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RESUMO

O tema deste trabalho consiste em uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) das áreas
comuns, espaços de uso coletivo, existentes no Conjunto Habitacional Jardim Edith
(2013), de autoria dos escritórios MMBB Arquitetos e Hereñú e Ferroni (H+F)
Arquitetos, projeto concebido como Habitação de Interesse Social na cidade de São
Paulo. Para melhor compreensão do objeto de estudo, a pesquisa buscou
aprofundamento teórico sobre as principais políticas públicas habitacionais ocorridas
no Brasil a partir do período da redemocratização até os dias atuais. Além disso,
discorre sobre a história do Jardim Edith, a luta dos moradores em busca de seus
direitos por uma moradia digna, e todas as etapas que aconteceram durante o
processo de projeto. De acordo com o principal objetivo dessa dissertação, avaliar a
percepção dos moradores sobre a apropriação, a manutenção e a sua satisfação em
relação às áreas comuns do conjunto habitacional, buscando identificar quais as
dificuldades existentes no uso dessas áreas e suas possíveis relações com o
processo de projeto, foi realizada uma APO a partir da metodologia desenvolvida por
Roméro e Ornstein (2003). Após as entrevistas com os moradores e aplicação dos
questionários, os resultados foram tabulados e analisados, para servir como
instrumento para melhor entendimento das percepções sobre a utilização das áreas
comuns, bem como a relação do indivíduo com o espaço construído. Tem-se como
premissa que o espaço projetado de forma adequada (local com utilidade funcional)
e de maneira participativa, envolvendo os moradores ao longo de todo processo de
projeto e construção, possibilita melhor relação entre as pessoas e novas formas de
interação com o espaço construído. Este trabalho buscou, portanto, contribuir com
informações importantes para a idealização de novos projetos de Habitação de
Interesse Social, com ênfase nas áreas de uso comum.

Palavras Chaves: Jardim Edith; Áreas comuns; Avaliação Pós-Ocupação; Habitação
de Interesse Social.

ABSTRACT

POST-OCCUPANCY

EVALUATION

OF

SOCIAL

HOUSING:

COMMUNITY

PERCEPTION ABOUT AREAS OF COMMON USE.

The theme of this essay consists in a Post-Occupancy Evaluation (POE) of the
common areas, spaces for collective use, existing in Jardim Edith Social Housing
(2013), designed by MMBB Architects and Hereñú and Ferroni (H+F) Architects,
project conceived as a Social Housing in the city of São Paulo. For a better
understanding of the object of study, the survey sought theoretical deepening on the
main housing public policies that occurred in Brazil from the period of the redemocratization until the current days. In addition, it discusses the story of Jardim
Edith, the struggle of the residents in pursuit of their rights by a dwelling worthy, and
all the steps that took place during the design process. In accordance with the main
purpose of this dissertation, to evaluate the perception of residents about the
appropriation, maintenance and their satisfaction in relation to the common areas of
the housing complex, trying to identify what difficulties exist in the use of these areas
and their possible relations with the process of the project, a POE was performed
based on the methodology developed by Roméro and Ornstein (2003). After the
interviews with the residents and the application of questionnaires, the results were
tabulated and analyzed, aiming to serve as an instrument to better understand the
perceptions about the use of the common areas, as well as the relation of the
individual to the constructed space. The premise is that space designed in a suitable
way (place with functional utility) and in a participatory manner, involving the
residents throughout the whole process of design and construction, allows a better
relationship between people and new forms of interaction with the built space. This
study aimed, therefore, contribute with important information for the idealization of
new housing projects of social housing, with emphasis in the areas of common use.

Keywords: Jardim Edith; Common Areas; Post-Occupancy Evaluation; Social
Housing.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação de mestrado tem como tema a Avaliação PósOcupação de projetos realizados para Habitação de Interesse Social (HIS) na cidade
de São Paulo, com interesse especial pelas áreas condominiais, de uso comum. Essa
temática surgiu de uma inquietação e de alguns questionamentos, vinculados
diretamente com a metodologia utilizada durante o processo de projeto; as políticas
habitacionais existentes; e, os debates atuais sobre o processo participativo, onde há
a colaboração dos futuros moradores em decisões importantes do projeto
arquitetônico, inclusive no planejamento das áreas comuns, objeto de estudo dessa
pesquisa.
Temos por um lado um mundo doméstico que parece absorver inovações
com alguma flexibilidade, se houver adaptabilidade nos espaços projectados,
enquanto que há que investir um enorme cuidado nas circulações comuns,
nos tipos de edifícios, nas formas e funções de espaços públicos, e elementos
de equipamento e enquadramento, considerando ainda que, tal como
defende Charles Moore “temos que desenvolver a energia e o conhecimento
necessários para aplicar em grandes conjuntos urbanos a qualidade que
conseguimos assegurar isoladamente, ou em pequenos grupos”. E, quem
sabe, deixar mesmo de fazer grandes conjuntos, optando essencialmente
pelo preenchimento e vitalização do espaço urbano e periurbano (COELHO,
2003, n.p.).

A seleção do Conjunto Habitacional Jardim Edith (MMBB e H+F Arquitetos,
2008-2013) para compor o estudo de caso dessa dissertação foi feita por ser um
projeto arquitetônico contemporâneo, produto das recentes políticas públicas, e,
principalmente, por ser um exemplo do engajamento da população na transformação
do espaço e na luta por moradia digna.
É importante ressaltar que a construção desse conjunto habitacional numa área
antes ocupada por uma favela homônima, em um dos cruzamentos mais ricos da
cidade de São Paulo, entre as avenidas Engenheiro Luís Carlos Berrini e Jornalista
Roberto Marinho (antiga Água Espraiada), só ocorreu depois de diversos recursos
judiciais e de um grande esforço coletivo dos antigos moradores, liderados pelo sr.
Gerôncio Henrique Neto, para permanecerem naquele local e participarem do
processo e desenvolvimento do projeto.
O objetivo principal desse trabalho é avaliar as áreas de uso comum do
conjunto habitacional Jardim Edith por meio da análise de três pontos: do processo de
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projeto; da relação entre os futuros moradores com os arquitetos responsáveis; e,
também, da apropriação e do uso desses espaços condominiais após a ocupação
efetiva do conjunto.
A partir de uma discussão sobre a qualidade dos espaços de uso comum em
edifícios voltados para a população de baixa renda delineou-se a necessidade de
realizar uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) no Conjunto Habitacional Jardim Edith.
Desenvolve-se, assim, uma pesquisa teórico-prática, com a aplicação dos conceitos
e procedimentos metodológicos de APO, com o objetivo de aferir a satisfação dos
moradores em relação aos aspectos priorizados: as áreas coletivas (ROMÉRO;
ORNSTEIN, 2003).
Através da aplicação de um questionário, elaborado com base nos conceitos e
procedimentos da APO, buscou-se, portanto, identificar se os ideais propostos pelos
arquitetos para os espaços de uso coletivo, ao longo do processo de projeto,
corresponderam às necessidades reais dos moradores; apreender a relação entre os
equipamentos coletivos existentes no conjunto habitacional com a população do bairro
em que está inserido; e, sobretudo, analisar questões relativas a manutenção e a
satisfação dos moradores em relação às áreas de uso comum existentes dentro e fora
do conjunto, em especial a Praça Arlindo Rossi.
Além disso, verificou-se, de acordo com os parâmetros estabelecidos por
Ferreira (2012) e Coelho (2011), as diferentes escalas de implantação do conjunto
habitacional a fim de analisar a qualidade de sua inserção urbana, implantação e
aspectos ligados às áreas de uso comum, tais como: convivialidade, atratividade,
adaptabilidade e durabilidade.
Muito se jogará, assim, na identidade de cada bairro ou conjunto urbano
significativo e no desenvolvimento do protagonismo de espaços de uso
colectivo e de uso público, que sejam socializadores e geradores de coesão,
quando intensamente habitados. Articulando-se, integrando-se e
interpenetrando-se, espaço edificado e espaço livre, em trechos de vida
urbana vivos e humanizados, que constituem, afinal, o tal cimento unificador
da cidade composta por espaços bem habitados.
Se há algum mistério na acção de fazer cidade, ele passa por habitar/marcar
bem esses trechos colectivos de vida humana e urbana, “organizando,
qualificando e humanizando o espaço, disciplinando a ocupação do território”
e “exigindo produções de qualidade, que dignifiquem quem a concebe e
promove, que dignifiquem os lugares onde se implantam, e que dignifiquem
os seus moradores” (voltando a citar Nuno Teotónio Pereira e Duarte Nuno
Simões) .
E se há algum mistério na acção de fazer cidade, ele passa, naturalmente,
pela necessidade de essa arquitectura residencial urbana bem qualificada,
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ser dinamizadora do uso de espaços exteriores sem zonas residuais e
geradores de vizinhanças de proximidade caracterizadas por afirmadas
condições de caracterização residencial, convívio e lazer naturais, segurança
e durabilidade (COELHO, 2003, n.p.).

Pode-se justificar a escolha do tema dessa dissertação pela importância da
questão habitacional no Brasil e pelo descaso com que essa demanda vem sendo
tratada ao longo dos anos. A partir da segunda metade do século XX, as cidades
brasileiras, especialmente aquelas localizadas na região Sudeste, se urbanizaram de
maneira acelerada. As cidades passaram a ser, desde a década de 1970, os locais
em que vivem a maioria dos brasileiros. De acordo com dados obtidos pelo Censo
Demográfico 1940-2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010)
a taxa de urbanização, no Brasil atingiu, aproximadamente, 85% em 2010.
Por meio dos números apresentados no gráfico 01 relativos à Taxa de
Urbanização no Brasil, percebe-se, um crescimento impetuoso e acelerado da
população que vive em núcleos urbanos, em relação a população total do país. Ao
comparamos tais indicadores notamos que na década de 1940 a porcentagem não
atingia 32% passando a ser maior do que 55% na década de 1970 e ultrapassando
os 80% nos anos 2000. Sabe-se que esses números, mais recentes, são muito
semelhantes àqueles encontrados em países desenvolvidos, que, por sua vez,
possuem formações urbanas muito mais antigas.
Gráfico 01 – Taxa de Urbanização no Brasil.
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O crescimento urbano das metrópoles, desordenado e desenfreado, mesmo
quando motivado por um ciclo econômico virtuoso, gerou paradoxalmente a queda da
qualidade de vida da população, uma vez que ocorreu dentro de uma lógica
urbanisticamente nociva. Segundo Ferreira (2012, p.20),
Assim, tanto nas grandes metrópoles como nas cidades médias, a explosão
econômica e urbana não as mudou para melhor, mas, ao contrario, parece
ter piorado os efeitos negativos. Isso porque a valorização da terra nas áreas
com infraestrutura, decorrentes do crescimento econômico e das atividades
da construção, com a retenção de lotes e a consequente dificuldade de
acesso, alimenta o círculo vicioso que dificulta a moradia para os mais pobres:
sobram para eles a solução dos cortiços, favelas ou loteamentos cada vez
mais distantes, até que lhes reste como opção a ocupação de áreas
protegidas ambientalmente. Áreas onde, em suma, nem o mercado e nem o
Estado podem construir, dando a essa população certa “tranquilidade”, com
menos pressão para a sua expulsão.

A explosão das cidades, tanto no que tange à população quanto à extensão
sobre o território, tornou-se um fato consumado. Dentre os principais problemas
resultantes desta situação, destaca-se o aumento expressivo da demanda
habitacional. Em 2015, o déficit habitacional brasileiro foi estimado em 6.186.503
milhões de domicílios, o que representa 9,3% dos domicílios particulares permanentes
e improvisados (FUNDAÇÃO, 2017, p. 13).
De acordo com a pesquisa, supracitada, realizada pela Fundação João Pinheiro
(2017), as regiões com maior déficit habitacional absoluto são: Sudeste e Nordeste.
São Paulo, por sua vez, destaca-se, negativamente, como a unidade da federação
com maior déficit absoluto, com uma deficiência de 1.306.367 milhões de domicílios.
Estudos sobre a Habitação de Interesse Social (HIS) permanecem como um
tema muito pertinente, pois apesar de existirem diversos programas e, mais
recentemente, com o retorno dos concursos públicos voltados para a construção
desse tipo de habitação e urbanização de favelas, ainda se observa uma grande
insuficiência na produção habitacional voltada para a população de baixa renda.
Sabe-se que, há algum tempo, o maior problema dos projetos de HIS está muito
mais vinculado à questão da qualidade, arquitetônica e urbanística, do que, somente,
à quantidade das unidades habitacionais. No município de São Paulo, assim como em
tantas outras cidades, a presença dos grandes conjuntos habitacionais é percebida,
majoritariamente, na periferia, onde buscam sanar ou apenas amenizar a
desigualdade promovida há muitas décadas por políticas públicas que não foram
pensadas para atender efetivamente a população com renda inferior a cinco salários
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mínimos, faixa de renda que concentra a maior parte da carência por unidades
habitacionais (FERREIRA, 2012).
O rápido crescimento da população mundial no último século, e as alterações
no modo de vida ocorridas neste período trouxeram, também, modificações
nas formas de apropriação da terra, em especial da terra urbana. Em uma
conjuntura em que a maior parte do espaço tem “dono” e o acesso às
propriedades particulares é barrado, a observação do mundo, é feita pelas
telas do cinema ou televisão ou a partir dos lugares que permitem acesso
público. As ruas, estradas, parques, edifícios públicos, ou mesmo os locais
de comercio e serviços, assumem importância especial quando se considera
este aspecto. [...]. A importância do espaço de livre acesso público e as
grandes alterações que a utilização desses espaços vem sofrendo nos
últimos anos, mostram a dificuldade de se estabelecer critérios urbanísticos
e a necessidade de se criar regras que sejam flexíveis, de modo a permitir a
implantação de projetos que se adaptem às novas situações (MORETTI,
1997, p. 127-8).

Diante de orçamentos reduzidos, as questões qualitativas permaneceram, até
recentemente, em segundo plano. As novas gerações de arquitetos, incomodados
com a inadequação das medidas adotadas, em diferentes períodos, pelas mais
diversas políticas públicas habitacionais – nacionais, estaduais ou municipais,
tentaram introduzir um novo olhar para a questão habitacional em São Paulo,
resgatando as referências e os ideais de uma produção significativa que havia
ocorrido há alguns anos durante a gestão de Luiza Erundina (1989-1993) na prefeitura
do município.
O Conjunto Habitacional Jardim Edith, elaborado no âmbito da Operação
Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) insere-se nessa produção recente, de
arquitetos precursores e de novos conceitos projetuais voltados à HIS. O projeto do
Jardim Edith, selecionado para ser objeto de análise mais detalhada, se tornou uma
importante referência – nacional e internacionalmente, tanto por sua funcionalidade
quanto por sua qualidade arquitetônica.
As soluções empregadas no projeto podem servir como um rol de orientações
para os profissionais que trabalham na área de HIS porque apresentam uma ampla
gama de resoluções nas mais diferentes escalas do projeto, desde a sua inserção na
cidade e implantação até os pormenores dos detalhes arquitetônicos. Além da
habilidade e desenvoltura projetual dos arquitetos responsáveis, percebe-se que a
participação e o envolvimento dos moradores ao longo de todo processo e de seus
desdobramentos geraram vínculos importantes, uma forma de identificação e
pertencimento entre o produto (conjunto habitacional) e os seus usuários (moradores).
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A pesquisa desenvolve-se, portanto, em três capítulos. O primeiro é focado na
Habitação de Interesse Social, abrangendo as principais políticas públicas
habitacionais ocorridas no Brasil durante o período da redemocratização (1980-2000)
e, também, nas ações mais recentes realizadas a partir do primeiro mandato do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já no século XXI. Na sequencia, foram
contextualizadas, ainda que brevemente, as políticas habitacionais realizadas no
Município de São Paulo a partir da gestão da Prefeita Luiza Erundina.
Optou-se por analisar as políticas habitacionais paulistanas a partir do governo
de Luiza Erundina, porque durante aquele período foram produzidos edifícios para
habitação de interesse social por meio de processos participativos e sistema de
mutirão autogerido, com projetos arquitetônicos que se destacam, até os dias de hoje,
por sua qualidade, pelo tamanho das unidades habitacionais e pela relação de
cooperativismo e organização entre os moradores e arquitetos.
No segundo capítulo, foram analisados, com maior profundidade, as diferentes
fases do projeto elaborado para o Conjunto Habitacional Jardim Edith, o seu entorno
e a sua inserção na cidade, pois estes aspectos influenciam diretamente no grau de
satisfação dos moradores e na sua permanência no conjunto. Buscou-se, portanto,
compreender e relatar todo o processo ocorrido desde o início da ocupação irregular,
na década de 1970, até a implantação efetiva do projeto de habitação de interesse
social (2013), passando por sua relação com a cidade e, principalmente, com as
políticas habitacionais vigentes em cada período estudado.
Após a contextualização do objeto de estudo expõe-se, no último capítulo, o
método utilizado para compreender o grau de satisfação dos usuários em relação aos
espaços de uso comum e, também, a pesquisa de campo realizada. Apresenta-se,
ainda, uma análise dos dados obtidos e seus resultados, mostrando o perfil dos
moradores entrevistados, a relação com os espaços de uso comum existentes dentro
e fora do Conjunto Habitacional.
Esse estudo partiu da hipótese de que o espaço projetado de forma adequada
(local com utilidade funcional) e de maneira participativa, envolvendo os moradores
ao longo de todo processo de projeto e construção, possibilita uma melhor relação
entre as pessoas e, até mesmo, novas formas de interação com o espaço construído.
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Para que isso ocorra, é fundamental a tentativa de tornar as áreas de uso
comum dos edifícios habitacionais em espaços propícios ao lazer e convívio dos
moradores, em pontos de encontro, tais como: salão de festas, jardins, parque infantil
e sala de estudo. A partir da criação desses locais, é necessário realizar uma
avaliação e manutenção criteriosa do uso-ocupação, possibilitando, assim, a questão
da adaptabilidade a novos projetos de integração social e do bem-estar coletivo.
Por fim, a partir de uma leitura crítica embasada nos procedimentos
metodológicos de Avaliação Pós-Ocupação, foram estabelecidas considerações para
futuros diagnósticos das áreas de uso comum existentes em conjuntos habitacionais.
Foram elaboradas diretrizes para utilização e manutenção dos espaços de uso
coletivo, possibilitando uma revisão da proposta projetual, mas sem a intenção de uma
conclusão precisa sobre mudanças nas intervenções.
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1 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NO BRASIL

Apresenta-se, neste capítulo, uma revisão bibliográfica acerca das políticas
habitacionais no Brasil a partir da década de 1980 – período da abertura política
marcado por grandes mobilizações pela redemocratização e por políticas públicas
voltadas ao atendimento das necessidades da população carente de moradia digna –
até os dias atuais, com as tentativas dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma
Roussef de sanar o déficit habitacional por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV).
Este panorama histórico visa demonstrar que a questão da habitação de
interesse social é (e sempre foi) um dos maiores e mais complexos desafios que se
colocam na gestão de qualquer grande metrópole brasileira. Segundo o documento
intitulado Balanço de Governo 2013-2016 publicado pela Prefeitura Municipal de São
Paulo (2016) mediante os dados da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) e
Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab-SP),
O déficit habitacional no país, calculado pela Fundação João Pinheiro (FJP),
apontava, em 2013, 5,846 milhões de domicílios, sendo 38,4% (ou 2,246
milhões de unidades) na Região Sudeste. O Estado de São Paulo, como
grande centro econômico do país, exacerba tal demanda. Por isso, sua
Região Metropolitana, ainda segundo a FJP, concentra cerca da metade de
todo o déficit do Estado, considerando a necessidade de novas moradias ou
a de melhoria urbana de assentamentos precários (SEHAB; COHAB–SP;
PMSP, 2016, p. 11).

Os números preliminares apresentados pela FJP (2017) para o déficit
habitacional no Brasil, em 2015, nos conduzem a situações que se prolongam por
muitas (e muitas) décadas. Sabe-se que a urbanização acelerada e a crescente
industrialização ocorrida nas principais cidades brasileiras a partir das primeiras
décadas do século 20, sobretudo as que estão localizadas na região Sudeste,
evidenciaram uma série de problemas ligados à moradia, infraestrutura, saúde,
educação e segurança.
A preocupação com a questão da moradia, por parte dos governantes
brasileiros, foi demonstrada de diferentes maneiras ao longo desse último século. No
entanto, não houve, em momento algum, um planejamento eficaz que fosse capaz de
oferecer habitação à população de baixa renda e solucionar esse problema.
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Algumas poucas experiências foram realizadas na tentativa de resolver a
questão do direito à habitação. É possível notar, em sua maioria, o envolvimento da
iniciativa privada como uma constante, quase sempre necessária.
Nas duas primeiras décadas do século 20, foi muito comum a construção de
dois tipos de vilas: as operárias (núcleo fabril), e as particulares. As primeiras foram
produzidas por companhias privadas, destinadas aos seus operários, contavam com
equipamentos coletivos (escolas, igrejas, biblioteca, áreas para recreação e esporte,
pequenos comércios, etc.) e diferentes tamanhos de unidades habitacionais – como
foi o caso da Vila Maria Zélia (figura 1) projetada por Paul Pedraurrieux e construída
pelo industrial Jorge Street em 1916, no Bairro do Belenzinho – São Paulo.
Figura 1 – Inauguração da Vila Maria Zélia, 1917.

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia/

As vilas particulares, ou habitação de mercado, diferem-se das vilas operárias
principalmente porque eram empreendimentos que visavam exclusivamente à renda
da locação. Promovidos tanto por pequenos investidores como por grandes
construtoras e sociedades mutuárias, abrangiam desde pequenos conjuntos de casas
geminadas até grandes núcleos que ocupavam vários quarteirões, sem qualquer tipo
de equipamento coletivo. Exemplo desse tipo de empreendimento foi a Vila
Economizadora (figura 2), construída entre 1908-1910, no Bairro da Luz – São Paulo.
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Figura 2 – Propaganda da Vila Economizadora, 1911.

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/avenida-do-estado-1918/

Para a classe operária daquele começo de século, muitas vezes, tornava-se
inviável o pagamento do aluguel de uma casa, pois o alto valor cobrado consumia boa
parte dos limitados ganhos da família. A saída encontrada pela maioria desses
trabalhadores foi (por vezes, ainda é) morar em cortiços. Esse tipo de
empreendimento, que estava fora dos padrões municipais – abaixo do nível mínimo
recomendado pela legislação sanitária – não era mais um tipo de vila, mas sim “uma
denominação genérica de uma gama variada de moradia coletiva, ‘solução
habitacional’ condenada e estigmatizada” (BONDUKI, 2014, p. 30).
Durante o governo do presidente Getúlio Vargas (1930-1945) o Estado passou
a interferir em todos os aspectos da vida econômica do país, inclusive no processo de
produção e no mercado de locação habitacional. Esse período foi marcado por
grandes marcos reguladores: a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões
(IAPs, 1930), e sua regulamentação em 1937 para atuação como instituições públicas
de caráter nacional que produziram, em número significativo, habitação social; e, a Lei
do Inquilinato de 1942, que regulamentava as relações entre locadores e inquilinos.
Dentre os órgãos de seguridade social daquele período, destaca-se o IAPI
(Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários) fundado em 1936, alcançou
quase 1,5 milhão de associados em 1950, sendo a maioria operários de baixa renda.
O IAPI foi o instituto que projetou e edificou o maior número de moradias naquele
período, buscando, o estabelecimento de uma política de projeto que viabilizasse uma
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produção massiva e atualizada com as referências internacionais relacionadas com a
arquitetura moderna (figura 3).
O Setor de Engenharia, dirigido pelo arquiteto Carlos Frederico Ferreira
durante toda a existência do Instituto, desenvolveu uma política de projetos
habitacionais bem-estruturada, elaborando uma grande variedade de tipos.
[...]. O IAPI buscou aplicar os princípios formulados pelo CIAM na década de
1920, baseados na seriação, estandardização e racionalização, objetivando
compatibilizar qualidade e adequada inserção urbana com economia.
Predominou a concepção de habitação como um serviço público [...]
(BONDUKI; KOURY, 2014, p. 15).
Figura 3 – Maquete do IAPI Japurá, 1945, arquiteto Eduardo Kneese de Mello.

Fonte: Acervo FAUUSP.

Apesar de ter sido idealizada durante o Estado Novo, a Fundação da Casa
Popular (FCP, 1946) só foi, efetivamente, criada no início do governo Dutra (19461951) como um órgão destinado a enfrentar, exclusivamente, o problema da moradia.
Propunha o financiamento de habitações, rurais e urbanas, para a locação e compra
de imóveis sem fins lucrativos. Essa iniciativa, que poderia ter sido um marco na
política habitacional brasileira foi frustrada, pois vários setores da sociedade, além dos
próprios IAPs, se opuseram à proposta, todos temerosos das perdas que sofreriam.
A Fundação da Casa Popular (FCP) foi o primeiro órgão em escala nacional
criado com a finalidade de oferecer habitação popular ao povo em geral.
Propunha-se a financiar não apenas casas, mas também infraestrutura
urbana, produção de materiais de construção, estudos e pesquisas etc. Tais
finalidades parecem indicar que houve avanços na compreensão de que o
problema da habitação não se limita ao edifício casa, mas que houve pouco
progresso na compreensão da faceta econômica e financeira da questão
(VILLAÇA, 1986, p. 25).

A ação da FCP continuou durante os governos seguintes, mas sem grandes
alterações ou inovações, prevalecia a inércia e a inoperância nas ações estatais
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voltadas para a cidade e habitação. A partir de 1956, com a política de
desenvolvimento nacional, reforçada com o Plano de Metas, impulsionada pelo
governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1961), estimulou-se a industrialização e, por
consequência,

a

migração

campo-cidade,

num

contexto

de

euforia

desenvolvimentista.
No Brasil, a década de 1960 foi marcada por um novo quadro político, imposto
pelos militares, com apoio das elites conservadoras e do governo norte-americano,
instaurou-se a Ditadura Militar (1964-1985) no país. Durante esse governo novas
ideias foram defendidas e implementadas para a política habitacional.

Algumas

dessas propostas já haviam sido debatidas durante o governo Vargas (1945) como a
unificação da previdência – mediante a extinção dos IAPs – com o objetivo de
universalizar a previdência social e ampliar o atendimento habitacional (BONDUKI,
2014).
A instituição do Banco Nacional da Habitação (BNH), a criação do Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau – antiga FCP) e a fundação do Sistema
Financeiro de Habitação (SFH) buscavam orientar e disciplinar o setor, dando novas
esperanças à população.
As iniciativas do novo regime procuravam, por um lado, angariar apoio entre
as massas populares urbanas, segmento que era uma das principais bases
de sustentação do populismo afastado do poder, e, por outro, criar uma
política permanente de financiamento, capaz de estruturar em moldes
capitalistas o setor da construção civil, objetivo que acabou por prevalecer
(BONDUKI, 2014, p. 63).

Ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980, por conta do conservadorismo
existente no novo governo, as propostas relacionadas com a reforma urbana foram
afastadas, houve grande difusão da casa própria (propriedade privada) – objetivo
seguido pelo BNH. Naquela época, a característica predominante da produção
habitacional estava vinculada com a busca pela eficácia, ou seja, a produção em série
e em grande escala de moradias. Buscava-se, dessa maneira, solucionar o déficit
habitacional mesmo sem atender às necessidades das pessoas.
Durante o período em que o BNH esteve vigente (1964-1986), foi responsável
pelo financiamento de um número muito expressivo de habitações para todas as faixas
de renda: 4,8 milhões no total – destas, apenas 20% destinaram-se para população
de baixa renda. Do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, essa produção
massiva e monótona de conjuntos habitacionais, desarticulados do contexto urbano e
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do projeto social, se tornou uma experiência ruim e, por consequência, uma referência
negativa (figura 4).
Figura 4 – Cidade Tiradentes, um exemplo da produção massiva de conjuntos habitacionais
construída pelo BNH.

Fonte: Kazuo Nakano.

