b)
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Figura 92 - Planta dos Pavimentos Tipo - Quadras 1 e 2 - do conjunto habitacional Jardim
Edite

Fonte: São Paulo (2012b)

Figura 93 - Plantas ampliadas do conjunto habitacional Jardim Edite

Fonte: São Paulo (2012b)
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A Figura 94 contém os cortes transversais do Conjunto, mostrando as
quadras 1 e 2.
Figura 94 - Cortes transversais do conjunto habitacional Jardim Edite

Fonte: São Paulo (2012b)

As Figuras 95 e 96 apresentam, respectivamente, a área do Jardim Edite nos
anos de 2008 (antes da intervenção) e 2015 (após a intervenção). É possível notar
que a intervenção alterou e reordenou o espaço. A favela encontrava-se localizada
nos quarteirões entre as seguintes vias: Av. Jornalista Roberto Marinho, Av. Eng.
Luis Carlos Berrini, Rua Charles Coulomb e Rua Araçaiba. O conjunto habitacional
Jardim Edite foi implantado na mesma área da favela original. Um ambiente que
antes era de favela, segregado da cidade, onde as pessoas evitavam passar, se
tornou um conjunto habitacional com edifícios de morfologia semelhante às
características de entorno da vizinhança, passando a fazer parte do panorama
urbano.
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Figura 95 - Jardim Edite, em 2008, antes da intervenção

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

Figura 96 - Jardim Edite, em 2015, após intervenção

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

A implantação do projeto elaborado pelo escritório MMBB e H+F Arquitetos,
executado pela Construtora OAS sob contrato com a Secretaria de Habitação da
Prefeitura de São Paulo, conforme C. Barros (2014), constitui um diferencial em
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termos arquitetônicos, de estrutura e equipamentos, na opinião de alguns
urbanistas, representando uma proposta um tanto arrojada para um projeto de
habitação social, pelo fato de fugir dos padrões usuais adotados até o momento. Isto
se explica não só pela conjugação de usos múltiplos com habitação e equipamentos
de saúde, educação e espaço de integração, como o próprio padrão construtivo com
torres de dezessete pavimentos servidas de elevador. A Figura 97 abaixo apresenta
o conjunto habitacional Jardim Edite visto da alça de acesso à Marginal Pinheiros.
Figura 97 - Jardim Edite visto da alça de acesso à Marginal Pinheiros

Fonte: Kon (2015)

4.1.4.5 Pós-ocupação
Conforme C. Barros (2014), o restaurante-escola tem possibilitado a
integração do conjunto habitacional com a sociedade, pois ele é aberto, tanto para a
comunidade do conjunto quanto para os frequentadores das grandes empresas
localizadas no entorno, proporcionando o encontro das diversas populações. Os
estacionamentos públicos estão sendo usados durante a noite, preferencialmente
pelos moradores, mas também podem ser utilizados por visitantes durante o dia,
conforme Figura 98. As unidades habitacionais possuem ventilação cruzada,
deixando o ambiente mais saudável, iluminado e agradável. A orientação dos
edifícios permite sempre que uma face esteja insolada. As áreas de uso comum
permitem o convívio de moradores. As calçadas largas e as vagas de
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estacionamento ao redor do conjunto tem sua manutenção sob a responsabilidade
do poder público. Com as calçadas sempre cheias de gente, é estabelecido controle
social, que tem refletido em maior segurança da área.

Figura 98 - Entorno do Jardim Edite em 2014 – Estacionamentos públicos

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

Os moradores do atual conjunto habitacional, que eram da favela original,
consideram a urbanização uma vitória em suas vidas, um sonho realizado. Segundo
Gomes (2013), estes consideram a vida no conjunto tranquila e a vista do
apartamento bonita, porém, o ruído constante do transito e da cidade foi motivo de
reclamação.
Alguns moradores ainda não sentiam a perspectiva de completa inclusão
social no conjunto habitacional. De acordo com Oliveira Junior (2014), diziam-se
carentes de projetos sociais que respondessem às suas necessidades. A
comunidade identificava a unidade básica de saúde como um local de atendimento
estritamente curativo.
Por meio das Figuras 99 e 100, de 2014, é possível verificar boas condições
no entorno do Jardim Edite, com a presença de arte nos muros desenhados em
grafite e paisagismo, nas quadras 1 e 2. As imagens mostram um conjunto
habitacional integrado ao contexto urbano de seu entorno.
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Figura 99 - Entorno do Jardim Edite em 2014 – Quadra 1