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pelo surgimento dos movimentos
sociais urbanos, atuantes no processo de transição política para um regime aberto e
democrático. Na cidade de São Paulo, as pressões por políticas habitacionais
aumentaram significativamente, “o movimento social de moradia foi marcado [...] pelas
lutas dos moradores que reivindicavam o acesso às melhorias urbanas, à moradia”
(SANCHES, 2015, p. 37). Destaca-se o “papel desempenhado por esses movimentos
na construção de uma política social e territorial inclusiva, pautada pela gestão
democrática e participativa das cidades” (PEREIRA, 2016, p. 17).
Em São Paulo, município objeto desta pesquisa, o acelerado processo de
expansão urbana ocorrido a partir dos anos 1950, fez com que houvesse uma
expansão ainda mais significativa das áreas periféricas desvinculadas da
malha urbana e da vida urbana da cidade. Nas décadas de 1960 e 1970,
associou-se a esse cenário um expressivo crescimento populacional na
periferia e produção de massificados conjuntos habitacionais com baixa
qualidade técnica, desarticulados de uma política de desenvolvimento
urbano. Por outro lado, a autoconstrução, muitas vezes em loteamentos
irregulares, clandestinos e favelas foi a solução encontrada pela população
carente para a resolução do problema habitacional. [...]. Neste contexto
iniciam-se os primeiros movimentos sociais em busca da moradia digna,
caracterizada pelo direito à habitação e à cidade em sua amplitude, [...]
(SANCHES, 2015, p. 36).

Enfrentar o desafio habitacional transmitido, no Brasil, de um governo a outro,
por décadas, é um desafio considerável e que precisa ser considerado com mais
dedicação e cautela. É necessário encarar e transformar a constante situação de
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desigualdade socioeconômica encontrada nas grandes cidades, promovendo moradia
digna que atenda às necessidades socioculturais, físicas e econômicas da população,
assim como determinam a Constituição Federal Brasileira – Brasil, (1988) em seu
artigo 6o a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH, (1948).

1.1 Políticas Habitacionais no Brasil entre 1980-2000

O ano de 1985 foi significativo para a história do Brasil. Acabavam os mais de
vinte anos de governos militares repletos de repressão, autoritarismo, diretrizes
nacionalistas e desenvolvimentistas. Iniciava-se o processo redemocratização, com a
transferência do poder para os civis, caminhava-se para a abertura política do país,
em meio a um cenário de grande inflação e desemprego.
No início de 1985, quando se implantou a então chamada “Nova República”,
o quadro existente no setor habitacional apresentava, resumidamente, as
seguintes características: baixo desempenho social, alto nível de
inadimplência, baixa liquidez do sistema, movimentos de mutuários
organizados nacionalmente e grande expectativa de que as novas
autoridades pudessem resolver a crise do sistema sem a penalização dos
mutuários (AZEVEDO, 2007, p. 15).

Em meio a forte crise econômica e política, convencionou-se nomear e
qualificar como décadas perdidas os anos compreendidos entre 1980 e 1990. Para o
arquiteto Nabil Bonduki esta ponderação é
[...] equivocada, de caráter economicista, baseado exclusivamente em
indicadores como o baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), no
atraso da implantação da infraestrutura física necessária para o
desenvolvimento econômico e nas dificuldades políticas para aprofundar o
neoliberalismo no país. O período esteve longe de ser “perdido”, ao contrário,
foi fértil, rico, de grande vitalidade social e política. Embora repleto de conflitos
e contradições, gerou um modelo de gestão em que a participação e o
controle social interferiram positivamente na formulação de políticas públicas
inovadoras. [...]. As chamadas “décadas perdidas” foram um tempo em que
sonhar não era proibido e, por isso, apareceram propostas avançadas, que,
embora pudessem parecer impossíveis de se concretizar naquele momento,
lançaram sementes que depois vieram a florescer e gerar grandes resultados
em diferentes setores das políticas públicas (BONDUKI, 2014, p. 79).
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Um dos resultados foi a retomada dos ideais da Reforma Urbana1, com maior
intensidade, em 1985, após a redemocratização do país. A busca por uma sociedade
mais igualitária, focada na diminuição das desigualdades sociais e urbanas, foi
partilhada por diversos movimentos sociais e muitas entidades da sociedade civil que
se organizaram entorno do Movimento Nacional de Reforma Urbana, composto pelos
principais movimentos urbanos nacionais, por diversas entidades representativas de
classes profissionais e organizações não-governamentais, entre outros.
Em 1987, durante a administração do presidente José Sarney (1985-1990) –
período caracterizado por grande oposição ao caráter financeiro da política
habitacional – foi apresentada ao Congresso Constituinte, “uma emenda de iniciativa
popular com propostas inovadoras de política urbana, fundiária e habitacional,
incorporadas à nova Constituição Federal, aprovada em outubro de 1988”
(SANCHES, 2015, p. 37).
Entre os avanços e inovações da Constituição Federal de 1988, destacamse: o artigo 23 que estabelece a responsabilidade de competência comum da
União, dos Estados e dos Municípios para promover programas de
construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico, e os artigos 182 e 183, que define os princípios da
política urbana, o plano diretor como principal instrumento de
desenvolvimento urbano e a função social da propriedade e da cidade
(SANCHES, 2015, p. 37).

Essa mobilização de diversos movimentos populares urbanos, organizações
não governamentais, entidades de profissionais e estudantis, instituições de pesquisa
e representações de Fóruns Regionais, acabou se institucionalizando, após a
Constituição de 1988, com o Fórum Nacional pela Reforma Urbana (FNRU). O
principal objetivo desse grupo era de garantir o direito à cidade para todos e todas por
meio da regulamentação do principal capítulo da Política Urbana.
Essas ações, no entanto, obtiveram o resultado esperado somente doze anos
depois, com a aprovação, em julho de 2001, do Estatuto da Cidade (Lei Federal no
10.257), que traz a regulamentação das diretrizes e dos instrumentos de política

1

Na publicação intitulada Cartilha Reforma Urbana já! do Instituto Pólis (2016, p. 13), as autoras Stacy
Torres, Isabel Ginters e Vanessa Koetz explicam que o conceito de Reforma Urbana: foi construído aos
poucos, a partir das reivindicações por reformas sociais que exigiam mudanças em meados dos anos
1960, e que buscavam uma sociedade mais igualitária. Reformar o urbano era uma forma de impedir
que a produção e ocupação das cidades continuassem gerando especulação imobiliária, concentração
de riqueza e injustiças sociais”.
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urbana, gerando possibilidades para a aplicação de normas voltadas à promoção da
inclusão nas cidades brasileiras, considerando os aspectos urbanos, sociais e
ambientais.
Em meados da década de 1980, a política habitacional brasileira era, na prática,
uma não política, onde “o mais fácil e menos oneroso era deixar a população encontrar
soluções de habitação por meio da autoconstrução generalizada” (Pereira, 2016, p.
23). Este foi o artifício utilizado pelo governo para prover moradia mínima para a
população de baixa renda trabalhadora sem onerar o Estado.
No ano de 1986 foi decretado o fechamento do ineficaz e deficitário Banco
Nacional da Habitação – herança do extinto governo militar. Segundo BONDUKI
(2014, p. 83): “não é possível se falar em política nacional nesse período”. Nessa
ocasião o setor do governo federal responsável pela gestão das ações habitacionais
esteve subordinado a diversos ministérios e secretarias, caracterizando a
descontinuidade e ausência de estratégia para enfrentar o problema.
A Caixa Econômica Federal, um banco de primeira linha que, na época, não
tinha as múltiplas atribuições governamentais que assumiu a partir de
meados da década de 1990, tornou-se agente financeiro do SFH, absorvendo
precariamente competências, pessoal e acervo do antigo BNH. Muito se
perdeu nesse processo. [...]. Decisões políticas equivocadas e marcadas por
suspeita de corrupção, como contratações acima da capacidade do FGTS,
realizadas no governo Collor, em 1990, levaram a uma paralisação do fundo
entre 1991 e 1995 (BONDUKI, 2014, p. 83).

Na década de 1990 as políticas habitacionais não tiveram grande eficácia e
estabilidade, não cumpriram as metas propostas. Durante o mandato de Fernando
Collor de Mello (1990-1992) o mais importante programa habitacional lançado foi o
Plano de Ação Imediata para a Habitação (PAIH, 1990), apresentado como medida
de caráter social e emergencial, propunha a construção de 245 mil habitações em 180
dias mediante a contratação de construtoras e empreiteiras privadas.
O PAIH tinha como público-alvo as famílias com renda média de até cinco
salários mínimos, possuía três vertentes: programa de moradias populares (unidades
acabadas), programa de lotes urbanizados (com ou sem cesta básica de materiais) e
programa de ação municipal para habitação popular (unidades acabadas e lotes
urbanizados). Para as duas primeiras vertentes os agentes promotores eram variados,
enquanto para a última essa função pertenceria unicamente à prefeitura.
A atuação do governo Collor na área da habitação, seguindo um padrão que
se institucionaliza desde o governo Sarney, foi caracterizada por processos
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em que os mecanismos de alocação de recursos passaram a obedecer
preferencialmente a critérios clientelistas ou ao favorecimento de aliados do
governo central (CARDOSO, 2008, n.p.).

Nesse

mesmo

período

foram

realizadas

experiências

concretas

de

administrações municipais que introduziram novos programas e formas participativas
de gestão. Dentre as experimentações citadas destaca-se o Programa de Habitação
Social do Município de São Paulo, desenvolvido pela Superintendência de Habitação
Popular (Habi) durante o governo da prefeita Luiza Erundina (1989-1992).
[...] durante a gestão da prefeita Luiza Erundina (Partido dos Trabalhadores,
1989-1992), foram criados programas e projetos de habitação de interesse
social na área central, com recursos do Fundo Municipal (criado a partir da
Constituição Federal de 1988), promovendo a integração entre a moradia
digna e a infraestrutura preexistente. Com destaque à participação social no
processo inserem-se a autogestão, os mutirões, os processos participativos
com os arquitetos e assessorias técnicas, entre outros (SANCHES, 2015, p.
38).

O programa foi considerado um laboratório de experiências participativas,
inovador e marcante, tanto do ponto de vista da sua diversidade e dimensão como da
qualidade dos projetos. “Apontou a inserção da habitação como um elemento
fundamental para a produção da cidade” (BONDUKI, 2014, p. 89).
Após a extinção do BNH foi necessário repensar a política habitacional no país,
construir um paradigma alternativo que auxiliasse na formulação e concretização de
novas estratégias para solucionar a grave crise habitacional. A cidade de São Paulo
se tornou exemplo, naquele momento, mediante programas e intervenções concretas
que se contrapunham à maneira como vinha sendo tratada a demanda por moradia.
Bonduki ressalta que,
A conjuntura política e as características de São Paulo foram decisivas para
viabilizar esse objetivo. O município estava sendo administrado por uma
prefeita que cresceu politicamente no apoio às lutas por terra e habitação,
sem ter compromissos com os interesses tradicionalmente envolvidos com a
questão. Os responsáveis pelo setor habitacional estavam comprometidos
com a plataforma da reforma urbana, com a mudança dos rumos da política
de habitação e com a implementação de um processo amplamente
participativo. A cidade contava, ainda, com o movimento de moradia mais
mobilizado do país, que participou da formulação das propostas, sem perder
sua autonomia. [...]. A intervenção habitacional pôde ser viabilizada numa
escala sem precedentes em programas municipais: em quatro anos foram
desenvolvidos cerca de 250 empreendimentos envolvendo quase 70 mil
famílias (BONDUKI, 2014, p. 89-90).

Ainda na gestão de Erundina outro programa de grande importância foi
desenvolvido: a urbanização de favelas. Essa ação visava a regularização urbanística
e o acesso à infraestrutura básica, estava articulada com a regularização fundiária. O
projeto de lei, todavia, não foi aprovado pela Câmara Municipal.
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Vale destacar que a experiência que se inicia em São Paulo neste período
ocorre dentro de um amplo debate internacional que tem origem nas décadas
de 1960 e 1970 na Europa e nos Estados Unidos em oposição aos princípios
modernistas então vigentes. Datam daquele momento experiências de
projetos de habitação social desenvolvidos de forma participativa com
autogestão como os exemplos dos arquitetos Hassan Fathy (Egito, 1973),
Christopher Alexander (Estados Unidos, 1966), John Turner (Peru, 1968),
Nuno Portas (Portugal, 1974) e a própria experiência portuguesa do arquiteto
Carlos Nelson Ferreira dos Santos (SANCHES, 2015, p. 38).

Depois da destituição de Collor e a posse do presidente Itamar Franco (19921994) consolidou-se a tese de que a urbanização era a melhor alternativa para
enfrentar o problema dos assentamentos urbanos precários. Essa postura foi adotada
pelo governo federal que, em 1993, formulou o programa Habitar Brasil (voltado para
municípios com mais de 50 mil habitantes) e, posteriormente, o Morar Município
(destinado a cidades de menor porte).
Esses programas tinham como objetivo financiar a construção de moradias
para a população de baixa renda a serem construídas em regime de mutirão ou ajuda
mútua. Possuíam, entretanto, uma padronização excessiva e muitas exigências
legais, o que impedia muitos municípios de captarem os recursos disponibilizados.
[...] nesse mesmo governo tivemos dois avanços: o primeiro (ainda que
associado às exigências das agências internacionais) foi uma mudança
conceitual, com incentivo à formação de conselhos e à criação de fundos para
habitação; o segundo foi a constituição, em 1992, do Fórum Nacional de
Habitação, composto por entidades da sociedade civil, setores do Estado e
empresários da construção civil , cujo objetivo era construir uma aliança entre
os interesses envolvidos no financiamento, na produção e no uso da moradia
(MOTTA, 2011, n.p.).

Após a reorganização do aparato institucional foram criadas novas linhas de
financiamento, tendo como referência alguns dos projetos elaborados por governos
estaduais e municipais. De acordo com Pereira (2016, p. 24),
[...] os programas pecavam por uma padronização excessiva, ignorando os
problemas de cada município e vinculando sua concessão a partir de um
conjunto de critérios técnicos de projeto e a partir da sua capacidade de
pagamento.

A administração do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC, 1995-2003)
avançou no reconhecimento da necessidade de regularização fundiária, da ampliação
da participação e de uma visão integrada da questão habitacional. A discussão destas
questões era realizada pela Secretaria de Política Urbana (SEPURB), ligada ao
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).
[…] segundo o programa habitacional da primeira administração Fernando
Henrique Cardoso, sugeria-se reforçar o papel dos governos municipais como
agentes promotores da habitação popular, incentivando-os inclusive a adotar
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linhas de ação diversificadas, voltadas para urbanização de favelas e
recuperação de áreas degradadas. Eram propostas, entre outras, as
seguintes medidas no campo da habitação popular: apoiar programas
geradores de tecnologia simplificada que possibilitassem a construção de
moradias de qualidade a custo reduzido; privilegiar as formas associativas e
cooperativas de produção de habitações e incentivar programas de
assistência técnica aos órgãos, entidades e organizações comunitárias,
comprometidas com soluções locais e integradas de interesse social
(AZEVEDO, 2007, p. 23)

A criação de novos programas como o PAR (Programa de Arrendamento
Residencial, 1999), a Carta de Crédito (Programa Individual ou Associativo, 1999) e o
PSH (Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, 2001), durante o
segundo mandato de FHC, representaram novidades de grande importância que
indicaram, ainda que de forma tímida, para um novo modelo de financiamento
habitacional.
O PAR estava destinado às famílias com renda média de quatro a seis salários
mínimos, e à produção de unidades novas para arrendamento, em forma de leasing
habitacional, o que facilitava a retomada dos imóveis em caso de inadimplência. O
programa, no entanto,
[...] trouxe uma importante inovação que foi incorporada, como uma pedra
angular, nas propostas de política habitacional formuladas pelo Projeto
Moradia e implementadas pelo governo Lula: a criação de um fundo [Fundo
de Arrendamento Residencial – FAR] formado por um mix de recursos que
incluiu uma fonte retornável (FGTS) e outra não retornável, destinada ao
subsídio (BONDUKI, 2014, p. 104).

A criação de programas de financiamento voltados ao beneficiário (carta de
crédito, individual e associativa) estabelecia linhas de crédito direto ao consumidor
para aquisição de lote, construção, melhoria e ampliação, ou aquisição da moradia. O
programa atendia, também, a população que possuía lotes em núcleos de favela
urbanizados. No entanto, o volume das contratações pela população de baixa renda
ficou abaixo da média esperada.
O PSH criou um mecanismo que possibilitava inserir recursos do Tesouro
Nacional, ainda que uma pequena quantia, para subsidiar a produção de habitação
para a população de baixa renda. A Medida Provisória (MP no 2.212 de 30 de agosto
de 2001) que criava esse programa foi revogada pela Lei no 10.998 de 2004 alterando
o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social.
Todos esses programas tiveram baixo desempenho e os principais motivos
foram: o rigoroso controle fiscal e as restrições ao credito imobiliário. Durante os dois
mandatos de Fernando Henrique Cardoso, com a adequação do Brasil ao
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Neoliberalismo e a intervenção mínima do Estado, as políticas habitacionais ficaram
cada vez mais dependentes dos esforços municipais. Embora tenha dado
continuidade a programas habitacionais existentes e criado outros novos, o governo
não conseguiu atender à demanda por moradia nas camadas de menor renda.
Para Bonduki (2014), Maricato (2001) e Castro (1999) a política habitacional do
governo FHC pode ser entendida como uma gestão urbana de investimento
regressivo, marcada por um mercado residencial restrito que favoreceu a criação de
um mercado imobiliário secundário, mas não conseguiu atender a população mais
carente.
Para essa população de baixa renda a única alternativa acessível era o
financiamento para aquisição de material para construção, reforma ou conclusão da
moradia. Essa solução, entretanto, acabou reproduzindo “o processo espoliador da
autoconstrução periférica, uma vez que não foi associada a uma política fundiária
capaz de garantir o acesso à terra urbanizada” (BONDUKI, 2014, p. 103).
As periferias urbanas, onde mais se construiu no período, foram frutos da ação
emergencial da “cidade ilegal” – conceito que se refere à porção irregular da cidade,
não reconhecida pelo poder público em termos de planos urbanísticos, sendo
caracterizada pela omissão do setor público em gerar subsídios suficientes para
população de baixa renda adquirir o seu imóvel ou ainda atuar na regularização dos
assentamentos informais.

1.2 Política Nacional de Habitação no século 21 (2003-2014)

É importante compreender o contexto em que aconteceram as eleições de
2002. Depois de um extenso período no poder, oito anos consecutivos, a popularidade
do governo de Fernando Henrique Cardoso foi desgastada em seu segundo mandato
após a crise cambial, desvalorização do Real e racionamento de energia. Havia um
claro desejo por mudanças no cenário político. E este desejo estava claro pela
liderança de Luiz Inácio Lula da Silva em todas pesquisas de intenção de votos.
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O clima da opinião pública mostrava, portanto, um governo relativamente
desgastado, mas um presidente altamente prestigiado. Pode-se dizer, neste
sentido, que a população queria mudanças, mas não desprezava os avanços
que haviam sido conseguidos pelo governo FHC. Lula e sua equipe
entenderam o recado e souberam dizer na campanha presidencial o que o
eleitorado queria ouvir (FIGUEIREDO, 2003, p. 97).

Diante desse quadro Lula foi eleito e seu governo teve início em janeiro de
2003. As primeiras mudanças relacionadas com a Política Nacional de Habitação
vincularam-se à efetiva concretização do Projeto Moradia, logo nos primeiros meses
de seu mandato.
O Projeto Moradia havia sido idealizado em 1999 pelo Instituto Cidadania,
coordenado por Lula. Pretendia-se elaborar um plano que possibilitasse equacionar,
em um dado período de tempo, o problema habitacional no país. Essa proposta fazia
parte de uma série de iniciativas formuladas pelo Instituto para a elaboração de
projetos de desenvolvimento nacional.
Os coordenadores do projeto, Clara Ant, André Luiz de Souza, Ermínia
Maricato, Evaniza Rodrigues, Iara Bernardi, Lúcio Kowarick, Nabil Bonduki e Pedro
Paulo Martoni Branco, promoveram inúmeros seminários e reuniões com diferentes
segmentos da sociedade envolvidos com o tema da moradia (poder público,
movimentos sociais, entidades empresariais, técnicas e acadêmicas, entre outro) em
busca de propostas, com pontos de vista distintos, que dessem um encaminhamento
para esse tema.
A lógica do Projeto Moradia consistia na redução da diferença entre valores
financiados e a capacidade de pagamentos da população, levando à
diminuição dos investimentos e ampliando a oferta, ou seja, a moradia
financiada deveria ter custo próximo à capacidade de pagamento do cidadão.
O projeto envolvia na questão o acesso à infraestrutura e aos serviços
urbanos (SOUZA, 2017, p. 34).

Após a etapa de diagnóstico e de definições gerais, o Projeto Moradia foi
oficialmente lançado no ano 2000, com o desenvolvimento de propostas em três
aspectos: gestão e controle social, desenho financeiro e aspectos urbanos fundiários.
A estratégia geral partia do pressuposto de que para enfrentar a magnitude do
problema habitacional era necessário unificar os esforços dos três níveis de governo,
criando um sistema articulado do ponto de vista institucional e financeiro: o Sistema
Nacional da Habitação que atuaria sob a coordenação de um novo ministério, o
Ministério das Cidades.
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Essa proposta foi aceita pelo governo e o Ministério das Cidades foi constituído
logo no início de 2003, demonstrando a importância da questão urbana e habitacional.
Seguindo as recomendações, o ministério não deveria ter função executiva, mas sim
de coordenação e formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
(PNDU) – reunindo, pela primeira vez, em um único ministério as áreas de habitação,
saneamento, transportes urbanos e política de ordenação territorial.
Uma das primeiras medidas do governo Lula nessa área foi a criação do
Ministério das Cidades, entregue a Olívio Dutra, ex-governador do Rio
Grande do Sul e importante liderança do Partido dos Trabalhados (PT).
Assessorado por uma equipe de técnicos comprometidos com uma proposta
de reforma urbana, o novo ministro procurou pôr em prática a integração da
política habitacional com outras mais amplas e necessárias ao
desenvolvimento urbano, tais como a política de saneamento, transportes e
planejamento territorial. Essa equipe de técnicos havia se formado em torno
do Projeto Moradia, movimento organizado dentro do Instituto da Cidadania,
ligado ao PT em São Paulo e que, desde o final dos anos 1980, já articulava
uma “resposta aos movimentos sociais” e uma alternativa ao modelo do BNH.
Suas propostas estabeleciam a definição de um prazo de quinze anos como
horizonte para que o governo realizasse mudanças profundas na estrutura
urbana e na gestão das cidades, garantindo moradia digna para todo cidadão
brasileiro (LOUREIRO; MACÁRIO; GUERRA, 2013, p. 13-4).

Para dar prosseguimento ao projeto e aproximar estados e municípios da
realização das obras, foram criados: Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Para a arrecadação de
recursos, foi criado o Fundo Nacional da Habitação de Interesse Social (FNHIS, Lei
nº. 11.124/05) que era responsável pelo repasse de recursos a fundo perdido para os
estados e municípios.
É importante ressaltar que a economia brasileira, entre os anos de 2003-2006,
cresceu com base nas exportações e controle inflacionário. Esse crescimento
possibilitou a criação de programas voltados para à população de baixa renda, tais
como o Fome Zero e o Bolsa Família.
Ainda nesse mesmo período, durante o primeiro mandato do presidente Lula,
foram lançadas as bases para a nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
com a reformulação do Plano Nacional de Habitação (PlanHab) e a determinação de
metas, a médio e longo prazo, para a questão habitacional.
A partir de 2005, alterações bastante relevantes ocorreram na área de
financiamento habitacional, tanto no que se refere ao subsistema de
habitação de mercado como de interesse social. Houve uma substancial
elevação dos investimentos, de todas as fontes de recursos, ampliação do
subsidio, foco mais dirigido para a população de baixa renda, destinação
crescente de recursos ao poder público e ampla captação de recursos do
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mercado, gerando o que muitos consideram um novo boom imobiliário. As
transformações foram uma resposta às reinvindicações dos movimentos de
moradia do setor empresarial da construção civil e de todos os segmentos
que vinham lutando pela priorização dos investimentos nas políticas sociais,
mas também se vinculam à melhoria do cenário macroeconômico e de uma
relativa flexibilização da política econômica, que vem gerando uma ainda
restrita redução do superávit primário. Por outro lado, as medidas tomadas
pelo governo para desonerar a construção civil e estimular o crédito
imobiliário vem gerando efeitos extremamente positivos para dinamizar o
setor (BONDUKI, 2008, p. 100).

Logo no início do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(2007-2011), diante de tal conjuntura, política e econômica, e com um significativo
crescimento da construção civil, responsável pela geração de empregos, foi
implementado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – um grande
programa de investimento em diferentes áreas: energia, rodovias, portos, habitação e
saneamento.
Calcula-se que cerca de 500 bilhões de reais foram destinados ao PAC durante
os quatro anos da segunda gestão do governo Lula. Embora boa parte desses
investimentos estivessem voltados às obras de infraestrutura, os setores de habitação
e saneamento foram muito beneficiados por meio da urbanização de assentamentos
precários. Entre 2003 e 2008, os recursos destinados à habitação elevaram-se de
cerca de R$ 8 bilhões para mais de 42 bilhões (BONDUKI, 2008 e 2014).
Esse conjunto de medidas resultou na aceleração da produção habitacional,
alterando significativamente o quadro de estagnação existente nos últimos 25 anos
no país. Para melhor compreensão dos resultados obtidos, vale confrontar os
resultados dos governos FHC e Lula nessa área. Em 2002, o SFH respondeu pela
aquisição de apenas 25 mil unidades para famílias com renda inferior a cinco salários
mínimos. Em 2008, esse número passou para 280 mil unidades, financiadas por
programas habitacionais para a mesma população.
No entanto, no momento em que as condições financeiras melhoravam,
apontando para a implementação da nova política habitacional, foi deflagrado
um processo político que desarticulou o Ministério das Cidades, gerando uma
verdadeira fragmentação da política que vinha sendo formulada,
aperfeiçoada e implementada. [...]. Contraditoriamente, ao mesmo tempo que
as dificuldades políticas e institucionais cresciam e que a concepção original
do Ministério das Cidades, baseada na articulação entre as políticas urbanas
setoriais, deformava-se, as condições econômicas se tornaram muito mais
favoráveis para implementar as propostas da PNH (BONDUKI, 2014, p. 113).

Em março 2009 foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)
como Medida Provisória (MP 459), o mais ambicioso programa habitacional da história
do país. Foi implantado como parte do Programa de Aceleração do Crescimento com
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o intuito de impulsionar a economia e gerar empregos, mediante a produção de
moradias para a população de baixa renda, subsidiadas pelo governo. Para Loureiro
et al. (2013, p. 7), o PMCMV “representou uma mudança significativa no padrão
decisório vigorante nas políticas desenvolvimentistas do passado e, em especial, na
política habitacional contida no chamado modelo BNH”.
Buscando superar a situação de baixo crescimento econômico do país devido
as ameaças da crise financeira internacional, o PMCV teve, desde sua origem, um
cunho muito mais econômico do que social. Foi concebido pelos ministérios da Casa
Civil e Fazenda, em diálogo com o setor imobiliário e da construção civil, apesar do
Ministério das Cidades ter sido criado para promover a construção de habitações
populares.
Também na área habitacional, a Casa Civil passou a desempenhar papel de
destaque. Antes mesmo do lançamento oficial do PMCMV em março de 2009,
a então ministra Dilma Rousseff já havia se reunido com empresários do setor
da construção civil, tais como Cyrela, Rossi, WTorre, Rodobens e já se falava
na construção de 1 milhão de casas para a faixa de até dez SMs, incluindo a
estruturação do fundo garantidor. A crise de 2008 ampliou a capacidade
ociosa das empresas do setor da construção civil que, em função do boom
imobiliário dos anos anteriores, haviam realizado grandes investimentos,
lançado ações na bolsa e aumentado seus estoques de terreno. Assim, um
novo programa habitacional, a ser priorizado pelo governo, era visto de forma
muito favorável pelo empresariado da construção civil que nele encontraria
meios de escoar as unidades já em produção e garantir o retorno aos
investimentos. Do lado do governo, o setor da construção civil teria importante
papel na dinamização da economia e na geração de empregos (LOUREIRO
et al., 2013, p. 16-17).

O contexto da crise econômica, junto com o enfraquecimento do Ministério das
Cidades no seu papel de formulador e condutor da política urbana – ocorrido após a
substituição do ministro Olívio Dutra, o que resultou na saída de assessores e técnicos
do ministério, além do esvaziamento de parte das políticas que estavam em
desenvolvimento como o Plano Nacional da Habitação –, levou o governo a acolher a
proposta do setor da construção civil, apostando no potencial econômico da produção
de habitação em massa.
O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) provocou, politicamente, um
deslocamento das prioridades antes acordadas à política habitacional pelo Ministério
das Cidades, sob a direção de Olívio Dutra e seus assessores envolvidos com o
PlanHab. A política habitacional passou a configurar-se como uma política de cunho
predominantemente econômico e não social, ou seja, a necessidade de ativar o
mercado passou a se sobrepor ao objetivo de redução do déficit habitacional para
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trabalhadores de baixa renda. As decisões para essa área passaram a ser amparadas
pela Casa Civil e pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG), como uma resposta rápida à crise econômica e à pressão do
empresariado.
As apresentações oficiais que acompanharam o lançamento do programa,
estabelecido pela Lei nº. 11.977/2009 e complementado pela Lei nº. 12.424/2011, se
apoiavam nos dados quantitativos do déficit habitacional, calculado, naquela época,
em 7,2 milhões de moradias, das quais 90% estavam concentradas nas faixas de
renda inferiores a três salários mínimos.
Com a intenção de promover o desenvolvimento econômico e dar visibilidade
política ao início do PMCMV, foi anunciada a construção de 1 milhão de moradias
destinadas a famílias de baixa renda mediante a criação de mecanismos para
incentivar a produção ou aquisição e requalificação de imóveis existentes. O programa
estruturou-se, portanto, como uma política de subsídios concedidos pelo governo
federal a partir da criação do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para o
financiamento de unidades habitacionais.
Apesar do Programa fazer uma leitura bastante simplificada do “problema
habitacional” – abordado de maneira mais complexa pelo PlanHab que pretendia
solucionar o problema por meio de uma grande diversidade de programas e produtos
habitacionais – o PMCMV apresentou uma novidade quando comparado às práticas
do BNH: a preocupação com a produção para rendas inferiores. Destinava 40% da
meta (400 mil unidades) para as famílias com renda de até três salários mínimos.
[...] a análise e compreensão de um programa habitacional das dimensões do
Minha Casa Minha Vida requer uma observação ampla e cuidadosa do
desenho político e financeiro e dos impactos indeléveis sobre as cidades, que
ultrapasse a análise mais imediata das quantidades ou das aparências
urbanísticas e arquitetônicas dos empreendimentos. O “Minha Casa Minha
Vida” é, antes de tudo, uma “marca”, sob a qual se organiza uma série de
subprogramas, modalidades, fundos, linhas de financiamento, tipologias
habitacionais, agentes operadores, formas de acesso ao produto “casa
própria” – esta sim uma característica que unifica as diferentes experiências
(SANTO AMORE, 2015, p. 15).

Santo Amore (2015) ressalta a importância de analisar o PMCMV com mais
cuidado e aprofundamento. Em uma primeira leitura, rápida e superficial, os números
impressionam: 400 mil unidades para famílias de baixa renda, mas ao analisarmos a
questão, com cautela, perceberemos o descolamento entre déficit habitacional e
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metas de produção, afinal a carência maior por habitações, 90% do déficit, se
concentra nas faixas de até três salários mínimos.
Os apontamentos feitos por Santo Amore são corroborados por outros autores,
dentro os quais citamos Arantes e Fix (2009), Maricato (2009), Rolnik e Nakano
(2009). As principais críticas ao PMCMV surgiram, portanto, paralelamente à sua
implementação. Em todos os textos encontramos uma reflexão sobre os possíveis
impactos do programa e críticas sobre a prevalência dos interesses dos setores
imobiliário e da construção civil no processo de formulação do Programa (figura 5).
Figura 5 – PMCMV, produção de habitações quantitativamente significativa, porém a falta de
qualidade arquitetônica e urbanística se assemelha aos projetos do BNH.

Fonte: Felipe Hanower/ Agência O Globo.

Rolnik e Nakano (2009, n.p.) afirmam que há uma confusão sobre o que seja
“política habitacional com política de geração de empregos na indústria da
construção”. Arantes e Fix (2009, n.p.) alertam que “o pacote habitacional e sua
imensa operação de marketing retomam a “ideologia da casa própria” que foi
estrategicamente difundida no Brasil durante o regime militar [...].” Maricato (2009,
n.p.) explicita que o PMCMV (figura 6) não se refere “à matéria urbanística e deixa a
desejar em relação aos temas da habitação social (se considerarmos tudo o que
avançamos conceitualmente sobre esse tema no Brasil).” (figura 6).
Figura 6 – Conjunto Habitacional em Guarulhos-SP, Programa Minha Casa Minha Vida.
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Fonte: Fernando Banzi/ Caixa Econômica Federal.

Havia uma grande preocupação de que fossem repetidos os mesmos erros já
conhecidos e identificados na atuação do BNH, especialmente a produção periférica
em locais mal servidos por infraestrutura urbana, tendo em vista a desarticulação da
produção habitacional em relação às matérias urbanísticas.
A despeito das críticas, o Programa veio a cabo. Contratou, produziu, gerou
empregos... e muitas das previsões se confirmaram [...]. O sucesso
quantitativo e a boa repercussão na opinião pública fizeram o Programa se
consolidar na política urbana em nível nacional, com impactos que estão se
fazendo sentir no cotidiano das cidades grandes, médias e pequenas. Ajustes
sistemáticos dos níveis d financiamento para cada fundo utilizado vêm sendo
realizados, autorizou-se a produção em municípios com menos de 50 mil
habitantes – o que não era previsto inicialmente –, incorporaram-se
especificações mínimas para os projetos e para as construções,
estabeleceram-se parâmetros para o trabalho social, e definiram-se metas e
responsabilidades federativas para a implantação dos equipamentos públicos
que deveriam acompanhar os empreendimentos. Organizaram-se critérios
públicos para habitação de entidades populares que tivessem interesse
(experiência e condições técnicas) em produzir habitação, autorizaram-nas a
comprar terra antes que todo o empreendimento estivesse viabilizado e
devidamente licenciado. É um programa em permanente construção e que,
no momento de disputa eleitoral do fim do ano de 2014, teve sua continuidade
garantida nos discursos e plataformas de todos os candidatos à Presidência
da República [...] (SANTO AMORE, 2015, p. 18).

O Programa Minha Casa Minha Vida formalizou, dessa maneira, o pensamento
já recorrente, desde meados dos anos 1990, de incentivo à provisão privada da
habitação por meio de medidas regulatórias e do aumento de recursos destinados ao
financiamento habitacional.
A participação do setor imobiliário e da construção civil na oferta de produtos
habitacionais para a população com renda mais baixa (até 10 SMs) é inegável a partir
de 2006, quando essa modalidade despertou interesse de diversos investidores não
pelo valor unitário da unidade habitacional, mas sim pelo montante oferecido.
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Com a flexibilização de linhas especiais de crédito para essa faixa de renda,
por parte do governo e dos bancos, ocorreu uma grande movimentação no mercado
imobiliário. Essas famílias, especialmente as que possuíam renda entre 4 e 10 SMs,
foram denominadas de “segmento econômico” e passaram a ser entendidas pelo setor
da construção civil como um novo “nicho de mercado”.
O Programa Minha Casa Minha Vida dá às construtoras, como dito, um papel
central: acima de 3 salários mínimos, são elas que incorporam, diretamente
vinculadas à instituições financeiras privadas, que acessam os créditos do
programa. Nas faixas de 0 a 3, as prefeituras passam a ter um papel
importante, assim como a Caixa, já que são elas que definem os
empreendimentos, eventualmente (ou muitas vezes) cedem a terra, e
intermedeiam os empréstimos da Caixa. Mas mesmo neste caso são as
construtoras as responsáveis pela construção dos conjuntos. E a observação
empírica dessa produção mostra que mais uma vez estas não parecem
lembrar-se – salvo poucas exceções – da existência e da importância dos
arquitetos, em qualquer que seja a faixa de renda. A qualidade arquitetônica
e urbanística não foi incorporada à produção desse mercado “popular”
privado, dentro ou fora do âmbito do Minha Casa Minha Vida. O que se vê
são conjuntos enormes, monótonos pela repetição infinita de tipos
habitacionais, com um padrão construtivo de baixa qualidade arquitetônica
(WHITAKER, 2011, n.p.).

É indiscutível que o Programa Minha Casa Minha Vida foi um marco da
incorporação do subsídio como um elemento indispensável de uma política
habitacional inclusiva e da retomada de uma produção massiva de moradias. Teve
resultado positivo em sua primeira fase com a contratação comprovada de pouco mais
de um milhão de unidades até dezembro de 2010, sendo mais da metade destinadas
à famílias de baixa renda (de 0 a 3 SMs).
Em 2011, durante o governo de Dilma Rousseff, após dois anos de
funcionamento do programa, foi lançada a Fase 2 do PMCMV com o objetivo de
construir mais dois milhões de unidades. Para esta nova fase foram revisados os
limites de cada faixa de renda, com o aumento dos custos máximos das unidades e
com a incorporação de especificações mínimas que incluíram a exigência de
acessibilidade universal, aumentando a dimensão dos ambientes, e de padrões
mínimos de acabamento.
A Fase 3, anunciada nas campanhas eleitorais de 2014, tinha o intuito de
atender mais três milhões de famílias, mas passou por ajustes em outubro de 2016
em função da troca de governo. Devido às mudanças no programa e sobretudo pelos
efeitos da crise econômica enfrentada pelo país, no ano de 2017, a contratação de
novos empreendimentos evoluiu muito lentamente. Segundo dados do Ministério das

54

Cidades, 2017) entre janeiro e março foram contratadas apenas 72,6 mil unidades, o
que corresponde a 12,7% da meta de 570 mil unidades previstas para o ano de 2017.
Apesar desse balanço numericamente positivo, a efetividade do programa
precisa ser avaliada do ponto de vista qualitativo. As críticas feitas por diversos
arquitetos (ARANTES, FIX, 2009; MARICATO, 2009; ROLNIK, NAKANO, 2009),
concomitantemente, ao lançamento do programa se mostraram pertinentes, a
preocupação com a reprodução de um modelo já conhecido ainda se faz presente. É
preciso admitir que quase meio século depois, permanece na atual política
habitacional a mesma lógica de funcionamento do BNH, estruturado pelo aumento do
consumo da moradia e pela garantia do trabalho das empreiteiras.
A preocupação com a racionalização e a mecanização de processos em
atendimento às premissas da produção em massa, fomentadas pelo
desejado e necessário desenvolvimento da indústria da construção, impediu
que o BNH incorporasse a promoção da autonomia dos usuários, a
desburocratização dos financiamentos, a reabilitação dos centros urbanos, a
provisão da moradia para a população de baixa renda e a geração de espaços
públicos democraticamente acessíveis. Parece que a lição sobre a política
habitacional do período BNH ainda há de ser aprendida. O crédito imobiliário
àquela época jamais alcançou as famílias com renda de até 3 SM,
expulsando-as para lotes com moradias autoconstruídas ou grandes
conjuntos habitacionais, ambos localizados nas periferias urbanas sem
infraestrutura, serviços, equipamentos e empregos (NASCIMENTO;
TOSTES, 2011, n.p.).

Nas duas primeiras fases do programa a preocupação maior do governo,
incluindo a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, a Caixa Econômica Federal e a
Presidência da República, esteve concentrada nos resultados quantitativos, nos
impactos diretos na economia, na geração de empregos e nos ganhos políticos
possibilitados pelo PMCMV. Houve uma grande inversão de prioridades, deixando em
segundo plano aspectos referentes à qualidade arquitetônica e os impactos urbanos
dessa produção.
Apesar de o governo federal, por meio do Ministério das Cidades, reconhecer
a produção de moradia social em zonas consolidadas e bem localizadas como
necessária e, também, como um importante contraponto ao planejamento
historicamente construído por padrões de regulação urbanística segregadores, o
mesmo governo apresenta diretrizes em seus programas habitacionais que nos fazem
acreditar na continuidade desses padrões elitistas.
Ao invés dos recursos do PMCMV serem direcionados para a produção de
moradias em terrenos bem localizados e dotados de infraestrutura, na prática, o poder
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público estimula o setor imobiliário na medida em que compete às construtoras definir
a localização e o projeto. A ausência de regulação ou atuação pública efetiva sobre a
questão contribuem para que o setor imobiliário possa agir sem muitas restrições
quanto à qualidade arquitetônica e urbanística.
Nas regras estabelecidas pela CEF para o PMCMV, não há qualquer diretriz
específica em relação ao projeto do espaço público (ou comum), tanto no que
diz respeito ao uso coletivo quanto ao dimensionamento, com exceção: do
terreno e localização – prever solução de atendimento por equipamentos e
serviços comunitários usuais para empreendimentos habitacionais; e da
segurança – conter iluminação de áreas comuns, deve compor o projeto das
áreas comuns. Temos, assim, o enclausuramento das famílias de renda até
3 SM em zonas utilitárias assistencialistas (moradia somada à
equipamentos usuais, promovidos desde a arquitetura moderna) e a
vigilância do estranho, a ser iluminado. Por um lado, o não entendimento do
espaço público como acolhedor da diversidade social ao lado da expulsão do
morador pobre para a periferia urbana reforçam ações de agentes
interessados em potencializar os fluxos de capital. E, por outro lado, o
impedimento da construção da cidadania na medida em que a percepção de
que se possa ter do outro é brutalmente reduzida. Não se promove a
integração dos pobres à vida da cidade, a não ser de forma segregada e
alienada, como mão de obra a ser acomodada em ambientes distantes aos
quais falta a diversidade necessária à vitalidade do habitat urbano
(NASCIMENTO; TOSTES, 2011, n.p.).

As escassas especificações do programa nos permitem concluir que os
espaços públicos e de uso comum são pensados de modo simplista, reduzidos à mera
exterioridade: algo que se localiza além dos limites dos espaços privados, e como tal,
automaticamente disponibilizados e favorecidos. Para Nascimento e Tostes (2011,
n.p.), “os espaços públicos, como parte importante da esfera pública de qualquer
sociedade, exigem para sua constituição plena a possibilidade de ação, liberdade de
escolha, participação e engajamento”.
A partir desse pensamento, entende-se que, da mesma maneira, o morar
deveria pressupor escolhas, participação e tomadas de decisão junto com a
população. No entanto, o que se vê como resultado das mais diversas políticas
habitacionais brasileiras é o esvaziamento dos conceitos de moradia digna e processo
participativo, sendo resumidos, em muitos casos, à mera relação de compra de um
produto como outro qualquer, com o enfraquecimento de sua dimensão política.
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1.3 Políticas Habitacionais em São Paulo

Para melhor compreensão do objeto de estudo, o Conjunto Habitacional Jardim
Edith (2008-2013), apresenta-se nesse subcapítulo uma breve cronologia das
principais políticas habitacionais realizadas na cidade de São Paulo a partir do
governo da prefeita Luiza Erundina, em meados da década de 1980.
A partir do que foi exposto anteriormente, sabe-se que os problemas
habitacionais vêm de longa data no Brasil. A situação da capital paulistana não se
difere das demais regiões do país, onde o poder público – Federal, Estadual ou
Municipal – pouco fez (e, ainda, pouco faz) para enfrentar o problema de maneira
significativa. O mercado imobiliário, que mal supre as necessidades da classe média
e média baixa, não constitui uma alternativa para a população de baixa renda, nos
referimos às famílias que recebem até 3 salários mínimos.
Parte dessas pessoas de baixa renda, na década de 1970, morava em favelas2
localizadas em terrenos municipais – como era o caso dos moradores da Favela
Jardim Edith (figura 7), objeto de estudo dessa pesquisa. De acordo Taschner (2000),
em 1973, essa população correspondia a cerca de 1,1% dos 5.924.815 milhões de
paulistanos.
Figura 7 – Mapa de localização das favelas ao longo do córrego Água Espraiada.

Fonte: FIX, 2001, p. 86.

2

De acordo com Amaral (2012), as favelas surgiram em São Paulo na década de 1940 como uma
resistência dos inquilinos em deixar as áreas centrais e se mudarem para as periferias.
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Esses números sofreram um aumento significativo no final desta mesma
década, quando os lotes urbanos da periferia se tornaram inacessível aos
trabalhadores, o que resultou em um acréscimo expressivo do número de favelas na
cidade de São Paulo.
Embora presente desde há́ muito, o fenômeno favela, em São Paulo, só́ vai
se desenvolver em larga escala nos anos 70. A montagem de um Cadastro
de Favelas, na Secretaria do Bem-Estar Social, em 1973, permitiu uma
mensuração bastante exata do número de favelas e domicílios. Nas
moradias, aplicou-se um formulário abrangente, numa amostra ampla, sobre
caracterização domiciliar e populacional. Através do dado “pessoas por
unidade domiciliar” foi estimado o número da população favelada total. Em
1973/1974 a população favelada paulistana não alcançava 72 mil pessoas
(71.840), cerca de 1,1 % da população municipal.
Em 1975 foi feita uma atualização do cadastro de 1973/1974, com nova
contagem de favelas e domicílios favelados, possibilitada por vôo de
helicóptero. Não se fez nova pesquisa de campo amostral, considerando que
o número de pessoas por unidade domiciliar se mantinha. A população
favelada crescera para 117.237 pessoas, representando 1,6% da população
do município (TASCHNER, 2001, p. 10).

Ao analisarmos os dados disponíveis sobre as favelas na cidade de São Paulo
podemos perceber que seu crescimento foi rápido e exponencial a partir do período
supracitado. No ano de 1980, a população favelada do município já́ alcançara 439.721
pessoas, correspondendo a 5,2% da população total do município. Foi nesse mesmo
ano que, pela primeira vez, o Censo Demográfico (IBGE, 1980) calculou a população
favelada na cidade de São Paulo.
No início da década de 1990, os dados do Censo Demográfico (IBGE, 1991)
destacavam a existência de 629 favelas na cidade com 146.892 domicílios e 711.032
pessoas (figura 8). De acordo com a Prefeitura Municipal, em 1992 a cidade teria
1.085 assentamentos com 1.071 milhão de habitantes (11,3% da população
municipal). Taschner (2001, p. 10) destaca que: “entre 1987 e 1992 teriam se formado
236 novos aglomerados e 36 foram removidos”.
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Figura 8 – Desigualdade social e segregação do espaço urbano entre bairro do Morumbi e Favela de
Paraisópolis, São Paulo.

Fonte: Tuca Vieira/ Folhapress.

Neste período, mais precisamente entre 1989 e 1992, aconteceu a primeira
gestão do Partido dos Trabalhados na Prefeitura de São Paulo mediante a
administração de Luiza Erundina. Para muitos autores, constitui-se, durante esse
governo, um marco na construção de uma nova política habitacional na cidade que
contribuiu para a ampliação das discussões sobre esse tema.
Luiza Erundina tinha grande experiência na militância em prol dos movimentos
de moradia desde sua atuação como vereadora. Sua gestão na prefeitura foi marcada
pelo compromisso de inverter as prioridades de investimento na cidade, visando
atender às demandas sociais mediante a participação popular. Buscou priorizar o
enfrentamento dos problemas sociais da maioria da população, entre eles os relativos
à habitação de interesse social, num processo permanente de interlocução com os
movimentos sociais.
De acordo com Maricato (1997) a cidade apresentava naquele período, 40%
de sua população morando de maneira ilegal. Segundo levantamento realizado pela
Secretaria da Habitação e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (Sehab/IPT), cerca de
12 mil famílias habitavam áreas sujeitas a desabamento. Amaral (2002, p. 18)
comenta que: “não havia cadastro dos loteamentos irregulares, o que contribuía para
ocultar a dimensão do problema”.
A eleição de Erundina fez com que houvesse um grande crescimento das
expectativas por parte do eleitorado. A população acreditava que suas reinvindicações

59

seriam atendidas imediatamente. Entretanto, o novo governo se deparou com uma
máquina administrativa comprometida, funcionários despreparados, infraestrutura
sucateada e muitas dívidas. Apesar de tal situação, muitos técnicos, professores
universitários e militantes comprometidos com as lutas históricas dos movimentos
populares em prol da habitação e reforma urbana foram participar da administração.
Dessa maneira, diversas experiências que já vinham sendo elaboradas puderam ser
viabilizadas por meio de programas públicos financiados pelo município.
A administração municipal do Partido dos Trabalhadores adotou os princípios
de reforma urbana. Desde o início da década de 80, esses princípios vinham
sendo definidos e debatidos nas áreas de habitação e desenvolvimento
urbano, buscando converter os seus parâmetros gerais em ações concretas.
Os principais objetivos consistiram na conquista da cidadania e no direito à
habitação com qualidade ambiental (AMARAL, 2002, p. 18).

Os princípios norteadores da política habitacional implementada pelo novo
governo foram: (1) direito à terra; (2) direito à arquitetura; (3) direito à cidadania; (4)
participação da população na formulação dos programas e execução dos projetos; (5)
diversificação das intervenções, por meio do reconhecimento da cidade real; (6)
redução de custos, sem perda de qualidade; (7) estímulo à autogestão e (8) respeito
ao meio ambiente.
Como resultado desses princípios podemos identificar alguns exemplares de
projetos habitacionais bastante significativos para a história recente da habitação de
interesse social. Foram implantados, entre os anos de 1989 e 1992, quase duzentos
empreendimentos que iam de conjuntos habitacionais, urbanização de favelas a
recuperação de cortiços. Para Folz (2004, p. 11) destaca-se “uma postura frente ao
projeto habitacional e urbano visivelmente contrastante a até então assumida pela
linha BNH”.
Durante essa gestão houve uma ampliação da estrutura administrativa da
Superintendência de Habitação Popular (Habi), órgão responsável, dentro da
Secretaria de Habitação e da Prefeitura Municipal de São Paulo, pela execução da
política de habitação popular durante a gestão de Luiza Erundina. Por esse motivo,
foram fortalecidos os escritórios regionais em toda a cidade, diversificados os
programas, estabelecidas parcerias para a definição e execução da política, e, ainda,
consolidados os canais de participação popular.
A relação com o movimento popular na área da habitação foi vista como um
desafio e um privilégio para a administração pública, pois se tratava de um dos mais
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fortes, ativos e organizados movimentos sociais da cidade de São Paulo. De acordo
com Bonduki (1991) foi este relacionamento conflituoso, mas rico e pedagógico, rico
e transparentem que possibilitou avanços e que estimulou o difícil trabalho da
aguerrida e compromissada equipe da Habi.
Nabil Bonduki, superintendente de Habitação entre 1989-1991, destaca que
uma das principais preocupações da superintendência era a necessidade de gerar
resultados concretos, tendo em vista o grave quadro habitacional existente na cidade.
Buscava-se uma mudança de posturas e das políticas constantemente estabelecidas
no país.
Buscamos romper o mito de que bons projetos são incompatíveis com a
habitação econômica. Os trabalhadores, organizados de forma coletiva, têm
o direito ao serviço dos arquitetos, a discutir e decidir sobre as alternativas de
projeto de sua moradia. Isso se viabilizou, sobretudo no programa de
habitação em mutirão e autogestão, baseado na parceria entre a
administração popular e organizações não governamentais, como ocorreu no
Rio das Pedras (BONDUKI, 2000, p.125).

O Conjunto Habitacional Rio das Pedras (1991-2003), localizado no bairro de
São Miguel Paulista, extremo leste de São Paulo, é resultado do esforço coletivo de
centenas de famílias (figura 9). Foi projetado por uma equipe liderada pelos arquitetos
Hector Vigliecca e Bruno Padovano. Construído em mutirão, ou seja, construções
feitas com o trabalho de famílias em regime de autogestão, com participação dos
próprios moradores, é composto por dois blocos idênticos com 296 unidades cada um,
somando um total de 592 unidades com três tipologias distintas para as unidades
habitacionais que variam de 45,7 a 76,6 m².
Figura 9 – Fachada principal do Conjunto Habitacional Rio das Pedras.

Fonte: Andres Otero.
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A respeito do Conjunto Habitacional Rio das Pedras, a arquiteta Lizete Rubano
(apud CORADIN, 2014, p. 38), afirma que o projeto busca reafirmar a quadra, amparar
a rua e os espaços coletivos e públicos propostos no seu interior (figuras 10 e 11).
Sobre o partido adotado, Hector Vigliecca (s.d., n.p.), explica que:
[...] vai além da fragmentação resultante dos lotes e atinge a escala urbana,
enfatizando os espaços públicos de permanência. O espaço é idealizado e
projetado como um todo. No entanto, persiste a noção de certa escala local,
uma territorialidade que dá aos moradores um sentido de lugar, de identidade,
de apropriação. Não são espaços apenas de “passar-por”, mas de “estar-em”.
E cuidados e preservados como tal. O bloco, neste projeto, é resgatado como
um elemento estruturador fundamental do tecido urbano, o que propicia maior
integração com o entorno e dá sentido de permanência e continuidade aos
espaços da cidade.
Figura 10 – Vista aérea do Conjunto Habitacional Rio das Pedras, detalhe o desenho das quadras.

Fonte: Andres Otero.
Figura 11 – Detalhe das áreas de uso comum existentes no Conjunto Habitacional Rio das Pedras.

Fonte: Andres Otero.
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Esse projeto, assim como tantos outros conjuntos habitacionais produzidos
naquele período, dos quais citamos: Minas Gás (arquiteto Ubirajara Gilliolli, 19901992), Madre de Deus (arquiteto Pedro Salles, 1991-1993), União da Juta (Usina3 –
Centro de Trabalho para o Ambiente Habitado, 1992-1998 – figuras 12 e 13),
representam a forte intenção de inserir qualidade arquitetônica, urbanística e espacial
aos projetos de habitação de interesse social, destinados para famílias de baixa renda.
Figura 12 – Implantação do Mutirão União da Juta.

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/767411/usina-25-anos-mutirao-uniao-da-juta
Figura 13 – Mutirão União da Juta – fachada e detalhe das áreas de uso comum.

3

Fundada em junho de 1990, a Usina CTAH é formada por profissionais de diversos campos de
atuação como uma assessoria técnica a movimentos populares. Tem atuado no sentido de articular
processos que envolvam a capacidade de planejar, projetar e construir pelos próprios trabalhadores,
mobilizando fundos públicos em um contexto de luta pelas Reforma Urbana e Agrária.
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Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/767411/usina-25-anos-mutirao-uniao-da-juta

Para estimular a autogestão nos empreendimentos habitacionais foi criado,
pela Prefeitura Municipal de São Paulo, o Fundo de Atendimento à População
Moradora em Habitação Subnormal (Funaps). O programa propunha a ação em
parceria entre associações de mutirantes, organizações não governamentais que
prestavam assessoria técnica e administração pública.
O Funaps Comunitário, proposta que vinha sendo construída pelos movimentos
de moradia, não se resumia à realização da obra em regime de ajuda mútua, mas sim
a roda gestão da produção do conjunto habitacional, desde a indicação do terreno, a
definição do projeto, a realização da obra. Buscava reconhecer a capacidade
gerencial das famílias.
Esse programa beneficiou mais de 60 mil pessoas mediante a viabilização da
edificação de 11 mil casas ou apartamentos em 84 empreendimentos com efetiva
participação popular. Permitiu a construção de unidades habitacionais de boa
qualidade, com área média de 60 m2, com redução do custo em torno de 50% do valor
praticado pelas empreiteiras. Para Amaral (2002, p. 22), as características mais
marcantes dessa política habitacional: “[...] foram o fortalecimento de novas lideranças
e a possibilidade de experiências concretas de organização e gestão popular”.
Outros dois programas habitacionais foram implementados na gestão de Luiza
Erundina e merecem destaque. Os projetos de urbanização de favelas consideravam
o conjunto como um todo e sua relação com o entorno, buscavam preservar, sempre
que possível, as edificações existentes. Nos casos em que novas construções eram
necessárias, o projeto era discutido com a população envolvida. Esse tipo de
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intervenção, que procurava requalificar os espaços construídos e existentes,
permitiam um menor custo por família atendida.
Para as áreas mais centrais da cidade, foram formuladas propostas alternativas
para os moradores de cortiços, como o financiamento para aquisição e reforma dos
imóveis por associações de moradores, além da construção de novas moradias em
áreas próximas aos cortiços, que foram desapropriadas.
É importante salientar que quatro anos de governo foi um tempo muito curto
para concretizar as políticas implementadas, considerando que os recursos
investidos eram exclusivamente municipais. O prazo para a maturação e
execução de projetos habitacionais é relativamente longo. Nesse sentido, a
capacidade de articulação e a clareza das metas a serem atingidas têm
importância maior ainda. Naquele momento, talvez um dos maiores méritos
tenha sido iniciar a construção efetiva de uma nova política, definida em
ampla escala e com participação popular, e apresentando resultados de
qualidade.
A habitação popular coloca em pauta o morar na cidade, usufruindo o que
ela oferece de melhor. Isso implica resgatar diversas questões que podem e
devem ser articuladas no processo de resolução dos problemas da moradia,
como o uso e os cuidados dos espaços públicos, os problemas de transporte,
as atividades de geração de emprego e renda, os espaços de lazer, enfim,
questões que exigem ações para além da casa e dos problemas de
infraestrutura. [...]. Não por acaso, os mutirões são considerados um símbolo
da política de habitação daquela gestão.
Um dos pontos mais importantes da política de habitação daquele período
talvez tenha sido o avanço para consolidar um vínculo da política com amplos
setores dos movimentos sociais, o que contribuiu para mudar
significativamente os rumos da habitação popular em São Paulo (AMARAL,
2002, p. 26).