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

Figura 100 - Entorno Jardim Edite em 2014 – Quadra 2

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth (2015)

4.1.4.6 Considerações sobre o estudo de caso
O projeto do conjunto Habitacional foi importante por apresentar sobreposição
de usos, que é a situação em que os equipamentos (restaurante-escola, unidade de
saúde, creche) compartilham o mesmo lote onde estão as habitações, sabendo que
existe uma grande demanda por terrenos na cidade de São Paulo.
A concepção do projeto do Jardim Edite evitou que o local voltasse a ser
ocupado por barracos e favelas novamente, com a arquitetura se integrando ao
panorama urbano do entorno. O projeto também foi positivo e inclusivo ao prever
blocos com acesso por escadas, favorecendo as famílias com menor recurso
financeiro, que poderão pagar um condomínio mais baixo, sem despesas de
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manutenção de elevadores. Os edifícios que possuem elevador poderão oferecer
maior dificuldade para a permanência de famílias com renda de até três salários
mínimos. A tendência é que nesses edifícios se mantenham famílias de rendas
maiores, capazes de arcar com maiores custos de manutenção, conferindo ao
conjunto habitacional característica de ocupação diversificada, com grupos de
diferentes classes sociais.
O Conjunto Jardim Edite exemplifica a administração ambígua do período
Serra-Kassab. Em um primeiro momento foi contrária à permanência dos moradores
da favela na área, ao remover a demarcação da Zeis do local e, num segundo
momento, realizou a obra de urbanização da favela, mantendo parte dos moradores
no local. Certamente esse resultado só ocorreu em consequência das pressões da
comunidade local.

4.2 Análise comparativa dos estudos de caso
Este item apresenta, com base no Quadro 4, uma síntese comparativa com
as principais informações consolidadas dos quatro conjuntos habitacionais, que já
foram mencionadas anteriormente nos estudos de caso, incluindo resultados obtidos
durante a pesquisa. Subsequentemente ao quadro, será apresentada análise
comparativa por meio de uma discussão que explora as semelhanças e diferenças
entre os quatro conjuntos habitacionais.
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Quadro 4 - Síntese comparativa dos quatro estudos de caso
Síntese comparativa dos quatro estudos de caso
Características
Administração durante o projeto
Administração durante a obra
Início da ocupação da favela (ano)

Localização na Cidade

Parque do Gato

Vila Nova Jaguaré

Dois de Maio

Jardim Edite

Marta Suplicy
Marta Suplicy
1992

Marta Suplicy
Serra-Kassab
1965

Marta Suplicy
Serra-Kassab
1967

Serra-Kassab
Serra-Kassab
1960

Zona Leste, dentro dos
Bairro do Bom Retiro, região central,
Bairro do Jaguaré, Zona Oeste de
limites da bacia do rio
próxima da Av. Castelo Branco (Marginal São Paulo, à margem esquerda do
Aricanduva, no distrito de
Tietê), na confluência dos rios Tamanduateí Rio Pinheiros, entre as pontes do
São Mateus, ao lado da
e Tietê, no lado oposto ao Anhembi
Jaguaré e da FEPASA
Avenida Aricanduva

Zona Sul, no cruzamento das
avenidas Engenheiro Luís
Carlos Berrini e Jornalista
Roberto Marinho, junto à
ponte estaiada no bairro do
Brooklin

Moradias na favela antes da urbanização (n⁰)

350

3.690

630

*s.d.

Famílias residentes antes da urbanização (n⁰)

396

3.350

598

787

Nordeste

*s.d.

*s.d.