Muitos arquitetos e urbanistas, estudiosos da questão habitacional dos quais
podemos citar Rolnik (1997), Maricato (1997), Amaral (2002), Bonduki (2014) e
Ferreira (2012), são enfáticos ao dizer que as gestões seguintes, de Paulo Maluf
(1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000), na Prefeitura Municipal de São Paulo foram
responsáveis por destruir a política municipal de habitação que havia sido construída
e implementada durante o governo de Luiza Erundina.
Nos diversos estudos e publicações supracitados menciona-se o declínio na
produção de habitação social, qualitativo e quantitativo, ocorrido durante os dois
governos supracitados. Entre os anos de 1993 e 2000, cerca de 124 mil
empreendimentos foram paralisados e de deterioram, acarretando um desperdício
descomunal de recursos públicos.
Ao longo daqueles anos, foram interrompidos os programas de cortiços e
assistência jurídica; as favelas se multiplicaram e foram extintos os canais de diálogo
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com os movimentos de moradia. Muitos moradores de alojamentos provisórios,
permaneceram lá em condições extremamente precárias. A falta (ou quase
inexistência) de uma política habitacional coerente contribuiu para que as condições
de vida de muitas pessoas se deteriorassem.
No quesito política urbana, a gestão malufista foi descrita por Rolnik e
Cymbalista (1997) como muito semelhante à de Jânio Quadros, – eleito prefeito de
São Paulo em 1985. Foram gestões que privilegiaram as grandes obras no vetor
sudoeste, o que ocasionou cortes nos gastos sociais, além da cooptação de
lideranças de bairro e pulverização de pequenos investimentos na periferia.
Paulo Maluf buscou construir uma nova cidade no vetor sudoeste por meio das
grandes obras, como mencionado acima. Essas obras referem-se à construção do
prolongamento das Avenidas Faria Lima e Água Espraiada, muito bem analisadas por
Mariana Fix (2001) no livro intitulado Parceiros da Exclusão. Naquele período
começou a remoção dos moradores das favelas existentes na área da Avenida Água
Espraiada, inclusive da Favela Jardim Edith. Grande parte dessa população teve que
se contentar com indenizações irrisórias, passando a adensar favelas de outras áreas.
Sem uma política habitacional capaz de enfrentar a complexidade do problema
de moradia existente na cidade, a iniciativa da gestão Maluf na área da habitação
social foi o chamado programa Cingapura ou PROVER (Programa de Verticalização
de Favelas do Município de São Paulo). Este programa habitacional implementado
pela PMSP, a partir de 1993, pretendia atender, ao final de 72 meses, meio milhão de
pessoas, ou seja, 92 mil famílias. Previa a construção de 30 mil unidades habitacionais
e melhorias urbanísticas para 62 mil famílias em 243 núcleos de favelas (BONDUKI,
2014).
A proposta de urbanizar favelas por meio de uma verticalização na própria
áreas já havia sido implantada na gestão anterior, como no caso da favela Minas Gás.
O que diferenciou as duas propostas para intervenções em favelas, no entanto, foi a
participação dos moradores na formulação de um projeto adequado à demanda – fato
que ocorreu somente na administração de Erundina.
O Projeto Cingapura tornou-se a marca, o carro chefe da ação social dos
governos malufistas, uma nova referência que se caracterizou por graves
problemas nos custos unitários, denúncias frequentes de irregularidades nos
contratos das obras e na relação conflituosa com a população. Tais conflitos
foram motivados pela ausência de uma proposta global de resolução dos
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problemas e pelo uso demagógico de propostas para habitação (AMARAL,
2002, p. 28).

As intervenções urbanas no âmbito dos assentamentos precários e promoção
de habitação de interesse social realizadas pelo Programa Cingapura (figura 14)
pareciam tentar esconder o real problema das favelas, pois não eram feitas a partir de
critérios técnicos ou de acordo com a gravidade da situação de cada favela, tampouco
possibilitavam a discussão e participação dos moradores no processo. Foram
construídos e reproduzidos edifícios habitacionais conformando “novas fachadas”
para a cidade, ocultando o problema real vivido por aquelas pessoas.
Figura 14 – Projeto Cingapura IV, Heliópolis.

Fonte: OAS.

A implantação do programa priorizou a visibilidade do próprio projeto,
implantando edifícios de quatro a dez pavimentos em locais de grande circulação de
veículos, preferencialmente na parte mais visível de cada favela. As unidades
habitacionais foram entregues com pouco ou nenhum acabamento interno, mas com
infraestrutura de água, luz, esgoto e asfalto.
O Cingapura marcou o retorno dos chamados conjuntos-pacote: projetos
implantados sem participação popular, padronizados, que negavam o entorno e não
valorizavam os espaços livres da edificação. As construções eram marcadas pela
homogeneidade excessiva, que por sua vez tentavam ser minimizadas por meio de
fachadas coloridas (figura 15).
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Figura 15 – Projeto Cingapura Zaki Narchi.

Fonte: Luiz Eduardo Peixoto.

O programa negava, mais uma vez, o direito da população de baixa renda à
arquitetura e à cidade; e, também, aos projetos habitacionais de qualidade, à moradia
digna. Os espaços comunitários foram subdimensionados e mal aproveitados, foram
restringidos à áreas ajardinadas de pequenas dimensões entre blocos e entradas dos
conjuntos.
A década de 1990 foi marcada, ainda, pelo enfrentamento dos movimentos de
moradia com os governos estaduais e federais, dos quais cobravam as
responsabilidades sobre os problemas da habitação de interesse social na cidade de
São Paulo. A União dos Movimentos de Moradia (UMM), fundada em 1987 com o
objetivo de articular e mobilizar os movimentos de moradia, lutar pelo direito à
moradia, por reforma urbana e autogestão, manteve-se presente como um dos
principais interlocutores na formulação e luta para implementação dos programas
habitacionais.
Há muito tempo esses movimentos reivindicam não só o direito à moradia, mas
também o direito à cidade, definido no Brasil pela Constituição Federal de 1988 e
regulamentado pelo Estatuto da Cidade (2001) deveria garantir que todo brasileiro
pudesse usufruir da estrutura e dos espaços públicos de sua cidade, com igualdade
de utilização. Para Harvey (2013, n.p.),
Saber que tipo de cidade queremos é uma questão que não pode ser
dissociada de saber que tipo de vínculos sociais, relacionamentos com a
natureza, estilos de vida, tecnologias e valores estéticos nós desejamos. O
direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os
recursos urbanos: é o direito de mudar a si mesmos por mudar a cidade. É,
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sobretudo, um direito coletivo, ao invés de individual, pois esta transformação
inevitavelmente depende do exercício de um poder coletivo para dar nova
forma ao processo de urbanização. O direito a fazer e refazer nossas cidades
e nós mesmos é, como quero argumentar, um dos mais preciosos, e ainda
assim mais negligenciados, de nossos direitos humanos.

Dentre os movimentos sociais urbanos, aqueles vinculados à habitação sempre
foram muito organizados. Os movimentos de moradia, no conjunto de forças da
oposição, resistiram com veemência às gestões de Paulo Maluf e Celso Pitta por
terem os seus direitos, especialmente aqueles relacionados à moradia e à cidade,
relegados. A União dos Movimentos de Moradia buscou retomar o diálogo com o
governo municipal na gestão de Marta Suplicy (2001-2004).
A situação encontrada pelo novo governo configurava um quadro de caos
político e administrativo que se expressava pela crise dos serviços públicos, pelo
endividamento da administração pública e pela crise gerada mediante as denúncias e
processos de corrupção que quase levaram ao impeachment do prefeito Celso Pitta.
Diante dessas circunstâncias, que apresentavam enormes desafios, Marta Suplicy foi
eleita carregando um rol de expectativas, principalmente de mudanças nos setores
mais pobres da cidade. Essa população acreditava na possibilidade do novo governo
concretizar uma inversão de prioridades, na qual seriam atendidas, preferencialmente,
as demandas sociais.
Sobre as propostas para a Habitação no plano de governo de Marta Suplicy,
Adauto Cardoso comenta:
A política habitacional proposta parece estar bem sintonizada com as
demandas do movimento popular, principalmente as do movimento de
moradia. Pode-se dizer que ela contempla os principais aspectos de
reivindicação histórica dos movimentos de moradia de São Paulo, tendo sido
elaborada com a participação dos diferentes segmentos sociais que atuam
na área de habitação. Durante a elaboração do Plano foram feitos debates
públicos em diferentes regiões da cidade.
A temática da autogestão, de forte tradição em São Paulo a partir da gestão
Erundina, tem um tratamento ambíguo na proposta da Política Habitacional.
“Incentivo a cooperativas” como diretriz parece sugerir que os programas
autogestionários não teriam a mesma importância e centralidade no
desenvolvimento da PH na gestão Marta Suplicy. No entanto, a tese de que
esse tema já́ estava tão internalizado que dispensava explicitação cabe
também para essa aparente omissão.
É curiosa, apenas, a menção inicial de que o investimento público nos setores
de habitação e infraestrutura urbana tem o objetivo de estimular a atividade
econômica e a geração de emprego e renda. Cabe recordar que um dos
problemas do BNH foi a contradição entre seus dois objetivos principais:
prover moradia de interesse social e dinamizar a economia (CARDOSO,
2004, p. 34).
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No ano de 2001, Marta assumiu a prefeitura de São Paulo, e o processo de
construção de instâncias colegiadas de definição de políticas públicas voltou a fazer
parte da agenda do governo, ampliando-se para novas áreas como habitação,
segurança pública, entre outros, num total de sete novos conselhos. Nesse primeiro
ano de governo, marcado pela reestruturação da máquina pública que buscava
resolver o problema da falta de recursos e do estrangulamento financeiro; foi realizada
a 1a Conferência Municipal de Habitação.
Participaram da conferência representantes das instituições públicas que
atuavam na área da habitação, movimentos de moradia e outros setores da
sociedade, num total de 2233 delegados eleitos. Formou-se, portanto, um conselho
de representantes que contribuiu para a elaboração da política municipal de habitação
e, igualmente, com a formulação da proposta do Conselho Municipal de Habitação
(BONDUKI, 2014).
Entre os princípios propostos e debatidos durante o evento, destacaram-se: o
direito à moradia digna como direito social; participação da sociedade civil na
definição, gestão e controle da política habitacional; articulação da política de
habitação com as políticas urbanas e sociais, considerando a qualidade da moradia
(infraestrutura, equipamentos sociais e serviços públicos); prioridade de atendimento
para a população de baixa renda; e, a garantia de permanência nas áreas ocupadas
sempre que não implicar risco de vida para os moradores e comprometimento do
meio-ambiente (AMARAL, 2002).
Para Amaral (2002) esse grande encontro foi um momento importante e
indicativo das principais questões que pautaram a formulação da política de habitação
na cidade. A ampla participação comprovou a força dos movimentos de moradia, a
relevância e a potencialidade dos espaços de participação popular, que constituíram,
efetivamente, um espaço propício para a formulação de uma política habitacional
consequente e representativa. A autora destaca, ainda, a apresentação de
documentos e propostas por parte dos delegados que representavam os movimentos.
A partir de 2001, depois dos debates que aconteceram na 1a Conferência
Municipal de Habitação, nota-se que, aos poucos, as discussões arquitetônicas foram
sendo retomadas e tornou-se cada vez mais comum o convite e a contratação de
escritórios de arquitetura para o desenvolvimento dos projetos de habitação de
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interesse social. Foram retomados, também, os concursos de arquitetura – fato
relevante para a qualidade projetual e de inserção urbana dos conjuntos habitacionais.
Conforme publicado no Balanço qualitativo de gestão 2001-2004, elaborada
pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo
(Sehab), sabe-se que a Secretaria estava trabalhando, de acordo com os diversos
instrumentos do Estatuto da Cidade (2001), para a “implementação das Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS), que abrem uma nova possibilidade de ação em
favelas” (LOPES; FERREIRA, 2004, p.8).
O primeiro objetivo da política habitacional e de desenvolvimento urbano foi
promover habitação na região central a partir da criação do Programa Morar no
Centro, que foi criado com o objetivo de: melhorar as condições de vida dos moradores
do Centro; viabilizar moradia adequada para pessoas que moravam ou trabalhavam
na região; e, evitar o processo de expulsão da população mais pobre, que muitas
vezes ocorre em políticas de reabilitação de centros urbanos.
De acordo com a versão oficial do programa publicada no livreto Programa
Morar no Centro, editado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura do Munícipio de São Paulo em 2004, as principais suas principais eram:
articular os agentes públicos, privados e comunitários, envolvidos ou interessados em
desenvolver ações ligadas à reabilitação e à inclusão social no centro, promovendo o
resgate histórico e arquitetônico da cidade; priorizar a reforma de prédios vazios;
combinar soluções habitacionais com iniciativas de geração de rendas; e, buscar a
diversidade social nos bairros centrais. Para efeito dessa política, foram considerados
como “bairros centrais” os distritos da Sé e da República e mais onze distritos que os
circundam: Brás, Cambuci, Liberdade, Barra Funda, Bela Vista, Consolação, Santa
Cecilia, Bom retiro, Pari, Belém e Mooca (SEHAB, 2014).
A Prefeitura, por meio de um conjunto integrado de intervenções municipais
coordenadas pela Secretaria Municipal de Habitação, selecionou onze imóveis
considerados aptos a receberem a implantação do programa na modalidade PLS
(Programa de Locação Social) e mais treze edifícios na modalidade PAR (Programa
de Arrendamento Residencial) dentro dos distritos mencionados. Tinha-se a intenção
de instalar moradores de baixa renda e, dessa maneira, iniciar uma agenda política
que incentivasse a ocupação desses espaços ociosos com residências.
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Em 2004, o escritório Paulo Bruna Arquitetos Associados foi contratado pela
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-SP), para reabilitar o
Edifício Riachuelo (figura 16), projetado e construído entre 1942 e 1945 pelos
engenheiros Lindenberg & Assumpção. A Cohab pretendia implantar um sistema de
locação social visando atender os moradores de baixa renda, que têm dificuldade para
se enquadrar dentro das normas de financiamento, em geral porque não conseguem
comprovar uma renda regular.
Figura 16 – Requalificação do Edifício Riachuelo, Paulo Bruna Arquitetos Associados.

Fonte: PMSP.

De acordo com Bruna (2017, p. 194): “A recuperação do edifício procurou
respeitar a lógica construtiva original. Entre os salões de escritórios havia paredes de
alvenarias de tijolos maciços que foram mantidas porque são integradas no
contraventamento da estrutura”. Entregue em 2008, o Edifício Riachuelo passou a
acomodar 120 unidades habitacionais que variam entre 28m2 e 48m2 de área útil nos
seus dezessete pavimentos (figura 17).
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Figura 17 – Planta do Pavimento Tipo da Requalificação do Edifício Riachuelo.

Fonte: Cohab-SP.

Motivados pelo Programa Morar no Centro e apostando na locação social como
uma das alternativas para atrair maior população residente para o centro da cidade, a
Sehab e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-SP), em
conjunto com o Instituto de Arquitetos do Brasil – departamento de São Paulo (IABSP), lançaram um concurso público nacional: Habita Sampa. Este foi apresentado
com o propósito de estimular os estudos sobre a habitação de interesse social
buscando
[...] trabalhar com a maior diversidade de programas habitacionais, oferecer
um leque de alternativas para a população menos favorecida, além de
desenvolver uma grande variedade projetual e arquitetônica e estabelecer um
novo marco de qualidade urbana e ambiental na moradia social (SILVA;
BERNARDINI; HERLING, 2004, p. 3).

No mesmo período, além do Habita Sampa, foi promovido, também, o concurso
Bairro Novo (2004), promovido pela EMURB e organizado pelo IAB-SP, com o objetivo
de incentivar a construção de um bairro, com área de quase um milhão de metros
quadrados, na região da Água Branca.
É objetivo do Concurso Bairro Novo transcender as proposições teóricas ou
acadêmicas. Trata-se efetivamente de criar um Bairro Novo em área de cerca
de 1 milhão de m², numa região próxima ao centro de São Paulo, que se
caracteriza por possuir ótimas condições de acessibilidade, tanto por
automóveis, quanto por sistemas de transporte público de média e alta
capacidades e pela existência de grandes áreas vazias ou subutilizadas de
propriedade pública e privada. A área objeto deste concurso situa-se nos
bairros da Água Branca e Barra Funda, entre a avenida Francisco Matarazzo
e a Marginal do Rio Tietê, abrangendo parte da área definida pela Operação
Urbana Água Branca (VITRUVIUS, 2004, n.p.).
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O Bairro Novo (figura 18) seria promovido por meio de uma parceria entre o
poder público e a iniciativa privada a partir da Operação Urbana Água Branca. No que
se refere à habitação de interesse social, em uma área que poderiam viver 40 mil
pessoas, o edital do concurso previa apenas 600 unidades para HIS, o que não
poderia ser considerado como um avanço quanto à promoção de moradias (NETO,
2006).
Figura 18 – Concurso Bairro Novo, 2004 – implantação e perspectiva realizadas pela equipe dos
arquitetos Dante Furlan, Euclides Oliveira e Carolina de Carvalho – 1o lugar.

Fonte: Euclides Oliveira/ portal Vitruvius.

Apesar das boas intenções vinculadas aos concursos supracitados,
principalmente aquelas atreladas à qualificação e estímulo do crescimento e
desenvolvimento de áreas degradadas na cidade, além do incentivo à moradia nas
áreas centrais a partir de projetos elaborados com qualidade arquitetônica, nenhum
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dos concursos foi levado adiante. Por não terem sido construídos, podem ser
considerados como uma contribuição para o estabelecimento de um repertório de
propostas que buscavam a qualidade projetual.
Outro programa que fez parte da política habitacional do governo de Marta
Suplicy foi o Programa de Cortiços, que viabilizou a requalificação desse tipo de
moradia ou a construção de novos edifícios no terreno anteriormente ocupado por um
cortiço, conforme exemplificado pelo projeto Cohab Pedro Facchini realizado pelo
escritório BACCO, composto pelos arquitetos Marcelo Barbosa e Jupira Corbucci no
bairro do Ipiranga em 2003 (figura 19). A implantação desse programa visava a
retomada do programa iniciado na gestão de Luiza Erundina, buscando a produção
habitacional para as famílias encortiçadas, garantido aos moradores permanência no
mesmo local por meio do sistema de construção em mutirão.
Figura 19 – Fachada principal do cortiço Pedro Facchini – antes e depois da intervenção.

Fonte: BACCO Arquitetos.
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O segundo objetivo da política habitacional dessa gestão foi o Plano de Ação
em favelas, loteamentos irregulares e clandestinos a partir da implantação do
Programa Bairro Legal. Era composto, na realidade, por uma mescla de
subprogramas e de recursos de diversas origens, com administração diferenciada e
com responsabilidades administrativas diversas.
O programa consistia num conjunto de ações integradas em territórios
contínuos e delimitados, ocupados por população, predominantemente, de baixa
renda. Seus principais objetivos eram: urbanização e regularização de favelas e
loteamentos irregulares, e a qualificação de conjuntos habitacionais (AMARAL, 2002).
Para Taschner e Baltrusis (2007) esse programa se distinguia dos demais programas
implantados em gestões anteriores pela exigência da atuação integrada entre
diferentes organismos municipais, buscava também o envolvimento de outras esferas
públicas, de organizações não governamentais e da sociedade civil.
Os autores comentam, ainda, sobre a importância do estímulo à participação
da população como forma de construção da cidadania, concluindo que
Assim, propõe-se uma mudança de paradigma: a substituição de políticas
voltadas para a produção de novas moradias quanto para o saneamento por
intervenções abrangentes, que considerem de forma integrada a qualificação
urbana, a regularização fundiária, o acesso a serviços e equipamentos
públicos e áreas verdes, juntamente com programas sociais (TASCHNER;
BALTRUSIS, 2007, p. 110).

O terceiro objetivo da gestão municipal de 2001-2004, foi a política de provisão
habitacional de interesse social. Neste sentindo, a administração buscou retomar o
Programa de Mutirões Autogeridos que havia sido iniciado na gestão da então prefeita
Luiza Erundina (1989-1992) e foi interrompido nos dois mandatos políticos
sequenciais, durante os governos de Paulo Maluf e Celso Pitta. Como exemplo dos
projetos viabilizados por esse programa, quase no final da administração de Marta
Suplicy, podemos citar o Mutirão Paulo Freire (figuras 20 e 21) coordenado pelo
Coletivo USINA_ctah, desenvolvido entre 2002-2010.
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Figura 20 – Processo de projeto e construção do Mutirão Paulo Freire – Programa de Mutirões
Autogeridos da Cohab-SP e PMSP.

Fonte: USINA_ctah.
Figura 21 – Detalhes da área comum do Mutirão Paulo Freire.

Fonte: USINA_ctah.

A respeito do Mutirão Paulo Freire, a experiência de autogestão e a construção
da cidadania existente neste tipo de projeto, os responsáveis pelo coletivo
USINA_ctah comentam:
Esta história está presente na arquitetura, na paisagem e no conjunto de
relações sociais ali impregnadas nos espaços construídos e vividos. E que se
evidenciam na comparação entre as unidades habitacionais produzidas por
mutirão autogerido com aquelas produzidas pelos órgãos estatais e
construtoras sem a participação popular ou a autoconstrução generalizada.
Uma das diferenças mais significativas a favor do mutirão autogerido é a
tendência de apropriação efetiva de seus idealizadores-produtoresconsumidores, ao expressar um momento de desalienação concreta, e que
estará sempre presente na vida das pessoas, em seu espaço habitado e nos
dilemas enfrentados neste processo de produção e conscientização dos
agentes associados. [...]. Portanto, a autogestão se apresenta como uma
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chave importante na reconciliação entre processo de produção e ações
políticas no processo de associação dos agentes produtores, e pode sinalizar
para outras formas de reprodução social como momentos de transição para
o novo, ainda que carregue consigo o velho que precisa ser superado. Por
esta razão, o Mutirão Paulo Freire foi uma construção social do
historicamente possível, e seus agentes não deixaram de “ousar para tudo
ter” (USINA, s.d., n.p.).

As atuações no âmbito das políticas habitacionais fazem parte de um processo
ao longo dos anos que não deveriam ser analisadas a partir de mandatos políticos
isolados. No entanto, um grande número de projetos foi cancelado ou interrompido a
partir das mudanças de gestões (especialmente naquelas que envolveram alteração
de partidos políticos), o que representou um grande desperdício de recursos públicos.
Durante os mandatos de José Serra (2005-2006) e Gilberto Kassab (20072013) a arquiteta Elisabete França assumiu a Superintendência da Secretaria de
Habitação e deparou-se com o grande desafio de dar continuidade aos contratos
existentes para a urbanização de quatorze favelas. Fato este que representa certo
prosseguimento com relação ao programa da gestão anterior.
O desenvolvimento do Plano Municipal de Habitação 2009-2024, coordenado
por Tereza Herling, foi um dos principais trabalhos realizados durante as gestões de
Serra e Kassab. O plano traçou metas de intervenção dentro do âmbito da habitação
visando a atuação ao longo de quadriênios. Para tanto, a equipe da Sehab esteve
envolvida no levantamento de dados e mapeamento de todas as favelas, cortiços e
loteamentos irregulares da cidade. Toda essa pesquisa realizada, a partir das
informações obtidas em campo, possibilitou a implantação de um sistema online de
acesso livre a toda população, chamado de Habisp.
Para a elaboração do Plano foi necessário desenvolver, em um primeiro
momento, um sistema de priorização a partir de critérios de elegibilidade na oferta de
infraestrutura, situação de risco, vulnerabilidade social e salubridade. De acordo com
o Plano Estratégico do Município, os outros critérios considerados para a priorização
das intervenções foram: a implantação de coletores tronco e a recuperação de rios e
córregos que colaborassem para a melhoria do sistema de drenagem de toda a
cidade.
De acordo com os dados sobre as principais intervenções realizadas durante o
período de 2005 a 2012, apresentados na publicação Plano Municipal de Habitação:
a experiência de São Paulo, coordenada por Elisabete França, a atuação da Sehab
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ocorreu, paralelamente ao desenvolvimento do PMH, a partir dos seguintes
programas:
-

Programa de intervenção em cortiços;

-

Regularização urbanística e fundiária em loteamentos;

-

Desativação de alojamentos provisórios, reassentando famílias desalojadas
ou colocando-as no aluguel social à espera de novas unidades
habitacionais;

-

Recuperação, Revitalização e Regularização de empreendimentos a partir
do Programa 3Rs (equivalente ao Programa Viver Melhor implantado na
gestão anterior);

-

Programa Mananciais;

-

Programa de Urbanização de Favelas;

-

Produção de novas unidades habitacionais.

Dos referidos programas, a produção de unidades habitacionais a partir do
Programa de Urbanização de Favelas foi a mais importante atuação, realizada com
maior notoriedade durante os oito anos de governo, considerada como “carro-chefe”
das duas gestões. Essas intervenções passaram a ser alvo de publicações em
revistas especializadas, tais como AU (edições no 186, 217, 228, 231, 234, 236);
Monolito (edições no 07, 16); Projeto Design (edições no 369, 384, 394, 396, 401); e
na Revista Summa + (edição no 127).
Dessa intensa produção, destaca-se o projeto do Conjunto Habitacional Jardim
Edith (Figuras 22 e 23), objeto de estudo dessa dissertação, projetado e construído a
partir do Programa de Urbanização de Favelas pelos escritórios MMBB e H+F no
período de 2008 a 2013.
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Figura 22 – Favela Jardim Edith, integrante do Programa de Urbanização de Favelas.

Fonte: Daniela Schneider.
Figura 23 – Vista do Conjunto Habitacional Jardim Edith que foi construído na mesma área da favela.

Fonte: H+F Arquitetos.

Assim como na gestão anterior, outra atuação significativa foi a realização de
um concurso público nacional, promovido pela Sehab e organizado pelo IAB-SP, para
a requalificação de favelas e loteamentos irregulares no município. Nomeado de
Renova SP, o concurso, promovido em 2011, apresentou 22 perímetros de
intervenção, comportando 209 favelas que demandavam cerca de 130 mil moradias.
Além da urbanização das favelas, o concurso contemplava também propostas para
construção de conjuntos habitacionais em áreas de provisão, visando o
reassentamento de famílias.
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Dos 22 perímetros apresentados, apenas dezessete foram premiados e
contratados. Os projetos continuaram a ser desenvolvidos na gestão seguinte, de
Fernando Haddad (2013-2016), apesar de terem sofrido uma série de adaptações por
conta das novas diretrizes impostas pela Sehab. Entre as modificações mencionadas
está a necessidade de desenvolver todos os projetos de acordo com os padrões do
Programa Minha Casa Minha Vida.
A busca por qualidade nos projetos arquitetônicos elaborados em conjunto com
as Políticas Públicas para Habitação de Interesse Social parece ser uma utopia, um
sonho distante que, por vezes, desponta e se concretiza em alguns governos e depois,
na gestão seguinte, desaparece, é interrompido. A descontinuidade administrativa
presente nos Estados e Municípios brasileiro impede que os resultados de concursos
públicos voltados para novas soluções habitacionais se concretizem, salvo raras
exceções.
A grande variedade de arquitetos e escritórios de arquitetura envolvidos na
produção recente de conjuntos habitacionais denota a busca pela qualidade projetual,
e uma preocupação em respeitar os direitos à moradia digna e à cidade. De acordo
com Elisabete França, essa foi uma das premissas da Sehab ao longo do período de
2005-2013.
Outra decisão importante que caracteriza a atual política habitacional decorre
do caminho adotado em 2005 – apostar na qualidade dos projetos, na boa
arquitetura e urbanismo e nas melhores técnicas da nossa engenharia –, o
que permitiu que as intervenções da Sehab fossem reconhecidas pelo público
beneficiado. A arquitetura pública retomou, na área da habitação, sua
importância como elemento essencial na construção da cidade (FRANÇA;
COSTA, 2012, p. 24).