Nordeste

População antes da urbanização (n⁰)

1.694

12.240

2.378

900

Renda familiar predominante (s.m.)

até 3

até 3

até 3

*s.d.

Média de habitantes por família antes da
urbanização

3,25

3,78

4,07

*s.d.

Região brasileira, predominante, da origem
das famílias

Critério de remoção da favela e posterior
verticalização

Carater estratégico da
Carater estratégico da localidade e situação Situação de risco e organização de
Situação de risco e
localidade, situação de risco e
de risco
moradores
organização de moradores
organização de moradores

Imóveis removidos da favela (n⁰)
Imóveis removidos da favela (%)

350
100%

1.879
51%

178
28%

*s.d.
100%

Entrega da obra de verticalização (ano)

2004

2008-2012

2008

2013

Sim
405 famílias + 81 pessoas sozinhas
1.300
9
486
Térreo + 4 pav/ Pilotis + 4 pav
28,00/32,00/40,00
quit./1/2

Não
*s.d.
*s.d.
46
942
Térreo + 4 pav/ 5 pav/ 7 pav
19,00/48,00/50,00/55,00/60,00
1/2/3/

Não
252
*s.d.
5
252
17 pav (torre)/ 6 pav
50,00
2

*s.d.

Locação Social
Famílias atendidas (n⁰)
População atendida (n⁰)
Blocos construídos (n⁰)
UHs construídas (n⁰)
Pavimentos (n⁰)
Tamanho das UHs (m²)
Tipologia das UHs (n⁰ de dorm.)
Medidores individualizados (água, energia e
gás)
Presença de elevador
Média de moradores por apartamento

Aspectos positivos do conjunto habitacional
verticalizado

Sim

Sim

Não

Não

Não
632
*s.d.
10
180
Térreo + 4 pav
45,00
*s.d.
(Sim energia) / (*s.d. água
e gás)
Não

3,8

3,6

3,7

UHs com insolação e ventilação
Redução de preconceito da vizinhança,
adequadas, carência de 6 meses Melhoria das condições em
no pagamento das contas para os relação à favela anterior,
elevação da auto estima, trabalhos
voluntários (prédios grafitados, oficinas),
moradores se adaptarem à
com existência de
alvenaria estrutural (mais resistente do que mudança, acabamento e materiais
saneamento básico e
o barraco de madeira), boa localização,
de boa qualidade, redução de
coleta de lixo, existência
de área de lazer aberta
habitabilidade (conforto, privacidade,
preconceito da vizinhança,
salubridade), segurança, presença de área
elevação da auto estima e de
para a vizinhança e
de lazer, redução da criminalidade.
qualidade de vida, eliminação de
paisagismo.
ligações clandestinas.

Lixo, rotatividade de moradores,
degradação de espaços públicos, ausência
de espaços para comércio (consolidação de
comércio em barracos na área comum), área
de lazer insuficiente, moradores
despreparados para os custos condominiais,
Aspectos negativos do conjunto habitacional
inadimplência, falta de organização de
verticalizado
moradores, tráfico de drogas (iluminação
quebrada pelos criminosos para favorecer a
pratica do crime), falta de controle da
portaria, interrupção de trabalho social com
a troca de gestão da prefeitura, conjunto
inacabado, redução de espaço e privacidade
(para quem tinha moradia maior na favela).

Situação da favela após a urbanização

*s.d.: sem dados

Fonte: elaborado pelo autor

Extinta completamente

*s.d.
Sim (torres)

Presença de equipamentos
no conjunto (restauranteescola, creche, unidade básica
de saúde), UHs com insolação
e ventilação adequadas, áreas
de uso comum que permitem
convívio de moradores,
segurança, elevação da auto
estima, muros externos
pintados em grafite,
paisagismo.

UHs com espaços inadequados,
ausência de bicicletário,
Ruído da cidade, falta de
desordem e depredação causadas
perspectiva de inclusão social
por moradores, resquicio de
Lixo, má utilização do
completa no conjunto
sentimento de preconceito
espaço com moradores
habitacional, carência de
estacionando carros sobre
sofrido, sujeira, lixo, falta de
projetos sociais, unidade
manutenção, ausência do poder calçadas, UHs com espaços
básica de saúde como um
público, invasão de área pública
inadequados.
local de atendimento
promovida pelo crime que
estritamente curativo.
constrói casas irregulares, falhas
de drenagem.

Remoção parcial

Remoção parcial

Extinta completamente
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O Parque do Gato e o Jardim Edite foram os únicos empreendimentos que
tiveram projeto e obra sob responsabilidade da mesma administração da Prefeitura,
respectivamente Marta Suplicy e Serra-Kassab, e não por acaso, foram estes os
conjuntos que apontaram menores conflitos decorrentes de alterações de projetos.
Esta situação contrasta com a realidade encontrada nos conjuntos Vila Nova
Jaguaré e Dois de Maio, os dois tiveram a fase de projeto sob responsabilidade da
administração Marta Suplicy e a fase de obra sob responsabilidade da administração
Serra-Kassab. Ambos tiveram os seus projetos alterados durante o período de
obras.
O conjunto habitacional Parque do Gato se distingue dos outros três
conjuntos habitacionais quanto ao ano de início de ocupação de sua favela original,
enquanto este recebeu os seus primeiros moradores na década de 1990, os outros
três tiveram as suas ocupações iniciadas na década de 1960. O fato da Favela do
Gato ter sido ocupada em um período mais recente justifica o fato de seus
moradores apresentarem menor nível de organização em comparação às outras três
comunidades. Os estudos de caso do Parque do Gato e Jardim Edite indicam que a
maioria dos seus habitantes são originários da região nordeste do Brasil.
As favelas Vila Nova Jaguaré e Dois de Maio apresentavam as maiores
populações antes da urbanização. Ambas as favelas foram removidas parcialmente,
cerca de 50% e 30% dos imóveis removidos da favela, enquanto que os conjuntos
habitacionais Parque do Gato e Jardim Edite, que possuíam populações originais em
menor número antes da obra de urbanização, extinguiram as suas respectivas
favelas originais.
Os conjuntos habitacionais possuem semelhança quanto à faixa de renda, a
maioria das famílias recebe até três salários mínimos mensais, com incerteza em
relação ao Jardim Edite cujos dados não foram possíveis de serem obtidos. Tal perfil
social justifica a adoção de blocos residenciais de poucos pavimentos e que podem
ser acessados apenas por escadas, com exceção do Jardim Edite que, além de
bloco de seis pavimentos provido de escada, também possui torre de dezessete
pavimentos provida de elevador. A presença de elevador em conjuntos habitacionais
requer manutenção e acarreta na elevação dos custos condominiais, se tornando
um obstáculo para a permanência de famílias com renda familiar de até três salários
mínimos. O caso do Jardim Edite, que conta com edifício de dezessete pavimentos
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provido de elevador e bloco de seis pavimentos provido de escada, permite
ocupação de caráter misto, abrigando famílias de maior poder aquisitivo na torre,
mas também permitindo a permanência das famílias mais pobres com renda de até
três salários mínimos que podem ocupar o bloco com escada e, consequentemente,
arcarem com uma taxa condominial mais compatível com o seu poder aquisitivo.
A média de habitantes por família, antes e depois da urbanização, variou de:
3,25 para 3,8 no Parque do Gato; 3,78 para 3,6 na Vila Nova Jaguaré; 4,07 para 3,7
na Dois de Maio; e Jardim Edite não foi possível obter os dados.
A situação de risco é um fator comum que aparece como critério de remoção
da favela nos quatro conjuntos habitacionais. A organização de moradores,
entretanto, é comum aos três conjuntos habitacionais Vila Nova Jaguaré, Dois de
Maio e Jardim Edite, e não foi um fator de destaque no Parque do Gato,
provavelmente pelo fato dos moradores da favela original a terem habitado por um
período menor de anos e muitos deles eram moradores de rua, não acostumados a
viverem em comunidade. Os dois conjuntos habitacionais que extinguiram
completamente as suas favelas originais foram o Parque do Gato e o Jardim Edite.
A respeito dos aspectos positivos de se viver em um conjunto habitacional
urbanizado verticalizado, de forma geral, foram detectados principalmente: elevação
da auto estima dos moradores; redução do preconceito sofrido da vizinhança;
melhor qualidade da nova habitação, principalmente para os moradores que
moravam em barracos de madeira na favela original. O Jardim Edite merece
destaque pelo fato de possuir equipamentos no conjunto (restaurante-escola, creche
e unidade básica de saúde) e ser integrado à malha urbana, contrastando com o
Parque do Gato que foi executado sem prever equipamentos e áreas comerciais,
encontrando-se isolado da malha urbana na Av. Castelo Branco (Marginal Tietê), na
confluência dos rios Tamanduateí e Tietê, no lado oposto ao Anhembi.
A degradação do espaço comum dos conjuntos habitacionais foi detectada na
maioria dos estudos de caso, e pode ser relacionada principalmente às seguintes
causas: falta de preparo dos moradores para habitar o novo ambiente, falhas
construtivas e utilização de materiais de baixa qualidade. Os moradores que
habitavam uma casa maior na favela original reclamam do espaço na nova
habitação, muitas vezes inadequado para o tamanho da família e pouco funcional.
As famílias de baixa renda que ocupavam barracos nas favelas e não tinham
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despesas, pois utilizavam “gatos” para as instalações, muitas vezes se queixam que
não estão preparados para arcar com os novos custos condominiais.
Diversas visitas foram realizadas à Sehab, com entrevistas feitas junto aos
especialistas que vivenciaram as experiências de implantação dos projetos, na
tentativa de obter os dados do cadastro de demanda e cadastro de atendimento
para entender qual foi a população atendida, ou não, em cada favela, além do
adensamento e desadensamento de cada conjunto. Apesar de todo o esforço
despendido, a Sehab não disponibilizou os dados do cadastro de demanda e
cadastro