A diversidade de autores, arquitetos, pode ser um fator positivo em busca de
uma produção de qualidade. No entanto, é preciso ter muito cuidado para não rotular
a produção como boa (ou ruim) apenas com base na autoria do projeto. Esses rótulos
podem levar a conclusões equivocadas. Para Zein (2010, p. 64): “o debate sobre
habitação social não está completo se não for realizada a análise crítica das obras em
si mesmas”.
Realizar uma análise crítica de um projeto significa identificar tanto as
qualidades, como os aspectos que precisam ser revistos e melhorados. É necessário
entender todo o contexto em que foi realizada aquela experiência projetual e
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construtiva. A arquitetura sofre forte influência externa, especialmente aquela
realizada por meio de políticas públicas.
Muitas vezes o ideal do arquiteto não pode ser executado, não por falta de
merecimento das pessoas que lá irão morar, mas sim por falta de recursos e má
administração das verbas públicas. Em outros momentos, a personalidade do
arquiteto (ou o ego), é mais forte e esse profissional que deveria escutar as famílias
para entender suas necessidades prefere projetar a partir de sua experiência pessoal
e profissional – algumas vezes equivocada.
A busca por maior qualidade projetual inicia-se com a observação crítica sobre
aqueles projetos já construídos. É necessário estabelecer, constantemente, um
quadro referencial para que se possa rever os conceitos aplicados e seus resultados,
entender o comportamento, o grau de satisfação dos moradores, ver e perceber a
dinâmica de como os espaços foram apropriados pelos usuários.
Essas informações são relevantes e estão, atualmente, em plena discussão,
questiona-se sobre como fazer um conjunto habitacional que não se torne uma área
isolada e segregada quando inserida em um contexto urbano já configurado.
Para a elaboração desse quadro referencial, construído de modo a colaborar
com projetos habitacionais futuros, apresenta-se no próximo capítulo a análise crítica
do processo de projeto do Conjunto Habitacional Jardim Edith, buscando
compreender os ideais dos arquitetos e a realidade dos moradores, como utilizam e
entendem os espaços de uso comum.
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CRONOLOGIA DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (1989-2013)
1

1991 – Criação da Lei Moura pelo Decreto-Lei no 10.918: adequação de cortiços; exigências à sua

9

habitabilidade

8
1991 – EMURB:

9

Apresentação de todos os projetos na área central através do encarte: Resgate da Área
Central
Lançamento do concurso de anteprojetos para habitação popular no Brás
Programa Recuperando Sampa: reabilitação do centro de São Paulo
Programa de Intervenção em Cortiços
Programa de Recuperação de Cortiços
- Projeto piloto em cortiços: Madre de Deus e Celso Garcia (regime de mutirão

GESTÃO LUIZA ERUNDINA

autogerido: 1989-1992)
1991 – SEMPLA:
Apresentação do Projeto de Lei para o novo Plano Diretor do Município de São Paulo (não
aprovado)
- Criação das áreas de interesse urbanístico e controle adicional: Bela Vista e Parque D.
Pedro II
- Definido conceito de Operação Urbana
- Propostas cinco operações urbanas: Anhangabaú, Água Branca, Água Espraiada, Faria
Lima, Paraisópolis
1992 – SEMPLA:
Plano Diretor do Município de São Paulo (Lei no 10676 de 7/11/1988): atualização e
delimitação de ZEIS
- ZEIS 4 (Zona Especial de Interesse Social): bairros centrais e anel intermediário como
prioritários

1

4

1992 – SEHAB:

9

Publicação da pesquisa Cortiços: programa de habitações populares na região central de

9

São Paulo

2

Publicação do Programa Habitacional de Interesse Social: relatório de gestão 1989-1992

A presente cronologia foi elaborada pelo autor baseada nas informações contidas nas dissertações
de mestrado de Marlon Paiva e de Laura Rocha de Castro.
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1993 – Abandono e cancelamento dos projetos implementados na gestão Luiza Erundina
(01/01/1989 – 31/12/1992)

1
9
9
3

1993 – EMURB:
Decreto-Lei no 33.389: criação do PROCENTRO – Programa de Requalificação Urbana e
Funcional

GESTÃO PAULO MALUF

Decreto-Lei no 33.391: criação de 15 polos de recuperação urbana

1993 – SEHAB:
Criação da Comissão PROCENTRO
Lançamento do Concurso Nacional de ideias para um novo Centro de São Paulo
(SEHAB/IAB)
Decreto-Lei no 11.632: criação do Fundo Nacional da Habitação

Março de 1995 – Aprovação da Operação Urbana Faria Lima (OUFL) pela Lei no 11.732
Estabelecia programa de melhoramentos públicos para a área de influência definida em
função da interligação da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Avenida Pedroso de Moraes
e com as avenidas Presidente Juscelino Kubitschek, Hélio Pellegrino, dos Bandeirantes,
Engenheiro Luís Carlos Berrini e Cidade Jardim

Maio de 1995 – Aprovação da Operação Urbana Água Branca (OUAB) pela Lei no 11.774

1
9
9
6

Dezembro de 1995 – Início das obras para abertura da Avenida Água Espraiada (atual av. Jornalista
Roberto Marinho) – antes mesmo da aprovação da Operação Urbana Água Espraiada

1997 – EMURB:

1
9
9
7

GESTÃO CELSO PITTA

2
0
0
0

Decreto-Lei no 12.348: criação da Operação Urbana Centro

1997 – SEHAB:
Publicação do documento Propostas para a Habitação na Área Central
Publicação do relatório da FIPE sobre o diagnóstico e planos de ação para moradias de
aluguel
Lançamento do Projeto HabiCentro
- Projetos habitacionais para a classe média
- Operação Cortiço
- Projeto Terceira Idade
- Projeto residencial estudantil
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2001 – Constituição da Comissão de Estudos sobre Habitação na Área Central de São Paulo

2
0
0
1

Criação do Fórum de Desenvolvimento Social e Econômico de São Paulo
Aprovação da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) pela Lei no 13.260 de
28/12: primeira operação urbana a utilizar os dispositivos do Estatuto da Cidade (Lei
Federal no 10.257/2001).
A principal justificativa para sua implantação foi a garantia ao atendimento social à
população residente nas favelas localizadas em seu perímetro. Sabe-se que, em 1995,
existiam 68 núcleos de favelas lineares, resultando em mais de 50mil pessoas (FIX, 2001).

Setembro de 2002 – Aprovação do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE):
Decreto-Lei no 13.340
2002 – SEHAB/ Administração Regional da Sé (1a Frente):
Lançamento do Programa Habitação no Centro
- Programa Reconstruir o Centro (não desenvolvido após a etapa inicial do projeto em
2001)
- Programa Morar no Centro
Programa de Arrendamento Residencial (PAR)

GESTÃO MARTA SUPLICY

Programa de Locação Social: resolução no 23 de 12/06 aprovada pelo FMH
Programa de Moradias Transitórias
Perímetro de Reabilitação Integrada do Habitat (PRIH)
Continuidade dos projetos da Gestão Luiza Erundina (1989-1992)
Criação de incentivos para uso habitacional no centro da cidade
Programa de Intervenção em Cortiços
Programa de Intervenção em Terrenos, Prédios Isolados e/ou Deteriorados

2003 – EMURB/ BID (2a Frente):
Lançamento do Programa Ação Centro:
- Criação do Conselho Executivo Ação Centro
- Elaboração de ações gerais para o Centro e para o Município de São Paulo
2003 – SEMPLA (3a Frente):
Lançamento do Plano Municipal de Habitação (elaborado pela SEHAB por imposição do
PDE)
2003 – SEHAB:

2
0
0
4

Decreto-Lei no 44.401 de 19/02: regulamenta os Perímetros de Reabilitação Integrada do
Habitat (PRIH)
2003 – Início da construção da Ponte Estaiada na área da Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada. Seu término aconteceria somente em 2008.
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2005 – Abandono e cancelamento dos projetos implementados na gestão Marta Suplicy (01/01/2001
– 31/12/2004)

2
0
0
5

GESTÃO JOSÉ SERRA

Promulgada a Lei de Incentivos Seletivos (Lei no 14.096/05) que dispõe sobre a criação do
Programa de Incentivos Seletivos para a região adjacente à Estação da Luz, na área central
do Município de São Paulo
Iniciadas as obras das alças de acesso da Marginal Pinheiros à Avenida Jornalista Roberto
Marinho, as quais foram anunciadas como obras necessárias para eliminar o cruzamento
com a Avenida Berrini e, consequentemente, melhorar o trânsito na região

2006 – José Serra decreta o cancelamento dos projetos aprovados em concurso por definir como
inviáveis:
Abandono do Projeto de reforma do edifício São Vito realizado pelo arq. Roberto Loeb
Cancelamento do Projeto Bairro Novo que iria requalificar uma região industrial no bairro
da Água Branca

2
0
0
6

Reinicio de um processo de expulsão e segregação da camada proletária: gentrificação do
centro

2006 – Gilberto Kassab, vice-prefeito de São Paulo na gestão José Serra, assume a prefeitura
(01/04/2006)

2
0
0
6

2006 – SEHAB:
Lançamento do Programa de Cortiços
Lançamento do Programa HabiSP

GESTÃO GILBERTO KASSAB

-

Reurbanização de favelas, loteamentos irregulares, intervenção em cortiços e núcleos
urbanizados

2007 – EMURB:
Consultoria para o estudo vocacional da área Nova Luz e elaboração do Plano de Negócios
(EMURB/Sub-Sé)
O Programa de Requalificação Urbana e Funcional PROCENTRO vocaciona-se ao Projeto
Nova Luz

Março de 2008 – Firmado termo de Cooperação entre EMURB e SEHAB tendo em vista a implantação
de unidades de habitação de interesse social no âmbito da OUCAE
Teve início a elaboração do projeto arquitetônico para o Conjunto Habitacional Jardim
Edith realizado pelos escritórios MMBB e H+F. Foram realizadas três versões preliminares
até a concretização do projeto executivo (quarta versão, 2010)

Maio de 2008 – Inauguração da Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira
O evento tornou-se emblemático, pois antes desta data o prefeito tentou retirar as famílias
que ainda resistiam no Jardim Edith, mas foi proibido por uma ação da Defensoria Pública e
uma ação dos próprios moradores baseada no Plano Diretor de 2002 que determinava o
local como ZEIS.
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2009 – Moradores da antiga Favela do Jardim Edith saíram da área para o início das obras do
conjunto habitacional

2010 – SMDU:
Publicação e lançamento do Projeto Nova Luz
2010 – SEHAB:
Início do debate público para o Plano Municipal de Habitação 2009-2024
Lançamento do Programa de Habitação e Requalificação do Centro: Renova Centro pela
SEHAB/COHAB
Lançamento do Programa Centro Legal e Moradia Assistida (reflexos do Projeto Nova Luz)
Início das obras de implantação do Conjunto Habitacional Jardim Edith

2
0
1
3

Dezembro de 2012 – Foram entregues 92 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Jardim
Edith

2013 – Término das obras do Conjunto Habitacional Jardim Edith, entrega das últimas 160 unidades
habitacionais

LEGENDA
Eventos relacionados ao estudo de caso: Conjunto Habitacional Jardim Edith
Gestão Luiza Erundina: projetos para os cortiços e criação de políticas habitacionais
Gestão Maluf e Pitta: paralisação de projetos e estagnação de políticas habitacionais
Gestão Marta Suplicy: desenvolvimento de projetos e de políticas habitacionais
Gestão Serra-Kassab: paralisação de projetos, programas de gentrificação excludentes

87

2. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EDITH 5

O conjunto Habitacional Jardim Edith, projeto dos escritórios de arquitetura
MMBB e H+F (2008 a 2013), foi idealizado para ocupar o lugar da favela homônima
que se situava nesse mesmo terreno. Este local é considerado, desde a década de
1990, como um dos pontos mais significativos para o recente crescimento do setor
financeiro e de serviços da cidade de São Paulo: o cruzamento das avenidas
Engenheiro Luís Carlos Berrini e Jornalista Roberto Marinho (figura 24).
Figura 24 – Duas vistas bem distintas do cruzamento entre as Avenidas Engenheiro Luís Carlos
Berrini e Jornalista Roberto Marinho. Acima, uma vista aérea e, abaixo, a realidade da favela.

Fonte: Fickr.

5

Ao longo de toda a pesquisa realizada sobre o projeto notamos que a grafia da palavra Edith é feita
de duas maneiras distintas (Edith ou Edite). Nas publicações do Sehab aparece o termo “Jardim Edite”.
Apesar disso, pesquisadores importantes como Mariana Fix, Monica Olczyk e Aécio Flávio Lacerda Jr
– além da própria associação dos moradores – utilizam o termo “Jardim Edith” e este será, portanto,
adotado nesse trabalho. A ficha completa com os dados do projeto encontra-se no Apêndice A (p. 222).
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O Conjunto Habitacional, situado na zona sul de São Paulo, mais precisamente
no bairro do Brooklin, foi destinado para a população da antiga favela Jardim Edith
(figura 25) que ocupava aquele terreno desde a década de 1970. O projeto faz parte
da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) e encontra-se dentro do
perímetro de uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS).
Figura 25 – Foto aérea da Favela Jardim Edith, 2000.

Fonte: PMSP, adaptado pelo autor.

O Plano Diretor do Município de São Paulo (PDE, 2014) define as ZEIS como:
[...] porções do território destinadas, prioritariamente, à recuperação
urbanística, à regularização fundiária e produção de Habitações de Interesse
Social – HIS ou do Mercado Popular - HMP, incluindo a recuperação de
imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços
públicos, serviço e comercio de caráter local (PDE, 2014, n.p.).

Essas áreas têm como objetivo principal a incorporação da cidade clandestina
à cidade legal, estendendo o direito à cidade e à cidadania. No entanto, embora esteja
inserido em uma ZEIS 16, a idealização e concretização do conjunto demandou um
enorme esforço coletivo dos antigos moradores da favela para permanecerem no
mesmo local. Foram inúmeros os embates judiciais até sua efetivação.

6

As Zonas Especiais de Interesse Social 1 são: Favelas, loteamentos irregulares e conjuntos
habitacionais de interesse social, nos quais podem ser feitas intervenções de recuperação urbanística,
regularização fundiária, produção e manutenção de habitações de interesse social.
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Do início da ocupação irregular até os dias de hoje, mudanças significativas
determinaram um novo horizonte para aqueles que lutaram por uma moradia digna e
pela possibilidade de se manterem no local que já habitavam, muito próximo à um dos
mais importantes centros financeiros da capital paulista, uma das maiores cidades do
mundo.
Para melhor compreensão do objeto de estudo e sua inserção na cidade
acredita-se que uma breve pesquisa sobre a origem e estruturação do bairro do
Brooklin até sua situação atual, é de fundamental importância para entender os
vínculos existentes entre os moradores do Jardim Edith (figuras 26 e 27) e aquele
local, onde moram há mais de 45 anos.
Figura 26 – Favela Jardim Edith, c. 2000.

Fonte: Fickr.
Figura 27 – Remoção dos moradores da Favela Jardim Edith, 2009.

Fonte: Iberê Thenório.
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É importante entender a história e as transformações ocorridas no bairro para
apreender a história dessas pessoas e sua luta por uma moradia mais digna. São
trabalhadores que, muitas vezes, por falta de opção na cidade legal ocuparam um
assentamento irregular que, por sua vez, deu origem à favela (1973) ao longo de
gestões distintas com políticas-públicas desencontradas que não seguiram um
mesmo pensamento ideológico-social.

2.1 Relação do projeto com a cidade e as políticas habitacionais

A história do bairro do Brooklin tem origem em meados do século XIX. A região
de várzea pantanosa e muito arborizada, onde se encontrava a Fazenda Casa
Grande, com 174 alqueires, foi comprada por um casal de alemães Carlos e Ana
Carolina Klein. "Eles vinham de uma grande comunidade germânica do bairro de
Colônia - região de Parelheiros, pouco adiante de Santo Amaro", explica Levino
Ponciano no livro intitulado Bairros de São Paulo de A a Z (2002, p.37).
Os primeiros sinais de desenvolvimento da região estavam ligados à linha de
bonde, movidos a vapor, da Companhia Carris de Ferro de São Paulo. Esta linha, que
interligava os municípios de Santo Amaro e São Paulo, possuía um dos seus pontos
de parada, projetado em 1886 pelo engenheiro Alberto Kuhlmann (1845-1905), no
bairro onde hoje se localiza o Jardim Edith. Esta estreita relação dos trilhos com o
bairro, atraíram novos investimentos públicos e privados, interesse imobiliário e
industrial.
Um dado importante sobre o Brooklin Paulista é que ele formava o
denominado cinturão de loteamentos residenciais suburbanos, e, com o seu
desenvolvimento, acabou ultrapassando os limites municipais de Santo
Amaro e ocupou trechos expressivos do município de São Paulo. Por fim, a
região de Santo Amaro se integrou por completo a São Paulo em 1935,
diferentemente do que aconteceu com os municípios de Guarulhos e São
Bernardo, que permaneceram independentes (LACERDA JUNIOR, 2016, p.
17-8).

Nas primeiras décadas do século XX, o terreno da Fazenda Casa Grande foi
vendido para os imigrantes Júlio Klaunig e Álvaro Rodrigues. Estes, por sua vez, em
meados da década de 1920, iniciaram o processo de divisão e venda dos lotes. Os
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limites da Fazenda abrangiam o que conhecemos hoje como a Avenida Santo Amaro,
Avenida Morumbi, Marginal Pinheiros e Avenida Água Espraiada. Naquela época o
local era conhecido como Bairro do Cordeiro, por causa de um córrego que cruzava a
região e, mais tarde, o povoado passou a se chamar Quinto Desvio – nome dado por
ordem numérica das paradas do bonde.
Em 1922 o local ganha nominação de bairro, Brooklin Paulista, com a união de
mais dois loteamentos à Fazenda Casa Grande: um pertencente a Affonso de Oliveira
Santos, com o nome de Jardim das Acácias, estabelecido entre as atuais Avenidas
do Morumbi e Roque Petrone Júnior, e no outro sentido entre a Avenida Santo Amaro
e Marginal Pinheiros; o outro da Sociedade Anônima Fábrica Votorantim (figura 28),
situado no perímetro das atuais Avenidas de Santo Amaro, Washington Luís, Vicente
Rao e Água Espraiada. Em 1935, a região de Santo Amaro se integra como mais um
bairro de São Paulo (LACERDA JUNIOR, 2016).
Figura 28 – Campanha de vendas de terrenos no bairro do Brooklin Paulista, propriedade da
Sociedade Anônima Votorantim. Anúncio Diário Popular de 15/03/1921.

Fonte: Ralph Mennucci Giesbrecht.

A região foi ocupada principalmente por colonos alemães e portugueses que
desempenharam um papel importante na valorização do território, transformando os
sítios e chácaras em loteamentos. A articulação entre as obras de infraestrutura
urbana – fornecimento de energia elétrica, pavimentação, bondes e retificação dos
rios – ocasionou uma modernização na cidade e no bairro. Todas essas obras
vinculadas ao provimento de serviços públicos atraíram investidores imobiliários, que
construíram diversas residências, fábricas e outros empreendimentos.
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Várias companhias estrangeiras aplicaram seu capital na cidade de São
Paulo. Os estrangeiros desempenharam um grande papel na valorização do
território paulistano, os terrenos adjacentes à cidade, beneficiados pelas
companhias estrangeiras e seus serviços, promoveram uma sistemática
especulação, ocasião em que companhias e proprietários de terrenos
revelaram seus interesses de lotear terras e vender (MARTINS, 2012, p. 60).

O loteamento do Brooklin Paulista ganhou destaque, assim como ocorreu com
os bairros próximos: Campo Belo e Indianópolis. Este fato contribuiu para a
aproximação dos limites dos municípios de Santo Amaro e São Paulo
(LANGENBUCH, 1971).
Outro personagem importante para o desenvolvimento do bairro foi o
engenheiro britânico Louis Romero Sanson, presidente da Empresa Imobiliária de
Construção Civil Autoestradas S.A. A empresa foi responsável pela construção de
uma estrada que ligaria São Paulo a Santo Amaro. As obras da autoestrada
Washington Luís foram iniciadas em 1927 e concluídas em 1933, estabelecendo a
conexão rodoviária entre o centro da cidade e o novo bairro.
De acordo com pesquisa realizada por Lacerda Junior (2016), a divisão do
Brooklin Paulista e sua nova denominação para Brooklin Novo e Velho, ocorreu da
seguinte maneira:
A primeira parte do Brooklin Paulista a ser loteada partia da Avenida Santo
Amaro e se estendia até a Autoestrada Washington Luiz delimitada pela
Avenida Professor Vicente Rao até o córrego Água Espraiada (que foi
canalizado e se transformou em avenida de mesmo nome, atualmente
denominada Avenida Jornalista Roberto Marinho). Esse quadrante
futuramente seria conhecido como Brooklin Velho.
A segunda parte do bairro passou a se chamar Brooklin Novo, por fazer parte
da nova expansão de loteamentos que levava o desenvolvimento em direção
à margem do rio Pinheiros. O desenho dos arruamentos e lotes seguiam a
malha ortogonal, em “quadrícula”. [...]. A nova parte do Brooklin era delimitada
pelas avenidas: Santo Amaro, Roque Petroni Jr., Nações Unidas e dos
Bandeirantes (LACERDA JUNIOR, 2016, p. 21-22).

Ao longo das décadas de 1920 a 1950 outro projeto importante ocorreu na
cidade (em nome do progresso): a retificação do Rio Pinheiros. Em nome do
progresso, essa intervenção tinha intenção de acabar com as inundações, inverter o
sentido do curso do rio, canalizá-lo e direcioná-lo para a represa Billings com a
construção da Usina Elevatória de Traição, construir vias expressas ao longo do novo
traçado, e principalmente um ganho expressivo de terreno através de aterros na
várzea do rio.
Os arredores do rio Pinheiros foram alvo de estratégias imobiliárias desde a
incorporação de suas várzeas à cidade, por meio das obras de retificação do
rio, nos anos 1930, que tornaram a empresa canadense Light & Power
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detentora do monopólio de produção e distribuição de energia, proprietária
de 21 milhões de metros quadrados na cidade (Seabra, 1987). A
transformação de uma região pantanosa, entre o espigão da Avenida Paulista
e o rio Pinheiros, na região mais valorizada da cidade – o chamado quadrante
sudoeste – se deu por meio de uma articulação entre capital financeiro
internacional, mercado de terras, legislação urbanística e redes de
infraestrutura, para a produção dos loteamentos residenciais [...] (FIX, 2009,
p. 46).

A retificação do Rio Pinheiros (figuras 29 e 30) transformou a paisagem da
cidade de São Paulo e, especialmente, dos bairros contíguos a ele. As áreas deixadas
vazias, antes ocupadas pelo leito e várzea do rio, foram destinadas à indústria, além
dos loteamentos residenciais destinados aos operários. A região não possuía muita
infraestrutura, o que tornava o valor dos imóveis mais acessíveis à população de
classe média-baixa.
Figura 29 – Por onde passava o Rio Pinheiros na região da Berrini antes da retificação.

Fonte: Angela Kayo.
Figura 30 – Foto aérea mostrando leito do Rio Pinheiros antes da retificação.

Fonte: Angela Kayo.
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O Brooklin Novo desenvolveu-se, também, à margem do Rio Pinheiros, mas,
no entanto, diferente de outras regiões, passou a ter características voltadas à
especulação imobiliária e ao atendimento de uma população com mais renda, foi
ocupado por pessoas de classe média.
Iglecias descreve o bairro do Brooklin como:
[...] uma região que sofre processos de especulação e valorização imobiliária
desde o início do século XX. O bairro que tinha, até́ meados dos anos de
1970, uso predominantemente residencial e, em menor escala, industrial,
tornou-se, a partir dos anos de 1980, o entorno da mais marcante intervenção
do capital privado sobre o traçado urbano da história da cidade de São Paulo.
A construção da Berrini, a avenida que corta o bairro, foi uma invenção da
Bratke Collet, numa operação praticamente monopolista (IGLECIAS, 2002, p.
53).

A construtora Bratke-Collet, pertencente aos arquitetos Francisco Collet e
Roberto Bratke, foi responsável pelo desenvolvimento imobiliário da Avenida Luís
Carlos Berrini, na década de 19707. A substituição de uma “várzea pantanosa” por
uma nova avenida repleta de “edifícios inteligentes” impulsionou o desenvolvimento
do chamado vetor Sudoeste (figura 31).
Não há́ , em todo o território nacional, concentração tão expressiva de
empreendimentos com padrão de construção e funcionamento tão
avançados quanto no Vetor Sudoeste da capital paulista. As torres de
escritórios que estão sendo construídas na região incorporam também toda
sorte de inovações tecnológicas em termos de administração predial,
segurança patrimonial e infraestrutura de telecomunicações internacionais.
Estas torres são popularmente conhecidas como “prédios inteligentes”
(IGLECIAS, 2002, p. 53).

7

Segundo consta no site da construtora Bratke/Collet, os arquitetos Roberto Bratke e Francisco Collet:
“[...] avistaram uma grande área e tiveram uma visão. Uma visão de futuro. Era uma região de várzea,
próxima à marginal Pinheiros, que “ligava nada a coisa alguma”. Mas para aqueles jovens
empreendedores, era exatamente o que procuravam: terrenos baratos em uma região com ótimo
potencial. Grande oportunidade para construir prédios de escritórios de acordo com a nova era digital
que vinha pela frente. Edifícios com grandes vãos, sem pilares, desenho moderno e funcional. Puseram
mãos à obra naqueles idos de 1975”.

95

Figura 31 – Cruzamento das Avenidas Berrini e Água Espraiada (Jornalista Roberto Marinho) em três
momentos distintos: foto aérea de 1958, mapa de localização (2004) e foto aérea de 2015.

Fonte: Geoportal Memória Paulista, adaptado pelo autor.

O primeiro edifício construído na avenida foi o Bandeirantes (figuras 32 e 33),
projeto de Carlos Bratke, concluído em 1977. A partir da década de 1980 e,
principalmente na década de 1990, outras empresas foram atraídas para a região
pelos preços relativamente mais baixos do que aqueles praticados na Avenida
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Paulista, possibilitando escritórios mais amplos e com mais tecnologia, fatos que
consolidaram a região da Avenida Berrini como a nova centralidade da cidade.
Na região da Avenida Berrini e da Marginal Pinheiros foi estabelecido um
novo subcentro da cidade de São Paulo desenvolvido pelo grupo restrito de
poder econômico, um pool de empresas brasileira e multinacionais da região,
em contraposição do eixo da Avenida Paulista onde os participantes do
mercado tinham caráter mais heterogêneo (OLCZYK, 2015, p. 36).
Figura 32 – Edifício Bandeirantes (1976) projeto do arquiteto Carlos Bratke.

Fonte: Bratke e Collet.
Figura 33 – Vista aérea Av. Berrini com Edifício Bandeirantes em primeiro plano, c. 1990.

Fonte: Fickr.

A respeito da consolidação da Avenida Luís Carlos Berrini como a nova
centralidade de São Paulo, a arquiteta e urbanista Mariana Fix aponta que,
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O resultado foi assim traduzido numa manchete de jornal: “A cidade muda de
rumo”8. A formulação é emblemática da tendência de se identificar “a cidade”
como aquela parte onde se concentram as camadas de mais alta renda e os
interesses da classe dominante (FIX, 2009, p. 47).

Muitas vezes, os textos e reportagens que enaltecem o crescimento e
desenvolvimento do vetor sudoeste e, também, sua afirmação como novo centro
financeiro e empresarial da cidade, não mencionam, em momento algum, a existência
de uma grande favela linear existente naquela área há décadas: a favela Jardim Edith
(figura 34).
Figura 34 – Foto aérea Favela Jardim Edith, 2004.

Fonte: PMSP, adaptado pelo autor.