de

atendimento,

consequentemente

não

foi

possível

apresentar

precisamente as seguintes informações dos quatro estudos de caso: os números da
população atendida e não atendida; o tipo de atendimento dado à população que
não foi atendida; taxa de adensamento antes e depois da verticalização; e taxa de
remoção e reassentamento.
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5 CONCLUSÕES
Apesar da divergência entre as fontes quanto à população residente em
favelas no Município de São Paulo, todos os dados são unanimes em constatar o
aumento, tanto do número de núcleos quanto da população, chegando-se ao censo
de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) com
1.020 núcleos e uma população de mais de 11 milhões, correspondente a 11,38%
da população total do Município. Isto significa que, mesmo com as iniciativas de
enfrentamento, o problema de moradia se agrava a cada dia, impondo a
necessidade de mais intervenções e de maiores investimentos, uma vez que o
problema se configura não só como uma questão de más condições de vida da
população de menor poder aquisitivo, mas como um fato de degradação ambiental
que afeta toda a população paulistana.
Os estudos de caso mostraram que dentre os principais critérios que levaram
à remoção de favelas estão: caráter estratégico da localidade; situação de risco em
que os moradores estão vivendo (enchentes, incêndios, etc...); e a organização dos
seus moradores em reivindicar melhoria habitacional. Foi possível concluir que o
critério caráter estratégico da localidade teve um peso grande na decisão da
Prefeitura em extinguir completamente algumas favelas, indicando que a pressão do
entorno pode ser um fator preponderante, independentemente da administração
política que esteja no comando na Prefeitura. Exemplos disso foram as extinções
completas das favelas do Parque do Gato e do Jardim Edite, sob responsabilidade
das administrações Marta Suplicy e Serra-Kassab, respectivamente. Quanto ao fato
da urbanização ter sido verticalizada, explica-se pela necessidade de permitir que os
moradores se mantenham no mesmo local, que é um fator de fundamental
importância na formulação do projeto.
A Prefeitura, porém, não extinguiu e nem verticalizou completamente as
favelas Vila Nova Jaguaré e Dois de Maio, pois estas são maiores e mais
complexas. Além disso, muitas moradias auto-contruídas nas favelas oferecem
qualidade habitacional superior à HIS, já que apresentam maior área construída e
servem melhor às necessidades dos moradores, com menor custo. Foram
removidas apenas parte das moradias para a verticalização, possibilitando abrir ruas
e implantar a infraestrutura que beneficiou todo o assentamento e a cidade. Há, sim,
muitas moradias auto-contruídas nas favelas com problemas de habitabilidade, mas
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que podem ser sanáveis com intervenções pontuais, o que não requer,
necessariamente, a remoção de todas as casas e substituição por novas unidades.
O projeto de urbanização de favelas procura evitar ao máximo as remoções
de moradias e, ao mesmo tempo, garantir níveis de densidade adequados,
buscando implantar novas unidades habitacionais dentro do perímetro da favela ou o
mais próximo possível, para evitar que a população seja deslocada de seu contexto
social. É preciso chegar a um ponto ótimo na densidade do conjunto habitacional,
pois um alto adensamento representa inadequação do habitat. A qualificação do
espaço público requer, muitas vezes, remoções e verticalização da tipologia
adotada. Além das unidades reconstruídas na favela por meio da verticalização, é
preciso qualificar as outras unidades remanescentes, com regularização urbanística
e fundiária, para evitar a consolidação da precariedade.
Em relação à variedade de tipologias, é importante abrigar os diferentes
grupos familiares, e neste quesito o programa Bairro Legal deu um passo à frente ao
oferecer unidades com variação no número de dormitórios e unidades para
cadeirantes.
Sobre o atendimento ao morador, a Prefeitura não deve adotar o pagamento
de verba de atendimento habitacional como solução de desfavelamento, pois acaba
sendo usado pelo cidadão para comprar moradia em outra favela.
As mudanças que uma obra de urbanização trazem à favela despertam
resistência dos moradores, pois esses temem quanto à moradia transitória durante a
fase de obras; ao não ressarcimento dos valores investidos nas construções de suas
casas; à possibilidade da localização das unidades habitacionais utilizadas como
provisão externas serem distantes da favela original; aos tipos de financiamento
oferecidos para adquirir as novas moradias; e à possibilidade de inadequação da
nova unidade habitacional às necessidades da família. Por essas razões, é
importante o planejamento para viabilizar a provisão habitacional externa bem
localizada em relação aos assentamentos a que se destinam.
A urbanização vertical dos conjuntos habitacionais demonstrou ser importante
no aspecto social dos moradores, propiciando a elevação de auto estima, pois
muitos deixaram de sofrer preconceito da vizinhança da época em que moravam na
favela, além de obterem emprego após possuírem um endereço e conseguirem
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ascensão social. Os moradores que habitavam barracos precários nas favelas
originais sentem-se mais satisfeitos ao se mudarem para a nova unidade
habitacional, notando melhoria na qualidade da habitação. Essa mudança
comportamental dos moradores é um indicador de como o ambiente residencial
urbano digno e bem planejado exerce influencia na vida das pessoas e pode
transformá-las positivamente.
As unidades habitacionais dos conjuntos residenciais verticalizados, ainda
são motivos de reclamações para muitos moradores, devido aos espaços internos
reduzidos dos ambientes e à aplicação de materiais de baixa qualidade na
construção. Além dos problemas de ordem construtiva, existem os de ordem social
para a ocupação do conjunto habitacional. Os estudos de caso apresentaram
degradação dos espaços comuns, acumulo de lixo, depredação, inadimplência,
crimes (apesar de serem menos frequentes do que na favela), invasões de áreas
públicas, etc...
A solução do problema da vida no conjunto habitacional parece não ser tão
fácil. A vida em condomínio em relação à antiga condição de favelado requer o
exercício de práticas de convivência social e de respeito à propriedade alheia, o que
implica no desenvolvimento de valores morais e éticos que normalmente não fazem
parte do cotidiano. Basta observar que, mesmo em condomínios de luxo, com
moradores de melhor condição econômica e social, a convivência nem sempre se
torna harmoniosa e pacífica.
Resta, portanto, uma questão a ser solucionada com relação à gestão
condominial que, certamente, passa pela mobilização e treinamento dos moradores
no exercício de boas práticas de convivência social. Não basta executar um bom
projeto de edificação e infraestrutura básica para oferecer melhores condições de
vida à população de menor poder aquisitivo. É necessário incluir no projeto a
continuidade do processo de fixação dos moradores no novo ambiente urbano, de
forma organizada e, se possível, sustentável, constituindo uma nova organização
social mais consciente, participativa e responsável.
A terra e a moradia são consideradas mercadorias e são sinônimos de
segurança. Quando não se é proprietário, o fator segurança fica ameaçado. Isto tem
levado ao fato do aluguel social nem sempre ter sido bem aceito entre os moradores
dos conjuntos habitacionais que adotaram tal sistema, a exemplo do Parque do
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Gato. Sabe-se, no entanto, que isto se mostra como uma interessante solução para
evitar que, sendo proprietário, o novo morador venda seu imóvel e volte à situação
de favelado. Ainda assim, fica a situação em que o locatário pode sublocar o imóvel.
Faz-se de fundamental importância a presença da administração pública no
gerenciamento e fiscalização do processo pós-construção. A experiência do Parque
do Gato mostrou que com o decorrer dos anos, alguns moradores passaram a
compreender as vantagens de morar por meio de locação social em uma localidade