Segundo depoimentos de moradores, a favela Jardim Edith surge no início dos
anos 1970, período anterior ao desenvolvimento da Avenida Berrini e do surgimento
da Avenida Água Espraiada (atual Jornalista Roberto Marinho). Naquele momento a
favela ocupava um terreno muito maior do que aquele em que se encontra implantado,
atualmente, o conjunto habitacional de mesmo nome. De acordo com Fix, em 1995,
Entre a Marginal do rio Pinheiros e a Avenida Luís Carlos Berrini ficava a
favela Jardim Edith, formada por aproximadamente 3 mil famílias, num
terreno de 68 mil metros quadrados, ao lado da obra do Centro Empresarial
Nações Unidas e do recém-inaugurado megaempreendimento World Trade
Center, conjugado ao hotel ‘cinco estrelas’ Meliá e ao Shopping D&D (FIX,
2001, p. 37).

O surgimento da favela relaciona-se diretamente com abertura e construção da
Avenida Água Espraiada, idealizada na gestão do prefeito Francisco Prestes Maia,

8

A autora refere-se à reportagem publicada no Jornal da Tarde em 04/08/1989.
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responsável pela promulgação da lei, no 6.591 de 5 de novembro de 1964, “que
delimitava uma faixa dos terrenos localizados nas margens do córrego destinados à
desapropriação com a finalidade de canalização do córrego e abertura da avenida”
(OLCZYK, 2015, p. 38).
Na década seguinte, após alterações no traçado do projeto apresentado pelo
Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para a construção de um minianel
rodoviário metropolitano ao longo da Avenida Água Espraiada, os terrenos
desapropriados, ao longo do córrego, permaneceram sem uso – um fator decisivo
para as ocupações.
Muitos dos imóveis indenizados foram ocupados pelos próprios funcionários
do DER e as terras serviram para a construção de moradias precárias,
habitadas por migrantes que vinham trabalhar em São Paulo e,
posteriormente, por moradores de outras regiões da cidade (LACERDA
JUNIOR, 2016, p. 29).

A região não apresentava valor significativo no mercado imobiliário até que
foram iniciadas as obras de diversos empreendimentos nas imediações das avenidas
Engenheiro Luís Carlos Berrini e Água Espraiada. Nesse momento alterou-se
drasticamente o quadro socioeconômico daquele local, ao mesmo tempo em que se
incentivou e “acelerou o processo de construções irregulares ao longo de toda
extensão do córrego” (OLCZYK, 2015, p. 39).
Do ponto de vista dos interesses imobiliários, contudo, a favela era um
entrave à expansão. Entre dezembro de 1995 e janeiro de 1996, a maior parte
dos moradores do Jardim Edith foi violentamente expulsa, retirada que
representou, porém, mais do que a remoção de um obstáculo, a possibilidade
de grandes ganhos (FIX, 2009, p. 49 – grifos nossos).

A área em que estava implantada a favela do Jardim Edith foi objeto de uma
operação urbana aprovada em 2001: Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.
Sobre esse tema, Fix (2009, p. 51) explica:
As operações urbanas são instrumentos urbanísticos apresentados,
principalmente a partir da década de 1990, como solução para a renovação
ou modernização de trechos da cidade, por supostamente permitirem custear
os investimentos com recursos arrecadados entre seus beneficiários. O
exame sobre como essas operações aconteceram em São Paulo indica que,
embora possam ser propostas para qualquer região da cidade, só funcionam
em áreas de interesse imobiliário [...]. Assim, tenham ou não sucesso
financeiro, as operações são contrárias ao desenvolvimento de políticas de
distribuição de renda, democratização do acesso à terra e aos fundos
públicos.

O projeto dessa intervenção era antigo, foi formulado na administração da
Prefeita Luiza Erundina (PT, 1989-1992) e sofreu diversas modificações nas gestões
seguintes. Manteve-se, entretanto, em todos os governos, como suposta justificativa,
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a resolução do problema habitacional da região, permanecendo os moradores,
obrigatoriamente, dentro do perímetro da operação (FIX, 2009).
Na gestão da Prefeita Marta Suplicy (PT, 2001-2004), após a aprovação da
OUCAE, foram regulamentados os Certificados de Potencial Construtivo Adicional
(Cepacs). Dessa maneira, os benefícios oferecidos nas operações urbanas passaram
a ser comercializados na forma de certificados emitidos pela prefeitura e poderiam ser
utilizados para pagamento de obras ou leiloados na Bolsa de Valores.
A definição das prioridades a serem atendidas com os recursos arrecadados
nos leilões dos Cepacs da Água Espraiada ficou a cargo do grupo gestor da
operação: (a) complexo de pontes do Real Parque; (b) habitações de
interesse social (HIS); (c) ampliação de áreas verdes; (d) elaboração dos
projetos relativos ao Plano de Intervenções. [...]. Apesar de o problema
habitacional ter sido largamente utilizado como justificativa para a aprovação
da operação, apenas dois dos 17 membros do grupo eram diretamente
ligados aos moradores das favelas. A definição da ponte como prioridade
número um desobrigou a prefeitura de construir as casas enquanto as obras
viárias – que beneficiam largamente essas entidades – não ficassem prontas
(FIX, 2009, p. 53).

Nas administrações de José Serra (PSDB, 2005-2006) e Gilberto Kassab
(DEM, 2006-2012), a prefeitura voltou a intervir no terreno da Favela Jardim Edith,
pressionando os moradores para que se mudassem imediatamente daquela área.
Entre os anos de 2007 e 2009, foram promovidos diversos tipos de ações pelos
governantes para a remoção dos moradores da favela. Foram várias tentativas contra
os direitos daquelas pessoas à moradia digna e à cidade.
Em 2007, a Prefeitura fez duas propostas: a primeira "presenteava" a família
com cheques-despejo cujos valores variavam de R$ 5 mil a R$ 8 mil. A segunda
ofereceu moradia em outros locais, como o conjunto habitacional da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), no Campo Limpo (extremo da Zona
Sul), e no conjunto José Bonifácio (extremo da Zona Leste), ambos empreendimentos
da Cohab. De acordo com a Associação de Moradores do Jardim Edith, cerca de 396
famílias saíram da favela após as ofertas da prefeitura. A maior parte aceitou os
cheque-despejos;

aproximadamente
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famílias

optaram

pelos

conjuntos

habitacionais.
Gerôncio Henrique Neto (1942-2015) presidente da Associação de Moradores
do Jardim Edith, foi protagonista para o desfecho positivo dessa história marcada por
décadas de lutas em prol de moradia digna. Em 2007 foi quando, após um incêndio
ter atingido a comunidade (figura 35) e terem sido intensificadas as remoções (figura
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36), a Associação de Moradores, por meio da Defensoria Pública, acionou a Justiça
para reivindicar sua permanência no local.
Figura 35 – Incêndio na Favela Jardim Edith, 2007.

Fonte: Isabela Noronha/G1.
Figura 36 – Demolição da Favela Jardim Edith, 2009.

Fonte: Marcelo Min/Revista Época.

As famílias restantes que continuaram no local, com apoio da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, se beneficiaram da resposta à ação judicial movida
pelos moradores, que determinou em 2008 a construção de novas unidades
habitacionais na área da extinta favela. Na determinação, o juiz da 13º Vara da
Fazenda Pública exigia uma efetiva e concreta política habitacional que previsse o
reassentamento definitivo das famílias atingidas pelas obras.
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Por meio de um acordo judicial, a Prefeitura então se comprometeu com a
construção de um conjunto habitacional, com unidade básica de saúde, creche,
restaurante-escola e área de lazer, para atender as famílias que ainda restavam na
comunidade. O programa foi definido por Sr. Gerôncio e pela comunidade, em
conjunto com os arquitetos. Segundo depoimento de Eduardo Ferroni, arquiteto do
escritório H+F,
Eles [a comunidade do Jardim Edith] estavam preocupados em discutir o
programa dos equipamentos, que esses equipamentos são a questão mais
especificamente trabalhada nesse projeto. Para nós é a maior ênfase que a
gente quis dar, no sentido do que a gente entendia como melhoria do
conjunto, não fazer com que fosse só habitação, incluir esses equipamentos
no próprio edifício, essa foi a maior questão levada para nós junto da Sehab
e que precisou de uma energia, uma discussão, um convencimento, nossa
preocupação maior estava aí. A liderança também estava preocupada em
discutir que equipamentos seriam esses, porque eles entenderam que isso
contribuiria para a qualidade do conjunto, para a vida que o conjunto teria, até
para o atendimento deles próprios também, mas não só para eles. E o
restaurante-escola foi uma coisa que eles mesmos devotaram, que é um
serviço que a câmara dos vereadores tem e que é gerido por uma ONG, e se
tinha conhecimento disso e eles acharam que esse conjunto poderia ter isso,
e para os moradores, eles tinham interesse em um programa que pudesse
também gerar formação, provavelmente emprego. Então, o restauranteescola foi um equipamento que eles discutiram bastante, o que quero dizer é
que eles estavam interessados em discutir questões mais amplas, eles não
estavam interessados em discutir a habitação (FERRONI, 2016, n.p.).

Ferreira (2012) e Fix (2009) nos fazem refletir sobre a qualidade dos projetos
elaborados para abrigarem habitação de interesse social e, também, a relação com o
local em que se inserem na cidade, costumeiramente implantados na preferia, distante
da cidade formal, em terrenos baratos, sem infraestrutura. O Jardim Edith foge a essa
regra, mas não por vontade política ou políticas públicas, o conjunto permanece no
local da antiga favela (figura 37) por meio da luta da população por moradia digna.
Diante do histórico de pressão exercida pela prefeitura para a saída dos
moradores, a qualidade do projeto, que deveria ser a regra para habitação de
interesse social, parece, nesse caso, estar a serviço do marketing político e
dos interesses imobiliários (FIX, 2009, p. 54).
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Figura 37 – Contrastes urbanos: Hotel Hilton e a Favela Jardim Edith, 2008.

Fonte: Carlos Alckmin.

O Conjunto Habitacional Jardim Edith (figura 38) foi concluído somente em
2013, com projeto arquitetônico diferenciado e grande qualidade projetual, em relação
a outros produzidos pelo poder público. Sua construção reafirma o direito dos
cidadãos de permanecerem no local onde já moravam, independente de ser uma das
áreas mais valorizadas da cidade.
Figura 38 – Vista aérea do Conjunto Jardim Edith recém construído, 2013.

Fonte: H+F Arquitetos.
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2.2 Processo do projeto

A primeira reunião do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada
Água Espraiada, ocorreu no dia 27/03/2003, no auditório do vigésimo sexto andar do
Edifício Martinelli, localizado no centro da capital paulista. Nessa data, se iniciaram as
discussões e as aprovações das propostas de prioridades: 1. Complexo de pontes do
Real Park; 2. Habitações de Interesse Social; 3. Ampliação de áreas verdes; 4.
Elaboração dos projetos relativos ao Plano de Intervenções: com prioridade nas
intervenções em habitação de interesse social em áreas onde já houve a construção
da Avenida Água Espraiada e ao longo de todo o leito do Córrego Água Espraiada
(OUCAE, 2003, n.p.).
Um antigo morador da Favela Jardim Edith e presidente da União dos
Movimentos de Moradia, Gerôncio Henrique Neto, participou assiduamente e
diariamente das discussões desse processo. Dedicou sua vida à conquista dos
direitos fundamentais daquela comunidade, tais como moradia, educação e o direito
de permanecerem morando naquele mesmo local. Tinha um conhecimento apurado
das legislações vigentes e do Plano Diretor Estratégico (PDE, 2002). Estava sempre
atento às informações dos processos de atendimento da Lei. Questionava,
ininterruptamente, as decisões que eram tomadas nas reuniões do Grupo de Gestão
da OUCAE, buscava sempre defender os direitos dos moradores.
Muitas reuniões se sucederam entre os anos de 2003 e 2008, quando foi feito
um primeiro contato da Sehab, por meio da superintendente, na época, Elizabete
França (2007-2012), com o escritório MMBB dos arquitetos Marta Moreira e Milton
Braga. Foi solicitado um estudo de possibilidades para um novo projeto, na área
definida como ZEIS, na antiga favela Jardim Edith.
Outros projetos, com as mesmas prerrogativas, já estavam sendo idealizados
por diferentes escritórios de arquitetura, entre os quais pode-se destacar: o Jardim
Lidiane (projeto do escritório Andrade Morettin), Real Parque (projeto do arquiteto
Eduardo Colonelli – Escritório Paulistano de Arquitetura, figura 39), Águas Espraiadas
(projeto do arquiteto Marcelo Suzuki, figura 40), Corruíras e Cantinho do Céu (projeto
do arquiteto Marcos Boldarini), Heliópolis Gleba G (projeto do escritório Biselli &
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Katchborian, figura 41), Comandante Taylor (projeto do escritório Piratininga), entre
outros.
Figura 39 – Conjunto Habitacional do Real Parque, Escritório Paulistano Arquitetura, 2010-2.

Fonte: Escritório Paulistano Arquitetura.
Figura 40 – Edifício Iguaçu, Marcelo Suzuki, 2011.

Fonte: Leonardo Finotti.
Figura 41 – Conjunto Heliópolis Gleba G, Biselli & Katchborian Arquitetos, 2010-2.

Fonte: Nelson Kon.
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A partir do primeiro contato feito por Elizabete França em 2008, os escritórios
MMBB Arquitetos e H+F Arquitetos, responsáveis pelo projeto arquitetônico do
Conjunto Habitacional Jardim Edith, produziram de 2008 a 2013, três versões até o
projeto final (quarta versão). Mudanças significativas do projeto ocorreram em virtude
de alterações da área inteira da ZEIS. A área destinada à construção, que havia sido
delimitada pelo Plano Diretor Estratégico de 2002, foi sendo reduzida em mais de 50%
no decorrer do processo de projeto (figura 42).
Figura 42 – Foto aérea da Favela Jardim Edith com demarcação da área de ZEIS, 2007.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 87.

Inicialmente, os arquitetos autores do projeto tiveram que entender quais as
necessidades dos futuros moradores, expressadas nas audiências públicas e também
conciliar as diferentes diretrizes e legislações vigentes. Entre elas podemos destacar
as diretrizes da Sehab (Secretaria de Habitação), OUCAE (Operação Urbana Água
Espraiada, Lei no 13.260 de 28 dez. 2001), Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de 10
jul. 2001), legislação de HIS, CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e o Plano
Diretor Estratégico (PDE, Lei no 13.430 de 13 set. 2002) que estabeleceu a ZEIS
(figura 43), garantindo assim a urbanização, habitação e o direito dos antigos
moradores de permanecerem no local.
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Figura 43 – Distribuição das quadras incluídas no perímetro inicial da ZEIS, segundo PDE 2002. As
quadras, destacadas em amarelo (Q1, Q2, Q3), foram destinadas a HIS.

Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor.

Da aprovação do Plano Diretor Estratégico até a conclusão da obra, foram
quase doze anos de espera e luta dos moradores da antiga favela. Em dezembro de
2012, a Prefeitura do Município de São Paulo realizou a entrega das chaves de 92
dos 252 apartamentos previstos. Em 2013 as obras foram concluídas e as 160
unidades habitacionais restantes foram destinadas às famílias cadastradas. O valor
de cada imóvel foi definido em 17% da renda familiar mensal, para ser pago em 25
anos.
Apresenta-se, a partir de agora, o processo de projeto do Conjunto Habitacional
Jardim Edith ocorrido entre 2008 e 2013. O objetivo desta fase do trabalho é
compreender e analisar as etapas de projeto com ênfase nas áreas comuns do
conjunto habitacional pesquisado, bem como a relação do indivíduo com o espaço
construído. Foram estudadas as estratégias de projeto idealizadas pelos escritórios
de arquitetura e, a partir dessa pesquisa, mostra-se como as diferentes soluções
interferem no uso e na ocupação do espaço público. Busca-se, dessa maneira,
contribuir com informações importantes para a idealização de novos projetos
habitacionais.
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Primeira fase do projeto: 2008

Nesta primeira proposta, nota-se a preocupação dos arquitetos em concentrar
as unidades habitacionais nos quarteirões centrais (figura 44), deixando as
extremidades do terreno destinadas aos equipamentos públicos. Com esta
configuração, os espaços públicos e semipúblicos criados, se mesclam com a cidade
e possibilitam uma melhor integração do Conjunto Habitacional com o bairro,
promovendo diferentes tipos de relações sociais. As áreas de uso privado, ficavam
restritas ao hall de entrada dos blocos de apartamentos, localizadas no térreo,
próximas aos núcleos de circulação vertical: caixa de escada e elevador.
Figura 44 – Perspectiva do Conjunto Habitacional Jardim Edith da primeira versão do projeto.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 100.

De acordo com a perspectiva do conjunto (figura 44) e com a planta de situação
(figura 45), os edifícios residenciais (528 unidades) foram definidos em prédios no
formato de lâminas, com onze pavimentos (térreo + dez andares) e oito apartamentos
por andar, determinando assim, para cada bloco um total de oitenta unidades
habitacionais. Esta tipologia referia-se às cinco lâminas que seriam implantadas de
forma perpendicular à Avenida Jornalista Roberto Marinho (Blocos A1, A2, A3, A4 e
A5), totalizando quatrocentas unidades habitacionais.
As duas lâminas do tipo B estariam posicionadas de forma paralela à Avenida
Jornalista Roberto Marinho e possuíam altura menor. Com nove pavimentos (térreo +
oito andares) e dez apartamentos por andar, o Bloco B1 possuía um total de oitenta
unidades habitacionais. O Bloco B2 era o menor em relação ao número de unidades,
com seis apartamentos por andar e um total de 48 unidades.
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Figura 45 – Planta de situação da primeira versão do projeto – organização das quadras. Os edifícios
residenciais estão destacados em amarelo (tipo A e B), e os equipamentos públicos (EP) em laranja.

Fonte: MMBB, H+F arquitetos, adaptado pelo autor.

Entre as lâminas do tipo A, localizadas nas quadras Q2 e Q3, foram previstas
as áreas de uso condominial com espaços de convivência, esporte e lazer, envoltas
por áreas verdes que circundavam os limites dos quarteirões, conforme se pode notar
na figura 46.
Figura 46 – Implantação, primeira versão do projeto.

Fonte: MMBB e H+F, adaptado pelo autor.

Segundo os arquitetos do escritório MMBB, não havia a intenção de ocupar o
terreno com vagas de estacionamento, e sim, promover uma ocupação do espaço que
fosse dirigida ao convívio social e uma melhor integração com as áreas residenciais.
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Isso não foi possível, pois ao analisar os relatórios das audiências públicas e os
levantamentos feitos pela Prefeitura, constatou-se que muito dos moradores
cadastrados para ocupar o novo projeto, faziam uso de automóveis e outros
trabalhavam como taxista.
Em virtude da análise dessa demanda, foi prevista a incorporação de duas
faixas de estacionamento que estivessem ligadas ao Conjunto Habitacional e
cruzassem os quarteirões Q2 e Q3 (figura 47). Com esse formato haveria uma divisão
dos dois quarteirões, criando uma barreira entre as tipologias B1 e B2 das cinco
lâminas das do tipo A.
Figura 47 – Composição horizontal das quadras residenciais. A linha horizontal, cinza e pontilhada,
marca as duas faixas de estacionamentos colocadas em virtude da demanda.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 112, adaptado pelo autor.

Nesta primeira fase do projeto a área inteira da ZEIS delimitada pelo Plano
Diretor Estratégico (2002), também poderia ser considerada um espaço semipúblico,
pois todos os espaços eram de livre acesso. O térreo livre, possibilitava maior fluidez
quanto ao deslocamento dos pedestres (acessibilidade) e melhor integração das
áreas verdes. A respeito das transições que acontecem entre espaços públicos e
privados, o arquiteto Herman Hertzberger explica:
Os conceitos de “público” e “privado” podem ser interpretados como a
tradução em termos espaciais de “coletivo” e “individual”. Num sentido mais
absoluto, podemos dizer: pública é uma área acessível a todos a qualquer
momento; a responsabilidade por sua manutenção é assumida
coletivamente. Privada é uma área cujo acesso é determinado por um
pequeno grupo ou por uma pessoa, que tem a responsabilidade de mantê-la
(HERTZBERGER, 1999, p. 12).

Além disso, os arquitetos pretendiam promover na parte do térreo, alguns
atrativos, destinando seu uso para algumas atividades de serviço e comércio,
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estimulando assim, diferentes possibilidades de convívio e uma “concorrência” quanto
às condições de conforto da área do exterior com a área residencial. Nota-se também,
uma permeabilidade visual (figura 48), que dava ao usuário maior autonomia em
relação à mobilidade, originária dos conceitos da arquitetura funcionalista, pois as
lâminas residenciais estavam sobre pilotis.
Figura 48 – Fachada do bloco A – primeira versão.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 112.

Nesta fase do projeto, os arquitetos ainda não tinham escolhido qual seria o
uso do equipamento público, mas sabiam que deveriam atender às recomendações
definidas pelo PDE 2002 e Sehab. A respeito das áreas institucionais, Moretti ressalta,
Sugere-se que as áreas institucionais, transferidas ao domínio público nos
empreendimentos habitacionais, sejam proporcionais à densidade
populacional, e sejam dimensionadas prevendo-se a implantação, pelos
menos, dos equipamentos de saúde (UBS), escolas de ensino infantil e
escolas de primeiro e segundo graus. Os critérios urbanísticos não podem
tentar substituir a análise de disponibilidade de equipamentos no entorno da
área em que vai ser implantado o empreendimento habitacional. Ou seja, por
ocasião do fornecimento das diretrizes ao projeto, compete ao órgão de
planejamento municipal analisar as necessidades locais e definir claramente
a finalidade, dimensões e localização dos terrenos destinados ao uso
institucional (MORETTI, 1997, p. 132).

Sabe-se que um dos equipamentos públicos propostos era um edifício
educacional que ficaria situado em frente à Praça Arlindo Rossi, possibilitando futuras
atividades externas. A creche integrada à praça, conforme se pode notar na
implantação (figura 49), expandia as dinâmicas educacionais para fora da sala,
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estimulava o desenvolvimento psicológico das crianças e melhorava a relação de
inclusão dos seus usuários com o bairro e vice-versa. Localizada em uma das
extremidades do terreno, a creche foi implantada distante da Avenida Berrini, com a
intensão de torna-la mais privativa aos usuários, mesmo sabendo-se que se tratava
de um espaço público.
Figura 49 – Implantação do Conjunto Habitacional Jardim Edith – primeira versão do projeto. Em
laranja, os equipamentos públicos; e acima, do lado direito, a Praça Arlindo Rossi integrada à creche.

Fonte: MMBB e H+F, adaptado pelo autor.

No quarteirão paralelo à Avenida Luís Carlos Berrini, a intensão era criar um
equipamento público que funcionasse como elo de conexão intermediário entre a
agitada avenida com características empresariais e o conjunto habitacional. Com o
deslocamento do bloco, – que poderia conter equipamentos públicos tais como
AMA/UBS, mas ainda não tinha uso definido (figura 49), para uma das extremidades
do quarteirão, foi possível o alargamento das calçadas e a criação de uma praça seca,
que segundo os arquitetos, poderiam receber mobiliários públicos patrocinados,
criando diversos pontos de encontro e de lazer.
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Segunda versão do projeto: 2008-2009

Muitas mudanças aconteceram da primeira versão para a segunda, tanto em
relação às soluções de implantação das unidades habitacionais e equipamentos
públicos, quanto em relação às áreas públicas e semipúblicas destinadas aos futuros
moradores. Uma das mudanças, talvez a mais significativa, ocorreu em relação à
diminuição da área do terreno definida pela ZEIS, e, como sua consequência direta, a
redução do número de 528 para 240 unidades habitacionais (figura 50).
Figura 50 – Planta de situação da segunda versão do projeto. A área com hachura corresponde à
parte do terreno que foi decrescida nessa etapa. Destacam-se os edifícios residenciais, em amarelo.

Fonte: MMBB e H+F, adaptado pelo autor.

Na 14a reunião do Grupo de Gestão da OUCAE, ocorrida em 01 de julho de
2008, o representante da União dos Movimentos de Moradia, Sr. Gerôncio Henrique
Neto, reclamou sobre a demora na construção das unidades habitacionais do
conjunto: “as desapropriações de outros terrenos já foram feitas, os projetos estão
concluídos, mas não no caso do Jardim Edith” (OUCAE, 2008, n.p.). Em resposta ao
questionamento feito por Gerôncio, o coordenador Rubens Chammas, Diretor de
Desenvolvimento e Intervenções Urbanas da EMURB, afirmou:
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[...]. Ocorre que há terrenos onde há um único proprietário, o que facilitou o
processo de desapropriação; no Jardim Edite a situação é mais complexa,
pois há vários proprietários, além de terrenos de propriedade municipal e do
DER. Os projetos estão quase finalizados e o Jardim Edite está em
andamento porque é um projeto diferenciado. Havia um projeto para um
número maior de pessoas que está sendo reformulado. Não há qualquer
predileção, apenas estão sendo cumpridos os ritos processuais de praxe. Os
recursos para o Jardim Edite estão reservados (OUCAE, 2008, n.p.).

O representante da Sehab, Sr. Alonso Antonio Lopez da Silva, também se
pronunciou a respeito da reclamação e esclareceu que os prazos iniciais estavam,
sim, em atraso e esse problema devia-se ao fato do Jardim Edith estar ocupado “[...]
o que torna a visualização mais difícil para os arquitetos que estão elaborando o
projeto. Além disso, o projeto é mais complexo, pois inclui creche e equipamento
público, e pretende-se incluir tudo em uma única licitação” (OUCAE, 2008, n.p.).
Nessa segunda proposta, o conjunto ocupou uma área 20% menor do que a
existente no primeiro estudo, conforme visto na figura 50. Apesar da Prefeitura ter a
intenção de utilizar todo o terreno disponível da ZEIS, devido a uma série de fatores,
o perímetro foi diminuído. Um dos principais motivos para a redução da área, de
acordo com Olczyk (2015, p. 117):
[...] foram realizados os estudos da situação fundiária dos lotes determinados
na primeira versão do projeto, desta forma, os terrenos com pouca viabilidade
de desapropriação foram descartados, e permaneceram as quadras com a
dominância dos lotes públicos da PMSP, DER e Secretaria da Fazenda.

Mesmo com essas novas adversidades, a primeira fase do projeto foi muito
importante para os escritórios do MMBB e H+F, pois propiciou boas discussões e
soluções arquitetônicas, promovendo principalmente o convívio social por meio de
espaços públicos com atividades de esporte e lazer, e a integração do conjunto
habitacional ao bairro que possui características predominantemente empresariais.
Percebe-se dessa maneira, que muitas das estratégias adotadas na primeira fase do
projeto foram mantidas, porém uma nova implantação foi adotada (figura 51).
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Figura 51 – Implantação da segunda versão do projeto. Os edifícios destacados na imagem
correspondem aos residenciais (amarelo) e equipamentos públicos (laranja).

Fonte: MMBB e H+F, adaptado pelo autor.

Nessa segunda versão do projeto, nota-se claramente que os equipamentos
foram mantidos nas extremidades do terreno, mas em função da diminuição da área
total, foi adotada uma nova configuração para a parte residencial. Os dois grandes
quarteirões que ficavam paralelo à Avenida Jornalista Roberto Marinho, foram
subdivididos em quatro quarteirões menores (Q3, Q4, Q5) e as vagas de
estacionamento posicionadas entre eles (figura 51).
Com essa formatação o conjunto habitacional ganhou novas ruas, que
poderiam ser interpretadas como barreiras na configuração do espaço público. No
entanto esse tipo de estratégia projetual é defendido por alguns pensadores das
questões ligadas ao urbanismo e ao melhor uso das cidades, como é o caso da
jornalista e ativista norte-americana Jane Jacobs. Em seu livro intitulado Morte e Vida
das Grandes Cidades, a autora alerta para a necessidade de “a maioria das quadras
deve ser curta; ou seja, as ruas e as oportunidades de virar esquinas devem ser
frequentes” (JACOBS, 2011, p. 197).
Ao fazer a leitura da segunda implantação do projeto, nota-se a intenção de
manter o caráter público das ruas e, consequentemente, sua valorização. Para isso
acontecer de fato, foi definido que as calçadas seriam mais amplas, com maior largura
do que o usual, respeitando as características do bairro, tornando, assim, a dinâmica
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urbana mais rica, cheia de significado e deixando a cidade mais ativa, pois seria
utilizada com grande frequência pelas pessoas.
As unidades habitacionais foram implantadas da seguinte forma: no quarteirão
Q2 foi definido um bloco residencial em forma de “L” posicionado entre a Rua Charles
Coulomb e a Rua Michael Faraday. As outras seis lâminas residenciais foram
posicionadas nas extremidades dos quarteirões Q3, Q4 e Q5 (com orientação LesteOeste, figura 52), possibilitando a criação de três pátios internos ou “praças
semienterradas” entre os blocos (figura 53).
Figura 52 – Blocos residenciais adjacentes à Avenida Jornalista Roberto Marinho. Maquete física.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 142.
Figura 53 – Blocos residenciais, vista aérea da segunda versão do projeto.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 139.