central da cidade, em vez de possuir um imóvel em região periférica, desprovido de
infraestrutura. Essa mudança de mentalidade do povo brasileiro em relação ao
aluguel social é fator fundamental para o sucesso desta modalidade de oferta
habitacional, assim como a sua difusão pelo poder público.
Os programas habitacionais devem ter atenção para a capacidade de
endividamento da população alvo da Locação Social, que possui renda de até três
salários mínimos, oferecendo subsídios para viabilizar o Programa. A Locação
Social deveria ser uma etapa transitória para o morador de baixa renda conquistar a
casa própria. A meta era que essas famílias ficassem na Locação Social por um
período de até oito anos, com subsídio público e acompanhamento social e, após
esse período, ascendessem socialmente para serem encaminhadas aos programas
tradicionais de financiamento e de moradia. Este encaminhamento não está
ocorrendo e as famílias continuam na Locação Social como uma solução definitiva.
A solução para a obtenção da casa própria pela população com renda de até três
salários mínimos poderia se dar por meio da viabilização do Programa Minha Casa
Minha Vida para essa faixa de renda.
A população de baixa renda precisa do acompanhamento do trabalho social
desde a mobilização, para que esses futuros moradores sejam conhecidos,
preparados e capacitados para desenvolverem a consciência de seus deveres e
direitos, necessários no novo estilo de vida em condomínio. É preciso ter
conhecimento se os moradores que habitarão o conjunto possuem experiência
prévia em organização de moradores e movimentos de moradia, sendo necessários
maiores esforços quando estes são inexperientes. O trabalho social também deve
acompanhar os moradores na pós-ocupação para assegurar que o condomínio está
funcionando conforme o esperado, até que os moradores o possam gerir por conta
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própria. Quando o poder público não está preparado para realizar este
acompanhamento, deverá contratar profissionais competentes para tal.
Com base nas pesquisas feitas para a elaboração deste trabalho, pode-se
sugerir às administrações públicas que desenvolvam projetos habitacionais de
urbanização de favelas através da verticalização para famílias de baixa renda se
atentando para alguns aspectos a seguir: incentivar o uso de elevadores em
habitações para famílias com renda de até três salários mínimos, por meio da
transferência total das despesas de manutenção para a Prefeitura, o que permitiria
maior verticalização dos prédios e redução da demanda por novos terrenos; buscar
alternativa para oferecer opções mistas, com presença de instalações comerciais e
equipamentos, já que hoje existe a barreira legal, pelo fato do Minha Casa Minha
Vida não patrocinar esse tipo de empreendimento; oferecer tipologias variadas para
atender as diversas configurações familiares; evitar espaços ociosos nas áreas
comuns que possam ser ocupados indevidamente ou serem utilizados para
atividades ligadas ao crime; prever unidades habitacionais funcionais, com a
possibilidade de variar o layout da moradia, permitindo a adaptação da mesma à
necessidade de cada família; manter a previsão de fornecimento de energia, água e
gás individuais para evitar conflitos e subsidiar esses serviços, por meio de tarifa
social, para famílias com renda de até três salários mínimos; conter áreas de lazer e
esporte; integrar a arquitetura ao panorama urbano do entorno.
A possibilidade da obtenção, por futuras pesquisas, junto à Sehab, do
cadastro de demanda e do cadastro de atendimento dos moradores de favelas que
foram urbanizadas por meio de verticalização, poderá auxiliar no cálculo de taxas de
adensamento antes e depois da verticalização, assim como taxas de remoção e
reassentamento. Essas taxas servirão como parâmetros para compreender se a
verticalização está conseguindo desadensar os assentamentos precários e,
consequentemente, proporcionar melhoria na qualidade de vida dos seus
moradores. Este cadastro de demanda e de atendimento também poderá fornecer
informações