Essas praças eram rebaixadas oitenta centímetros do nível das calçadas, o que
possibilitava a criação de uma grande arquibancada com dois degraus de quarenta
centímetros, para as pessoas se sentarem, descansarem e utilizarem os espaços
destinados ao lazer (figura 54). Para os portadores de necessidades especiais, em
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especial os cadeirantes, foram propostas rampas de acesso, criando locais acessíveis
para lazer e convívio de todos, sem distinção. Os arquitetos conseguiram, dessa
forma, transformar essas áreas em lugares semipúblicos, pertencentes ao conjunto
habitacional. Além disso, todos os pátios possuíam tratamento paisagístico, com
muitas árvores, pomar e um trecho destinado à prática de esportes.
Verifica-se que as “áreas verdes” incluem espaços com funções bastante
distintas. O papel do Poder Público na decisão sobre a seleção desses
espaços, em cada caso, deve ser avaliado. A localização das praças e demais
referenciais urbanos e paisagísticos deve ser parte intrínseca do projeto do
assentamento habitacional e seria desejável que a municipalidade não
assumisse uma postura inibidora da criatividade dos projetistas neste
aspecto. [...], com relação à carência de áreas verdes públicas, pode ser
conveniente estabelecer a exigência de áreas livres destinadas à recreação,
internamente aos lotes, nos empreendimentos multifamiliares. Como
referência para o dimensionamento dessas áreas livres de uso coletivo dos
condôminos, sugere-se a quota de 6 m2 por unidade habitacional. Entendese que a reserva de áreas verdes nos empreendimentos habitacionais deve
suprir a demanda por áreas de recreação infantil, praças e locais para prática
esportiva [...] (MORETTI, 1997, p. 136).
Figura 54 – Corte transversal dos blocos residenciais (Q3, Q4, Q5) com as praças semienterradas.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 124.

Mesmo com a praças rebaixadas, o projeto era todo acessível e estava de
acordo com a NBR 9050. Os futuros moradores portadores de necessidades especiais
ou idosos, estavam assegurados quanto ao fácil acesso dos seus apartamentos, que
tinham posicionamento estratégico no andar de parada dos elevadores. Todos os
percursos que constavam no espaço público do projeto eram providos de rampas e
escadas, dando maior autonomia aos usuários.
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Todos os quarteirões destinados à habitação (Q2, Q3, Q4 e Q5), possuíam o
térreo livre (acessível pelas ruas, figura 55), com estabelecimentos comerciais, área
condominial fechada (uso privado), estacionamento e praças internas, rebaixadas,
com áreas verdes. O uso misto dos espaços, com áreas que abrigam conjuntamente
habitação, comércio e lazer, promoviam não somente a diversidade, mas sua
ocupação constante.
Figura 55 – Vista aérea do térreo livre com áreas destinadas ao comércio e ao uso condominial.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 130.

Essa relação pode ser entendida a partir do novo Plano Diretor Estratégico de
São Paulo (PDE, 2014), que incentiva o uso misto dos espaços por meio de conceitos
denominados Fachada Ativa e Fruição Pública. De acordo com a Secretaria Municipal
de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), as definições, objetivos e incentivos
vinculados a esses dois conceitos são:
FACHADA ATIVA
Definição: Fachada ativa corresponde à exigência de ocupação da extensão
horizontal da fachada por uso não residencial com acesso direto e abertura
para o logradouro, a fim de evitar a formação de planos fechados na interface
entre as construções e o logradouro lindeiro.
Objetivos: Promover a dinamização dos passeios públicos em relação ao
térreo das edificações voltadas para este. Tal estratégia fortalece a vida
urbana nos espaços públicos ampliando o controle social dos seus usos.
Critérios: Lotes com testada maior que 20 m com acesso direto ao
logradouro.
Incentivos: Não serão considerados computáveis até o limite de 50% da área
do lote.
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FRUIÇÃO PÚBLICA
Definição: Área de uso público localizada no pavimento térreo que não pode
ser fechada com edificações, instalações ou equipamentos.
Objetivos: Estimular novas conexões na escala local que privilegiem o
pedestre e, ao mesmo tempo o desenvolvimento de atividades com valor
social, cultural e econômico.
Critérios: Área de no mínimo 250 m2 que deverá ser devidamente averbada
em Cartório de Registro de Imóveis.
Incentivos: Poderá ser acrescida gratuitamente ao potencial construtivo
básico do imóvel uma área construída computável equivalente a 100% (cem
por cento) da área destinada àquela finalidade (GESTÃO, s.d., n.p.).

Essas novas definições e incentivos viriam a ocorrer somente um ano depois
da construção do Conjunto Habitacional, no entanto, demonstram a sagacidade dos
arquitetos envolvidos no projeto. O fato dos escritórios desejarem criar fachadas ativas
e, assim, propiciar a fruição pública e o uso misto no térreo dos edifícios não foi aceito,
naquele momento, pelos gestores.
Durante a 15a reunião do Grupo de Gestão da OUCAE, no dia 25 de novembro
de 2008, o representante da Sehab, Sr. Alonso Antonio Lopez da Silva, esclareceu ao
Sr. Gerôncio, que as alterações do projeto solicitadas já tinham sido realizadas, mas
que permanecia pendente a questão sobre a adoção de comércio no térreo (OUCAE,
2008).
Na reunião seguinte, que ocorreu no dia 27 de abril de 2009, o representante
da Sehab, Sr. Alonso Antonio Lopez da Silva, anunciou que não haveria espaço para
atender no térreo – não havia espaço necessário para os 32 espaços de comércio
existentes. As famílias do conjunto habitacional foram avisadas e, portanto, a decisão
foi tomada conjuntamente. Todas essas deliberações exerciam grande influência no
planejamento do Conjunto, especialmente nas determinações, elaboradas pelos
arquitetos, que eram relativas ao projeto, ao uso e ocupação do espaço destinado ao
público (OUCAE, 2009).
Com relação às áreas de uso coletivo, algumas definições foram feitas nessa
versão. O tratamento dos espaços privativos e de uso público continuaram sendo um
aspecto muito relevante ao projeto. Eram entendidos como um lugar de encontro dos
moradores e, portanto, os autores pretendiam “[...] evitar o máximo possível o uso de
barreiras físicas como grades e muros, procurando uma maneira mais natural e
intuitiva de delimitar os espaços, implantando os ambientes em diferentes níveis”
(OLCZYK, 2015, p. 129).
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As áreas descobertas de uso coletivo seguiam os parâmetros determinados
pela legislação vigente à época sobre Habitação de Interesse Social (Artigo 45,
Decreto no 44.667 de 26 de abril de 2004 – revogado em 2016 pelo Decreto nº 56.759).
No entanto, as áreas previstas para esse tipo de uso eram superiores a 20% da área
total do lote. No pavimento térreo haviam sido previstos espaços comerciais e
condominiais, conforme visto anteriormente (figura 55).
A creche, nessa segunda versão, situava-se fora do perímetro do conjunto,
junto com a praça Arlindo Rossi (figura 56) que, por sua vez, naquele momento, ainda
não tinha um caráter bem definido e havia sido ocupada pela favela em sua margem
sul. Os arquitetos buscavam requalificar aquele espaço, buscavam transforma-lo,
efetivamente, em um local com áreas verdes e equipamentos que poderiam ser
usados por toda a população existente na região.
Os autores do projeto não pretendiam delimitar um lote para a creche, ao
contrario, queriam explorar a possibilidade do mesmo prédio determinar os
limites entre a área pública e privativa. Dessa forma, pretendia-se evitar o uso
de grades. Infelizmente, esta situação apresentava possíveis conflitos,
principalmente porque a creche é elevada sobre pilotis, portanto as áreas de
usos diferentes se misturam e era difícil realizar esta divisão de lotes no
entender da Prefeitura (OLCZYK, 2015, p. 131).
Figura 56 – Implantação da creche, destacada em laranja, na Praça Arlindo Rossi.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.
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A creche, idealizada conforme os ideais do Convênio Escolar da década de
1950 – quando muitos equipamentos públicos foram construídos em praças ou
parques públicos, possuía uma forma circular, como um anel, sobre pilotis. A forma
escolhida contrastava com a ortogonalidade dos blocos residenciais. Havia, contudo,
um mesmo ideal com relação à distribuição dos espaços semipúblicos e privativos:
eram separados, fisicamente, em pavimentos distintos (figura 57).
Figura 57 – Creche, pavimentos térreo e superior.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.

No pavimento térreo, ocupado parcialmente, encontravam-se os espaços
destinados ao uso semipúblico, tais como recepção, secretaria. No pavimento
superior, acessado por meio de uma rampa, estavam localizadas as salas para as
crianças, refeitório, sanitários e vestiários. Todos os ambientes eram interligados pelo
corredor externo, com fechamento em elementos vazados que propiciavam melhor
ventilação e insolação.
O outro equipamento público previsto nessa fase do projeto foi a Unidade
Básica de Saúde – UBS, (figura 58), implantada em frente à praça Arlindo Rossi e a
creche. O prédio proposto estabelecia uma conexão com os edifícios residenciais por
meio da ortogonalidade, porém, possuía linhas diagonais que deixavam sua forma
mais dinâmica e visível; e, ainda, possibilitava a criação de uma pequena praça na
parte frontal do lote.
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Figura 58 – Relação estabelecida entre a UBS e o edifício residencial – nota-se a presença da
pequena praça criada entre os prédios, maquete física.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos.

O edifício organizava-se a partir de três faixas: as duas mais externas eram
ocupadas por consultórios e a central um corredor. As salas, portanto, situavam-se ao
longo das fachadas e estavam orientadas para noroeste e sudeste. Todos os três
pavimentos eram distribuídos da mesma maneira, apenas o hall de acesso possuía
pé-direito triplo (figura 59).
Figura 59 – UBS, cortes transversais e planta do pavimento térreo.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos.

A quadra situada na esquina das Avenidas Engenheiro Luís Carlos Berrini e
Jornalista Roberto Marinho, Q1 (ver figura 52, p. 115), trazia várias possibilidades de
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uso. Os arquitetos acreditavam que esse espaço possuía a função de transição entre
a avenida Berrini e o Conjunto e tinham, portanto, a intenção de aproveitar sua
localização estratégica por meio da implantação de um equipamento público de
grande escala (auditório, teatro) que pudesse ser alugado para as empresas ou hotéis
da região.
O uso de uma área tão grande da ZEIS para um equipamento público pode
parecer uma solução polemica, todavia os arquitetos precederam esta
decisão por muitos estudos e diálogos com representantes da Prefeitura e
dos moradores da favela Jardim Edith. Naquele momento acreditaram que
para melhor funcionamento do conjunto de habitação de interesse social é
indispensável implantar os equipamentos de uso público mesmo que isto
signifique maior adensamento dos blocos residenciais (OLCZYK, 2015, p.
139).

Apesar da Prefeitura e da Associação dos Moradores terem aceitado a versão
preliminar elaborada para essa segunda opção, foram detectados alguns problemas
técnicos pela CET, o que impedia sua continuidade. A justificativa pela não aprovação
era: com a subdivisão do quarteirão em outros quatro menores (Q3, Q4, Q5, Q6)
formaram-se três ruas locais/coletoras, que entrariam em conflito com a movimentada
Avenida Jornalista Roberto Marinho, e funcionaria como rota de desvio em caso de
congestionamento da mesma avenida. Além disso, a CET manifestou o interesse em
alargar, com mais uma pista para automóveis, a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Terceira etapa do projeto – 2010

Diante da não aprovação da segunda versão pela CET, foi elaborada uma
terceira (figura 60), na qual os equipamentos públicos foram inseridos nas áreas
residenciais, criando, assim, quadras de uso misto. Apesar do conjunto residencial
ocupar a mesma área, a distribuição dos espaços, as tipologias dos edifícios e o
sistema de circulação foram radicalmente alterados em relação às propostas
anteriores.
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Figura 60 – Planta de situação da terceira versão do projeto. Em destaque a relação entre os
edifícios residenciais (amarelo) e equipamentos coletivos (laranja) formando quadras de uso misto.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.

A maior diferença entre a terceira versão e as anteriores consistia na
organização das quadras. Seguindo as recomendações apontadas, anteriormente,
pela CET, o número de vias existentes no conjunto, acessadas a partir da Avenida
Jornalista Roberto Marinho, seria reduzido de quatro para apenas uma. Evitava-se,
dessa maneira, que um grande fluxo de automóveis fosse gerado nessas vias internas
ao Conjunto Habitacional.
De acordo com a implantação (figura 61) a antiga quadra Q1 (ver figura 43, p.
106) com grande extensão voltada para a Avenida Jornalista Roberto Marinho passou
a ser subdivida em duas outras (Q1A e Q1B), menores, com uma via de acesso entre
elas, em direção ao bairro. Essas duas novas quadras possuem uso misto, com
predomínio de uso residencial e tipologias diversificadas. A antiga quadra Q2, voltada
para Rua Charles Coulomb, também foi dividida, formando duas menores (Q1A e
Q1B), parcialmente ocupadas por dois lotes de uso público: restaurante-escola e
praça – bastante reduzida nesta etapa para privilegiar as áreas destinadas à
habitação. Para a Praça Arlindo Rossi, existente, não estava previsto nenhum projeto,
apesar da intenção dos arquitetos de estabelecer um diálogo entre essa área existente
e o espaço público criado na quadra Q1B.
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Figura 61 – Implantação da terceira versão do projeto. Destaca-se a relação entre os edifícios
residenciais (amarelo) e equipamentos coletivos (laranja: 1. restaurante-escola, 2. UBS, 3. creche).

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.

Com relação as vagas de estacionamento, o projeto da terceira versão repete
a ideia adotada no projeto de 2009 e cria as vagas de uso público, distribuídas
uniformemente nas quadras. A partir dessa decisão o número de vagas sofre uma
diminuição drástica, correspondendo a uma vaga para cada cinco famílias.
As áreas de circulação também foram reduzidas, minimizando as distâncias
entre os edifícios (figura 62). Mediante essa diminuição, a densidade residencial caiu
de 0,12 para 0,09 pessoas por 1m2. Com a ideia de deixar o conjunto mais compacto,
as áreas de uso coletivo foram inseridas nos blocos residenciais, conforme se pode
notar na implantação. Essa diversidade de usos acompanhou a variedade de formas
e alturas, contrastando com a multiplicação de configurações dos projetos anteriores.
Figura 62 – Perspectiva da quadra Q1A com uso misto.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 155.
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Os blocos residenciais possuíam duas configurações distintas: edifícios em
lâmina (cinco pavimentos) ou torres (quinze pavimentos). A circulação vertical,
colocada no centro do pavimento-tipo, acontecia nos prédios verticalizados por meio
de elevadores. Ao redor dessa área encontravam-se os quatro apartamentos,
alinhados e orientados da mesma maneira. Nesta tipologia, o pavimento térreo
destinava-se aos equipamentos públicos e comércio, o primeiro andar foi designado
para áreas de uso comum dos moradores. Esses blocos possuíam uma média de 54
ou 56 unidades habitacionais.
Os prédios menores, tipo lâmina, possuíam, no andar térreo, áreas destinadas
para comercio, equipamentos públicos e condominiais (figura 63). Os três pavimentos
seguintes eram compostos por módulos iguais de sequência simétrica: habitação –
circulação vertical – habitação. Esses módulos multiplicavam-se ao longo do
pavimento tipo e eram sobrepostos por mais dois andares iguais, totalizando 50
unidades habitacionais na quadra Q1A e 32 unidades na quadra Q1B. Os últimos dois
pavimentos, correspondentes ao quarto e quinto, continham apenas unidades
habitacionais duplex. Esse artificio foi utilizado para evitar a colocação de elevadores
nos edifícios mais baixos, seguindo as determinações legais relacionadas à Habitação
de Interesse Social (Decreto no 44.667 de 26 de abril de 2004).
Figura 63 – Corte transversal da quadra Q1A.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 159.

Com relação aos equipamentos públicos, nota-se na implantação a presença
de três usos distintos: Restaurante-Escola, UBS e creche, conforme havia sido
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solicitado pela Associação de Moradores do Jardim Edith, representada pelo sr.
Gerôncio Henrique Neto nas reuniões da OUCAE.
O restaurante-escola localizava-se na quadra Q2B, ao norte dos blocos
residenciais (figura 64), separado da movimentação existente na Avenida Berrini por
uma praça arborizada. A planta era organizada em formato de “L” (figura 65),
composta por duas alas perpendiculares de um e dois pavimentos. Os ambientes
foram dispostos na planta livre a partir da circulação vertical e dos banheiros, criando
várias possibilidades para a sua ocupação. Os arquitetos partiram da premissa de que
o espaço deveria ser utilizado de maneira mais orgânica, sem imposições, de acordo
com a necessidade. Possuía oito vagas de estacionamento e, na parte interna do lote,
uma pequena área verde com espaço amplo destinado às mesas.
Figura 64 – Perspectiva do restaurante-escola e sua inserção no conjunto.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 162.
Figura 65 – Plantas do restaurante-escola.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos.
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Outro equipamento previsto nessa etapa do projeto, a Unidade Básica de
Saúde com Assistência Médica Ambulatorial (AMA) foi implantada na parte frontal da
quadra Q1A, paralela à Avenida Jornalista Roberto Marinho, o que garantia boa
visibilidade e fácil acesso ao edifício proposto (figura 66).
Figura 66 – Perspectiva UBS/AMA.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 166.

O pavimento principal encontrava-se no nível térreo, voltado para a avenida,
sua organização era feita a partir de três faixas com 9m e 2,7m de largura. Os vãos
exteriores eram menores e funcionavam como área de circulação, promovendo um
distanciamento entre os consultórios e as fachadas, conforme solicitava o Ministério
da Saúde. A parte central do pavimento abrigava os espaços da AMA que podiam ser
acessados pelo corredor da face norte, e, também, os consultórios da UBS, com seus
acessos voltados para o corredor sul (figura 67).
Figura 67 – Planta do pavimento térreo UBS/AMA.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.
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A unidade utilizava, também, parte do andar térreo das torres residenciais
localizadas nas laterais da quadra, paralelas à avenida. Nesses espaços foram
projetadas as varandas, farmácia e sala de aula. O acesso para os veículos situavase na parte lateral direita do lote, no nível térreo de um dos blocos tipo torre. No
subsolo encontrava-se, além do estacionamento com sete vagas, uma área de
serviço, apoio técnico, deposito e raio-X. Havia, ainda um módulo superior reservado
para ambientes de descanso dos médicos e funcionários (figura 68).
Figura 68 – Corte transversal UBS/AMA.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.

O terceiro e último equipamento previsto nessa versão do projeto foi a creche
(figura 69), implantada no interior do perímetro do conjunto, na quadra Q1B, como um
bloco retangular de dois pavimentos, ou seja, com uma forma muito distinta daquele
anel apresentado na etapa anterior.
Figura 69 – Perspectiva do conjunto com destaque para a creche.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 170.
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As plantas foram organizadas a partir de um pátio, interno e descoberto, com
desenho irregular que criava um vazio no interior do edifício, responsável por fornecer
a iluminação e ventilação naturais necessárias. Ao lado desse espaço, encontrava-se
uma área de lazer, coberta pela laje do pavimento superior. O edifício utilizava as
áreas do térreo e primeiro andar dos blocos residenciais existentes na quadra Q1B
em que estava inserido. Essa situação era diferente do que acontecia na quadra Q1A,
onde existiam espaços de uso condominial e comercial no térreo.
No pavimento térreo da creche (figura 70) foram posicionadas as salas de aula
para as crianças maiores, e, também, as áreas destinadas para recepção e
administração, além do refeitório e da cozinha. A circulação entre os pavimentos era
feita por meio de uma rampa coberta que seguia o desenho irregular do pátio.
Figura 70 – Planta do pavimento térreo – creche.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.

No pavimento superior (figura 71) situavam-se as salas de aula para as
crianças menores (berçários e lactários) com maior quantidade de iluminação natural
necessário para o melhor desenvolvimento dos bebês (solário). A proposta incluía,
também, um grande terraço descoberto e um pequeno teatro. A maneira como o
espaço foi distribuído garantiu, naturalmente, a privacidade e acesso restrito,
indispensáveis para esse pavimento.
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Figura 71 – Planta do pavimento superior – creche.

Fonte: MMBB, H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.

É importante salientar que, apesar dos arquitetos terem elaborado projetos de
grande qualidade estética e espacial para os equipamentos de uso público (figura 72),
devido à redução das dimensões do conjunto habitacional, as áreas descobertas de
uso comum foram drasticamente reduzidas e, portanto, encontravam-se muito
menores do que os 20% recomendado pela legislação vigente na época.
Figura 72 – Perspectiva do conjunto vista da Av. Roberto Marinho – terceira versão do projeto.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 176.

As áreas de uso comum externas foram substituídas por ambientes internos
nos primeiros pavimentos dos blocos residenciais. As áreas verdes, quando existiam,
eram projetadas apenas com a função de distanciar os prédios e promover a
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iluminação necessária. Diante da falta de disponibilidade de terrenos maiores para as
atividades de esporte e lazer, os arquitetos decidiram priorizar nessa etapa do projeto
as pequenas praças e os equipamentos públicos (figura 73).
Figura 73 – Perspectiva do conjunto vista do cruzamento das Avenidas Jornalista Roberto Marinho e
Engenheiro Luís Carlos Berrini – terceira versão do projeto.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 176.

2.3 Versão final do projeto: análise das áreas comuns

Em 2011 teve início a elaboração da quarta e última versão do projeto para o
Conjunto Habitacional Jardim Edith. Essa nova proposta estava baseada na versão
anterior, porém com uma área mais reduzida. Buscou-se, portanto, adequar a terceira
proposta à nova realidade: todos os usos deveriam ser compactados em apenas uma
quadra (Q1), subdividida em duas menores (Q1A e Q1B). As quadras Q2 e Q3 e a
Praça Arlindo Rossi foram, definitivamente, excluídas, conforme se pode observar nas
imagens abaixo (figuras 74 e 75).
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Figura 74 – Planta de situação – primeira versão do projeto.

Fonte: OLCZYK, 2015, p. 101.
Figura 75 – Planta de situação – quarta versão do projeto.

Fonte: H+F Arquitetos.

A proposta final do projeto teve a sua área reduzida em 52% se comparada
com a primeira proposta, essa porcentagem é maior ainda se compararmos com a
área destinada à ZEIS (figura 43, p. 106). O Conjunto Habitacional Jardim Edith se
distribui, portanto, em apenas duas quadras (antiga quadra Q1) com áreas de
Q1A=5.630m2 e Q1B=3.700m2, totalizando, aproximadamente, 9.330m2. As duas
quadras possuem uso misto e estão de acordo com a legislação vigente na época
relacionada aos conjuntos verticais de HIS.
A tarefa desafiadora consistia em compactar todos os usos propostos
anteriormente nos dois lotes, delimitados pela Avenida Engenheiro Luís
Carlos Berrini, Avenida Jornalista Roberto Marinho e três vias locais: Rua
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Charles Coulomb, Rua George Ohm e Rua Araçaíba. Desta vez os escritórios
decidiram trabalhar de forma distinta das anteriores. Preparam a proposta até
a etapa do estudo preliminar e, a partir deste momento, o projeto foi
desenvolvido paralelamente à obra. Consequentemente muitas questões
foram resolvidas junto com a construtora responsável – Kallas Engenharia,
evitando as mudanças na etapa do projeto executivo (OLCZYK, 2015, p. 185).

Essa solução foi adotada para adiantar os prazos necessários entre a
elaboração do projeto executivo e a contratação da obra; buscavam agilizar todo o
processo e, dessa maneira, evitar possíveis atrasos. A licitação para a execução da
obra foi encerrada em dezembro de 2010, com um valor de R$ 43.3 milhões e com
prazo estipulado de 18 meses para sua finalização.
Segundo depoimento dos arquitetos houve uma tentativa, por parte da
construtora Kallas Engenharia, de alterar a distribuição dos blocos; no entanto, essas
mudanças foram rejeitadas e a concretização do projeto permaneceu de acordo com
os ideais propostos pela equipe dos escritórios de arquitetura MMBB e H+F. Para
Eduardo Ferroni, a sobreposição da obra com o projeto não foi, neste caso, um
processo negativo, pois incentivou um debate positivo entre os responsáveis pela
construção com os idealizadores do projeto, sempre em busca de soluções mais
econômicas e viáveis.
Apesar do prazo ter sido estabelecido, a obra foi entregue somente em 2013,
com atraso de mais 18 meses, o dobro do tempo previsto. Os trabalhos realizados no
canteiro de obras foram dificultados até 2012, pois ainda existiam pessoas morando
no local, como o pipoqueiro José Marcos Carneiro de Santana – o último morador a
deixar a favela do Jardim Edith (figura 76), cuja casa localizava-se na quadra Q1A, ao
lado do bloco residencial – torre.
Figura 76 – Última moradia existente na favela Jardim Edith.

Fonte: Roney Domingos/G1.
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Na implantação final do projeto (figura 77), o conjunto se distribui em duas
quadras voltadas para a Avenida Jornalista Roberto Marinho, que apresenta uma
visão mais ampla do entorno e estabelece um diálogo com a Ponte Octávio Frias de
Oliveira. A intenção dos arquitetos, segundo Marta Moreira e Milton Braga (2014, n.p.),
era “[...] que a cidade não percebesse aquilo como uma exceção e sim como parte do
panorama urbano”. Apesar dos arquitetos manifestarem tal desejo e o projeto possuir
grande qualidade arquitetônica e urbanística, o conjunto ainda se destaca das
construções existentes nas quadras vizinhas, em sua maioria edifícios residenciais e
de escritórios.
Figura 77 – Diagrama com a implantação final do projeto.

Fonte: H+F Arquitetos.

A Praça Arlindo Rossi (figura 78) não foi integrada à área destinada ao projeto
desde a segunda versão (ver p. 132), os arquitetos, portanto, descontinuaram a
alternativa de incluir equipamentos públicos e/ou remodelar a área verde existente.
No entanto, após a conclusão da obra e gradativa ocupação dos edifícios pelos
moradores, foi notada a necessidade de prever melhorias para esse espaço.
De acordo com depoimento de Gerôncio Henrique Neto (2015 apud OLCZYK,
2015, p. 189), “[...] os vizinhos, antigamente se expressavam contra o
empreendimento do Jardim Edith, hoje entram em diálogo com os moradores do
conjunto, porque as duas partes têm interesse em ajudar a comunidade a revitalizar a
área”.
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Figura 78 – Quadras poliesportivas da Praça Arlindo Rossi, outubro de 2017.

Fonte: PACE, 2017.

Os moradores do Jardim Edith têm como objetivo, desde 2014, readequar a
Praça Arlindo Rossi para o uso de toda a comunidade que mora no bairro. Para tanto,
acreditam que seria necessário transformar uma das duas quadras poliesportivas
existentes na praça em uma academia para terceira idade. A concretização dessa
ideia, assim como a conservação do local ou qualquer benfeitoria, por se tratar de uma
área de uso público, depende da autorização e financiamento por parte da Prefeitura
do Município de São Paulo.
No intuito de colaborar com esse processo, Gerôncio Henrique Neto afirmou
em entrevista à arquiteta Monica Olczyk (2015) que havia encaminhado um projeto
para a prefeitura com a proposta de que todas as praças da cidade pudessem ter um
conselho gestor com os representantes dos lotes mais próximos.
Alguns eventos, com o intuito de requalificar a praça, aconteceram nos anos de
2013 e 2014. Os coletivos CafeNaRua, Acupuntura Urbana e Conexão Cultural
responsáveis por realizar uma série de ações criativas em espaços públicos da cidade,
desenvolveram um projeto para a ativação da praça Arlindo Rossi. Em dezembro
daquele ano fizeram um evento chamado SonhosnaPraça (figura 79) em
comemoração às outras ações que ocorreram ao longo de 2013. Naquele ano foram
realizados piqueniques, arte ao vivo, música e oficinas variadas para a população
local, sempre com o intuito de promover a ativação da praça, a ocupação criativa do
espaço e a conexão entre os moradores e vizinhos.
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Figura 79 – Eventos realizados na Praça Arlindo Rossi, 2013.

Fonte: Conexão Cultural.