sobre

os

critérios

adotados

pela

Prefeitura

na

remoção

e

reassentamento das famílias, e quais foram as populações atendidas e não
atendidas no processo de verticalização.
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APÊNDICE – ROTEIRO PARA ESTUDO DE CASO
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Roteiro para estudo de caso
- Localização e origem: identificar a região da cidade em que se encontra o
conjunto habitacional, levantar o ano de ocupação e histórico da favela, procurando
reconhecer bairro, proximidade de rua/avenida e condições dos bairros vizinhos.
Descrever a topografia (morro, fundo de vale, margem de rio planície, encosta e
morro). Pesquisar a origem da formação e apresentar a demarcação da favela
original por meio de figura com imagem aérea.
- Edificações, infraestrutura e saneamento básico: descrever as características
das edificações originais da favela, assim como as suas condições de arruamento,
acessibilidade, riscos (incêndios, inundações, desabamentos e criminalidade),
saneamento básico (água, esgoto e lixo) e abastecimento de energia elétrica.
- População residente: reconhecer o perfil dos moradores, por meio da
identificação

de

faixas

de

renda,

escolaridade,

atividade

de

trabalho,

pessoas/domicílio, habitantes/família, sexo, número total de habitantes e famílias,
região de origem da população e faixa etária.
- Intervenções realizadas: investigar a quantidade de barracos derrubados no
processo de urbanização vertical. Identificar a população removida, verificar os
critérios adotados pela administração municipal para as intervenções verticais,
remoções das favelas e seleção de famílias a serem atendidas. Pesquisar os
métodos construtivos na execução dos prédios, tamanho da obra, financiamento,
presença de elevador, área do apartamento, zoneamento e as pessoas envolvidas.
Descrever as características e número de UHs construídas. Entender a capacidade
de atendimento para relocação e remanejamento da população. Apresentar figuras
com as imagens aéreas da área, antes e após a intervenção.
- Pós-ocupação: compreender o grau de satisfação dos moradores e a situação
atual de ocupação das UHs e do meio físico do conjunto habitacional em relação ao
contexto urbano. Verificar as condições de gestão dos condomínios, deterioração,
organização de moradores, pagamentos de aluguéis e taxas, existência de áreas de
lazer e comércio. Exibir figuras com imagens atuais do conjunto habitacional.
- Considerações sobre o estudo de caso: redigir comentários gerais e
considerações referentes ao conhecimento adquirido a respeito dos conjuntos
habitacionais dos respectivos estudos de caso.
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ANEXO – DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS
HABITACIONAIS CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 2009-2024
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Diretrizes para a elaboração de projetos habitacionais conforme o Plano
Municipal de Habitação 2009-2024
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