Promovido em novembro de 2014, o VemproEdite! (figura 80) – parte do projeto
ViverCidade da construtora Kallas – contou com a colaboração e apoio de diversas
empresas e ONGs. O projeto tinha como objetivo ampliar a relação das pessoas com
cidade e seus espaços públicos. Estava ancorado na ideia de reconexão das pessoas
com o bairro onde moram e, também, na sua convivência com esse espaço. Buscava
aproximar a população por meio de ações criativas que priorizavam e valorizavam os
recursos existentes no local.
Figura 80 – Atividade realizada com as crianças durante o evento VemproEdite!

Fonte: Conexão Cultural.
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Em 2016 a empresa Telefônica-Vivo9 realizou um mutirão na Praça Arlindo
Rossi em conjunto com os moradores do bairro chamado Vivo a Praça. A iniciativa
buscava, também, a transformação de espaços públicos por meio da mobilização e
participação comunitária. De acordo com uma publicação feita pela empresa em abril
de 2016, entre as melhorias previstas estavam
[..] a instalação de brinquedos adaptados para cadeirantes e reforma dos já́
existentes, novos equipamentos de ginastica, espaço de lazer com
espreguiçadeiras, mesas de piquenique, redaria e minibiblioteca. Também
serão instalados palco, pista de skate, e área para cães, além de pintura da
pista de corrida e paisagismo, com plantio de arvores e instalação de horta
de temperos e jardins verticais.

Embora a praça tenha sido alvo de diversos programas em prol de sua
requalificação, podemos notar que seu maior problema se relaciona à falta de
conservação e manutenção. Atualmente, a praça não tem um bom estado de
conservação, está longe da qualidade desejada, nem todos os equipamentos
supracitados, ainda assim é um dos poucos (e melhores) lugares para as crianças do
bairro e do Conjunto Habitacional Jardim Edith brincarem. Em meio à visível falta de
manutenção, a praça possui duas quadras poliesportivas que são muito utilizadas.
Não é raro encontrar professores, voluntários, que doam seu tempo para dar aulas de
tênis (figura 81), boxe e outros esportes, para as crianças e adolescentes.
Figura 81 – Aula de tênis na Praça Arlindo Rossi.

Fonte: PACE, 2018.

9

As ações que aconteceram na Praça podem ser conferidas no vídeo Vivo a Praça – Brooklin,
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NGCa86h5HEk
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O conjunto habitacional construído em apenas duas quadras, Q1 e Q2, segue
a proposta feita na terceira versão do projeto, onde as edificações são interligadas
entre si, possuindo diferentes usos. Os equipamentos públicos foram localizados no
pavimento térreo, ocupando a maior parte dessa área. Como se pode notar na
implantação do conjunto (figura 82), na quadra Q1 encontra-se o restaurante-escola
(vermelho) e a Unidade Básica de Saúde (azul), além do hall de acesso às habitações
e uma área de uso comum aos moradores. Na quadra vizinha, Q2, foi instalada a
creche (laranja), além dos edifícios residenciais (amarelo).
Figura 82 – Implantação – versão final do projeto.

Fonte: H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.

A implantação dos edifícios em cada uma das quadras consiste na criação de
módulos com pátios internos que delimitam, de maneira clara, o espaço público (rua)
e a área condominial (figuras 83 e 84). No entanto, essa divisão não corresponde aos
lotes demarcados pelo Plano Regional Estratégico e isso se explica pelos recuos
impostos pela legislação vigente. Os limites estabelecidos foram respeitados pelos
arquitetos, porém optaram por ampliar a largura das calçadas até o limite das
edificações para evitar, dessa maneira, uma divisão desnecessária entre as partes
públicas e privativas das quadras.
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Figura 83 – Diagrama de usos das quadras Q2 e Q1.

Fonte: H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.
Figura 84 – Diagrama de usos – conjunto habitacional Jardim Edith.

Fonte: MMBB Arquitetos.

Mediante o aumento na largura das calçadas, os arquitetos conseguiram dar
continuidade aos dois tipos de espaços. Por outro lado, essa decisão projetual criou
uma situação dúbia, pois metade da calçada é pública e a outra parte é privativa. Ao
percorrer essa área é possível perceber claramente essa condição ambígua, pois
foram instalados, nas calçadas da rua George Ohm e na esquina com a avenida
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Jornalista Roberto Marinho, dois mobiliários urbanos intitulados Praça Móvel (figura
85).
Figura 85 – Praça Móvel, localizadas na esquina da Avenida Jornalista Roberto Marinho e na Rua
George Ohm.

Fonte: PACE, 2017.

A Praça Móvel é uma iniciativa da Universidade Nove de Julho (Uninove) que
visa melhorar e requalificar o espaço público na cidade de São Paulo. As praças foram
projetadas por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo sob orientação dos
professores Luis Octávio Rocha e Thiago Seneme Francos inspiradas pelos Parklets
instalados pela PMSP em diversos locais da cidade. Essas praças são utilizadas,
especialmente pelos moradores do Edith, como áreas de convívio e lazer.
Essa questão das áreas públicas e privativas relacionadas à ampliação das
calçadas manifesta-se, também, quando analisamos as vagas de estacionamento,
situadas ao longo da Rua Charles Coulomb. De acordo com depoimento do arquiteto
Eduardo Ferroni para a arquiteta Monica Olczyk (2015), houve uma tentativa de doar
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a parte frontal do lote que está voltada para tal rua, mas não foi efetivada por falta de
conhecimento sobre esse tipo de procedimento.
Existem apenas 43 vagas de estacionamento, o que corresponde a média de
0,17 vagas por unidade habitacional (figura 86). Essas vagas não são de uso exclusivo
dos moradores, pois situam-se em uma área considerada pública, apesar de
ocuparem parcialmente parte do lote. A pouca quantidade de vagas gera uma série
de problemas, como o fato dos moradores estacionarem seus carros no alargamento
das calçadas. Além disso,
Essas vagas são bastante disputadas, pois além dos moradores, há muitas
pessoas que trabalham e/ou frequentam a região e buscam vagas públicas.
Com isso, os moradores começaram a desenvolver uma maneira de reservar
suas vagas demarcando no chão o número dos apartamentos. De forma
geral, as vagas foram concebidas como espaço público e não poderiam ter
sido apropriadas com exclusividade pelos moradores, porém a questão das
garagens é um tema bastante polemico dentro da Secretaria de Habitação
que, apesar de ter conhecimento sobre a necessidade de assumir que os
moradores possuem carros e precisam de um lugar apropriado para
estacionar, vive o conflito de que isso significa investir dinheiro em
estacionamento, que poderia estar sendo destinado à construção de outras
unidades habitacionais (CORADIN, 2014, p. 173).
Figura 86 – Vagas de estacionamento e as demarcações feitas pelos moradores.

Fonte: PACE, 2017.

Conforme se pode observar (figura 87) na quadra Q1 foram distribuídos três
edifícios residenciais sendo dois na tipologia torre e um, ao centro, tipo lâmina (figura
84, ver p. 139). A quadra Q2 possui apenas dois edifícios, um de cada tipo (torre e
lâmina). A densidade obtida nessa última versão não se difere muito das outras
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propostas, ficando em torno de 0,10 pessoas/m2, enquanto nas outras propostas
permanecia entre 0,09 e 0,12 pessoas/m2.
Figura 87 – Foto aérea do conjunto.

Fonte: H+F Arquitetos.

Os edifícios situados no mesmo lote estão conectados pelo primeiro pavimento,
onde se encontram as áreas condominiais, destacadas em amarelo na figura 83 (ver
p. 139). Inicialmente os usos estavam muito bem definidos de acordo com os
pavimentos, como se houvesse uma gradação de acordo com a acessibilidade: térreo
– público, primeiro pavimento – semipúblico (áreas de uso comum dos moradores), e
os demais pavimentos (2º ao 16º) – privativos (unidades habitacionais). No entanto, a
complexidade do projeto exigiu algumas alterações, o que resultou em uma mescla
de usos (figura 88).
Figura 88 – Esquema da distribuição de usos nas quadras – versão final.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Os blocos tipo lâmina possuem 32 e 40 unidades habitacionais distribuídas em
quatro pavimentos, a partir do segundo andar, pois no primeiro pavimento encontramse as áreas condominiais e no térreo, em uma das lâminas forma-se uma área livre
sob os pilotis, de uso comum (figura 89); enquanto no outro o uso integra-se ao
equipamento público. Seguindo a legislação vigente, não foram instalados elevadores
apesar desses blocos possuírem cinco andares. Isso foi possível porque os últimos
dois pavimentos (4º e 5º) são ocupados por apartamentos tipo duplex.
Figura 89 – Área de uso comum sob pilotis, quadra Q1.

Fonte: H+F Arquitetos.

Cada um dos edifícios verticalizados (torres) possui 60 unidades habitacionais
distribuídas ao longo de quinze pavimentos, alcançando um total de 180
apartamentos. Seguindo a proposta das lâminas, o primeiro pavimento é destinado às
áreas de uso condominial e o térreo possui uso misto (equipamentos públicos e área
de uso comum – figura 90). Embora tenham sido idealizadas como uma área de
convívio e lazer (figura 91), pouco se percebe sua utilização, pois essas grandes lajes
não possuem uso definido, não foram equipadas para funcionar como projetaram os
arquitetos. Em algumas ocasiões encontramos crianças brincando, correndo, mas por
se tratar de um espaço árido, sem nenhum tipo de vegetação ou mesmo bancos que
propiciem o lazer, é comum encontrar essa área vazia.
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Figura 90 – Área de uso comum, quadra Q1.

Fonte: MMBB Arquitetos.
Figura 91 – Área de uso comum, quadra Q1 – ocupação idealizada pelos arquitetos.

Fonte: H+F Arquitetos.

Ainda nos edifícios tipo torre, os pavimentos-tipo possuem quatro apartamentos
e dois blocos de circulação vertical, um com elevadores e outro com escada. As
unidades são ligadas por um corredor, chamado de varanda de circulação pelos
arquitetos (figura 92), que possui um espaço destinado à convivência entre os
moradores, com uma espécie de banco baixo (figura 93).
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Figura 92 – Varanda de circulação das torres, à esquerda, uso imaginado pelos arquitetos; à direita
o espaço ainda sem uso.

Fonte: H+F Arquitetos.
Figura 93 – Apropriação dos corredores pelos moradores, 2017.

Fonte: PACE, 2017.

Por meio da leitura e análise do processo de projeto, podemos perceber que as
áreas de uso coletivo foram muito reduzidas desde a primeira versão do projeto, isso
ocorreu em função da diminuição, em mais de 50% da área inicial, do perímetro
estabelecido para abrigar o conjunto habitacional. As áreas de uso comum externas
equivalem a menos de 20% do lote.
Apenas na quadra Q2 foi projetado um local destinado ao esporte e lazer (figura
94), com rebaixamento de quatro degraus, solução empregada, também, em versões
anteriores. Os demais espaços para uso comum estão localizados no primeiro
pavimento dos edifícios residenciais e na laje de cobertura do restaurante-escola e
UBS, na quadra Q1 (cf. figura 90, p. 144).
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Figura 94 – Local destinada ao lazer e esporte – quadra Q2.

Fonte: H+F Arquitetos.

Os arquitetos buscaram atribuir usos distintos às áreas de uso comum, foram
pensadas como espaços de convívio e não somente como um corredor ou passagem.
Nas quadras Q1 e Q2 encontram-se locais destinados ao salão condominial (figura
95), dotados de banheiro e uma pequena cozinha, esses lugares são muito utilizados
pelos moradores para festas, inclusive para reuniões dos condôminos – informação
obtida por meio do questionário aplicado.
Figura 95 – Áreas destinadas ao uso comum – salão condominial.

Fonte: H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.

Na quadra Q2 o espaço havia sido projetado para uma sala de estudos, no
entanto, apurou-se a necessidade de cada edifício possuir o seu espaço destinado ao
salão condominial. Todos esses ambientes são bem iluminados e amplos (figura 96),
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compensando as medidas diminutas existentes nas habitações, que têm uma média
de 50m2. Esses espaços são mantidos fechados, porém são de fácil acesso e muito
utilizados para diversas finalidades (festas, reuniões, estudos, entre outros).
Figura 96 – Interior salão condominial.

Fonte: H+F Arquitetos.

Com o intuito de complementar o programa do conjunto, foram implantados três
equipamentos públicos no térreo das quadras Q1 e Q2: restaurante-escola (850 m2),
unidade básica de saúde (UBS, 1300 m2) e creche (1400 m2). Esses equipamentos
estão orientados tanto para a comunidade moradora como para o público das grandes
empresas e edifícios residenciais de médio/alto padrão próximos, inserindo o conjunto
na economia e no cotidiano da região.
A definição do uso como um restaurante-escola partiu da Associação de
Moradores do Jardim Edith ainda na terceira versão do projeto (2010). Os residentes
acreditavam que havia a necessidade de implementar um projeto profissionalizante
que colaborasse com o crescimento profissional, especialmente dos jovens. No
entanto, após a inauguração do conjunto o restaurante-escola permaneceu fechado
durante alguns anos, sem nenhuma atividade. De acordo com a arquiteta Renata
Coradin (2014, p. 168): “os arquitetos comentaram que a prefeitura ofereceu a gestão
do restaurante para o Senac que não mostrou interesse [...]”.
Durante o tempo em que esteve inoperante, consequências negativas foram
observadas, tais como a falta de manutenção e conservação do próprio edifício, assim
como a falta de cuidados com o pátio existente, projetado como uma extensão do
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espaço construído. O paisagismo do pátio (figura 97), executado com as árvores e
guaiambés, foi feito antes da entrega do conjunto e os responsáveis pelo restaurante
deveriam continuar com a conservação daquela área verde. Essa solução foi pensada
e adotada para evitar a falta de manutenção, exatamente o que acabou acontecendo.
Figura 97 – Pátio I – área verde do restaurante-escola.

Fonte: Nelson Kon; CORADIN, 2014, p. 186.

Desde o final de 2015, o restaurante passou a ser efetivamente utilizado, por
meio de um projeto desenvolvido pela Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e
Empreendedorismo (SDTE) que busca promover a capacitação no setor da
alimentação, empreendedorismo e economia solidária. A qualificação dos moradores
ocorre por meio do Programa Operação Trabalho (POT), que concede atenção
especial ao trabalhador desempregado e em vulnerabilidade social, visando a sua
reinserção no mercado de trabalho. No final de 2016, o empreendimento solidário foi
oficialmente formalizado como uma cooperativa, recebendo o nome Cooperativa de
Trabalho de Alimentação e Buffet – Mistura & Sabores Edith (figura 98).
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Figura 98 – Interior do restaurante-escola.

Fonte: PACE, 2017.

O restaurante-escola possui um ambiente muito bem iluminado, sua planta
(figura 99) é composta por três faixas principais: a primeira é livre de divisórias, voltada
para o pátio com área verde, foi projetada para ser ocupada pelas mesas; a segunda,
subdivide-se em outras duas, margeadas por um longo corredor central, a porção da
esquerda possui uma série de salas com aberturas para o pátio técnico, e, à direita
do corredor, destina-se à cozinha. Faceando a parede externa das salas, na parte
oeste da edificação, encontra-se um segundo pátio, de uso técnico (figura 100), que
possui com vagas de estacionamento e área para carga e descarga de mercadorias.
Figura 99 – Pavimento térreo do restaurante-escola (azul); em amarelo, os edifícios residenciais.

Fonte: H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.
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Figura 100 – Pátio Técnico do restaurante-escola.

Fonte: Nelson Kon.

Vizinho ao restaurante-escola, na quadra Q1, situa-se o segundo equipamento
público proposto para integrar o programa do conjunto habitacional: a Unidade Básica
de Saúde. Seu projeto (figura 101) segue de maneira minuciosa as normas da Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e seu espaço construído possui um amplo
salão central, sem divisórias, iluminado e ventilado por três grandes claraboias (figura
102).
As claraboias foram primeiramente pensadas como cones. Todavia durante
a obra seu desenho foi revisado com os engenheiros e afinal foi escolhida
uma solução mais simples e barata de formas retangulares. A mudança não
comprometeu a ideia do projeto (OLCZYK, 2015, p. 214).
Figura 101 – Pavimento térreo da UBS (rosa); em amarelo, os edifícios residenciais.

Fonte: H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.
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Figura 102 – Corte transversal Q1, detalhe das claraboias no primeiro pavimento.

Fonte: H+F Arquitetos; PACE, 2017.

A área central (figura 103) concentra os ambientes de acolhimento, recepção,
espera e circulação dos pacientes. Ao lado do acesso principal, localizado na rua
Charles Coulomb, funciona uma farmácia. Ao redor do salão central foram
organizados os consultórios, em duas faixas. De acordo com a legislação vigente,
esses espaços deveriam ser afastados das fachadas, por essa razão os arquitetos
criaram um corredor técnico para uso exclusivo dos médicos. A arquiteta Marta
Moreira, uma das responsáveis pelo projeto, esclarece que os consultórios foram
protegidos por uma parede de elementos vazados (figura 104) que afastam a visão,
mas ainda assim permitem a iluminação e ventilação natural.
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Figura 103 – Interior da UBS – salão central com as claraboias.

Fonte: H+F Arquitetos.
Figura 104 – Interior da UBS – corredor com elementos vazados.

Fonte: H+F Arquitetos.

Ao lado do acesso principal da UBS se localiza um pátio interno que funciona
como uma pequena área verde, de descanso, e permite a iluminação e ventilação
para o corredor de interligação e, também, para as áreas mais privativas, destinadas
à médicos e servidores, que contornam o pátio. Neste espaço também foi instalada
uma Praça Móvel (figura 105), proporcionando um lugar de convívio entre os usuários
e funcionários desse equipamento público.
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Figura 105 – Pátio interno da UBS com a Praça Móvel.

Fonte: PACE, 2016.

A organização espacial da UBS está refletida na planta da creche situada na
quadra Q2, pois ambas foram projetadas em torno de um pátio central, interno (figura
106). Esse espaço propicia, para a creche – Centro de Educação Infantil Jardim Edith
(CEI), uma proteção da rua e das áreas de uso comum do conjunto habitacional.
Figura 106 – Pátio interno da creche.

Fonte: Nelson Kon.

O projeto final da creche (figura 107) é uma variação da proposta apresentada
na terceira versão (2010), ocupando dois pavimentos interligados por uma longa
rampa (figura 108) situada ao lado da fachada voltada para a rua Charles Coulomb.
Na parte posterior à entrada foram posicionados os ambientes de administração,
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acolhimento e banheiros. Próximo à rampa, encontram-se a cozinha e as áreas de
serviço. Do lado oposto ao pátio estão localizados os berçários e as salas de aulas
para as crianças maiores, agrupados em dois módulos centrais com corredor externo.
Figura 107 – Pavimento térreo da creche.

Fonte: H+F Arquitetos, adaptado pelo autor.
Figura 108 – Rampa no interior da creche.

Fonte: Nelson Kon; PACE, 2018.

O pavimento superior, acessado pela rampa ou escada, é destinado para as
crianças menores. A maior parte do andar é ocupada por um grande terraço
descoberto, projetado para as atividades de lazer. As formas arquitetônicas irregulares
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e a paleta cromática, com cores primárias, utilizada no edifício da creche (figura 109)
enfatizam a vasta qualidade estética e arquitetônica do projeto.
Figura 109 – Quadra Q2, vista aérea da CEI Jardim Edith.

Fonte: Nelson Kon.

Ao analisarmos as inúmeras modificações acontecidas durante todo o processo
projeto do Conjunto Habitacional Jardim Edith (2008-2013, figura 110), observamos
um abandono gradual das formas simples e repetitivas, distribuídas de maneira
simplista na malha ortogonal – uma conformação comum na arquitetura voltada à
Habitação de Interesse Social. Na segunda versão (2009) os edifícios residenciais,
embora retangulares e simétricos, faziam parte da composição junto com os
equipamentos públicos, de formas mais variadas.
A proposta de 2010, penúltima, apresenta maior desenvoltura e complexidade,
pois opta pela interligação e sobreposição das edificações dentro da mesma quadra,
propiciando a sensação de continuidade do espaço. A implantação deixa de ser
simétrica, rígida, passa a ter um ritmo próprio, uma combinação de escalas e espaços
entremeados. A última versão (2011) trabalha de maneira mais detalhada,
pormenorizada, todos esses quesitos, buscando aperfeiçoar as soluções formais,
espaciais, estéticas e urbanísticas adotadas no projeto.
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Figura 110 – Quadro síntese das etapas de projeto do Conjunto Habitacional Jardim Edith.

Fonte: MMBB Arquitetos, adaptado pelo autor.

Essa maneira de pensar e projetar edifícios para habitação de interesse social,
inseridos no contexto urbano, com uso misto e tratamento diferenciado das formas
arquitetônicas, é muito corriqueira na arquitetura europeia, mas não é senso comum
nas políticas habitacionais brasileiras, como vimos no capítulo anterior. A opção
sempre foi construir em áreas afastadas do centro, mediante a justificativa do alto
custo agregado aos terrenos.
Embora o Conjunto Habitacional Jardim Edith tenha sido reconhecido nacional
e internacionalmente como um projeto referencial para arquitetura de interesse social,
muitas críticas sugiram paralelamente. Criticava-se o fato do projeto, de cunho social,
ter sido realizado com tamanha qualidade arquitetônica, urbanística e estética, tanto
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em sua implantação quanto no tratamento dos espaços internos. Eduardo Ferroni,
arquiteto do escritório H+F, explica que
Existe uma opinião que você não pode fazer HIS dessa qualidade, com essa
localização, por conta do mecanismo que os apartamentos se valorizam
muito e as pessoas vendem seus apartamentos e, assim, o conjunto não vai
servir como HIS. Estes argumentos tendem a depreciar a qualidade da
habitação, e o mecanismo do mercado tende a sustentar estes argumentos
(FERRONI, 2015 apud OLCZYK, 2015, p. 222).

Contrários a esse tipo de pensamento, profissionais da área de arquitetura e
urbanismo apontam a solução adotada no Jardim Edith como um caminho que está
revertendo o quadro brasileiro no quesito Habitação de Interesse Social. Por meio de
novas atitudes projetuais estamos deixando para trás concepções que excluíam e
afastavam a população de baixa renda para áreas periféricas, distante de tudo e todos.
Por meio dessa pesquisa, pudemos notar que uma quantidade significativa de projetos
com alta qualidade arquitetônica e urbanística estão sendo desenvolvidos, buscando
atenuar a exclusão e a vulnerabilidade sociais.
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3 AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO) DAS ÁREAS DE USO
COMUM

Nesta etapa da pesquisa busca-se compreender os conceitos e pressupostos
teóricos que norteiam a elaboração de uma análise do ambiente construído, em
especial as áreas de uso comum. A proposta visa entender como os espaços
avaliados são utilizados pelos moradores, e, ainda, como esses locais (ou a falta
destes) influenciam seu cotidiano.
A leitura e análise do processo de projeto do Conjunto Habitacional Jardim
Edith, realizadas no capítulo anterior, possibilitou uma aproximação maior com o
objeto de estudo, permitindo, assim, a realização da Avaliação Pós-Ocupação (APO).
A pesquisa, por meio dos resultados obtidos nessa avaliação e em consonância com
a opinião dos moradores, espera compreender o grau de satisfação, a apropriação e
a manutenção das áreas destinadas ao uso coletivo.
A Avaliação Pós-Ocupação (APO) é uma disciplina que está sendo vinculada
às matrizes curriculares de algumas universidades brasileiras, principalmente
naquelas que possuem cursos de graduação em Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo. Essa preocupação das instituições de ensino é recente e vincula-se a
importância dessa matéria e, também, às exigências do mercado em relação à
qualidade dos produtos criados pelos profissionais da área da construção civil.
Apesar dessa recente preocupação, Roméro e Ornstein ressaltam que “a
preocupação com a qualidade na Construção Civil é bastante antiga, tanto que há
4.000 anos o Código de Hamurabi, na Mesopotâmia, já estipulava cinco regras para
prevenir defeitos nos edifícios” (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003, p. 25). Embora esse
tipo de avaliação tenha uma grande significância para a sociedade, nem sempre é
exigida por profissionais responsáveis pelas contratações de projetos, sobretudo os
contratantes de projetos arquitetônicos.
A APO pode ser entendida como um conjunto de métodos e técnicas que busca
definir detalhadamente o desempenho de edificações e áreas comuns que estão em
uso, levando em consideração não somente o ponto de vista dos arquitetos e
engenheiros, mas também o grau de satisfação dos usuários (NAKAMURA, 2013).
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No Brasil alguns instrumentos legais, como o Código de Defesa do Consumidor
(CDC, 1997) e a Norma Técnica de Acessibilidade (ABNT NBR 9050:2015),
confirmam que a sociedade está cada vez mais consciente de seus direitos com
relação ao espaço construído e áreas de uso coletivo. Segundo Roméro e Ornstein
(2003) houve um aumento considerável na quantidade de pesquisadores no campo
da APO no país a partir dos anos 2000, ampliando, dessa maneira, consideravelmente
o número de estudos sobre qualidade.
A APO é portanto, uma avaliação retrospectiva, uma análise realizada em
ambientes construídos após certo tempo de uso, ocupação e apropriação pelos
moradores. Este tipo de avaliação costuma ser elaborada e adotada para diagnosticar
e recomendar melhorias para novos projetos. Quando a APO é realizada de forma
sistemática, respaldada por conceitos e metodologia coesa, pode gerar diagnósticos
que fundamentam recomendações e intervenções no edifício e ambientes analisados,
além de fornecer informações importantes para respaldar projetos similares no futuro.
Ornstein (1992, p. 46) descreve a APO como parte integrante do processo
projetual (fase de realimentação). A avaliação, por ser parte do processo projetual,
"[...] deve também, no que se refere à sua aplicação e obtenção de resultados, ter
princípios éticos, morais e sociais com relação aos usuários a ela submetidos e/ou
dela participantes". Em países como Estados Unidos, França, Inglaterra e Japão, esse
tipo de avaliação é entendido como instrumento de realimentação do processo de
desenvolvimento de projetos há pelo menos quatro décadas.
Quadro 1 - Responsabilidade dos profissionais em relação aos usuários.
ARQUITETOS
E OUTROS
ESPECIALISTAS

RESPONSABILIDADE
ÉTICA
MORAL
SOCIAL

USUÁRIO
DO AMBIENTE
CONSTRUÍDO

Fonte: ORNSTEIN, 1992, p. 46 – adaptado pelo autor.

Sua aplicabilidade encontra campo tanto em edificações de grande porte
quanto em pequenos prédios, tanto em espaços interiores quanto em pequenos
objetos. Feita por especialistas-avaliadores, ela é o estudo da performance do
ambiente considerando-se a opinião de seus ocupantes. É o que a diferencia de
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Avaliações de Desempenho, respaldada pela ABNT NBR 15.575 norma que
regulamenta o desempenho em edificações residenciais.
Para realizar uma avalição pós-ocupação é necessário conhecer o ser humano
e as etapas de sua vida, seu comportamento, como ele se apropria dos espaços –
internos e externos –, como demarca e compreende o seu território, como faz
interferências e adaptações conforme as suas necessidades.
No caso brasileiro, um instrumento muito importante para a realização dessas
análises é o as built. Este instrumento possibilita a verificação das condições reais do
edifício e sua relação com o ambiente projetado, serve para apontar se foram
realizadas alterações no projeto original durante a execução da obra ou mesmo após
sua conclusão pelos usuários. Para a aplicação do as built são realizadas vistorias no
edifício, tendo como base plantas e cortes extraídos do projeto original.
De acordo com Ornstein (1992) quanto mais complexo for o ambiente em uso,
no sentido de ter que abrigar uma série de atividades envolvendo uma gama muito
distinta de usuários, mais importante é entender o comportamento desse usuário para
preservar questões como a funcionalidade, segurança, acessibilidade e adequação
do ambiente.

3.1 O método da pesquisa

De acordo com Demo (1994 e 2000) existem, pelo menos, quatro categorias
de pesquisa: teórica, metodológica, empírica e prática. Ainda segundo o mesmo autor,
nenhum dos tipos de pesquisa é autossuficiente, pois na realidade mesclamos todos,
acentuando mais este ou aquele tipo de pesquisa (DEMO, 2000).
A Pesquisa Teórica é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias,
ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos
teóricos" (DEMO, 2000, p. 20). Não implica imediata intervenção na realidade, mas
nem por isso deixa de ser importante, pois seu papel é decisivo na criação de
condições para a intervenção. "O conhecimento teórico adequado acarreta rigor
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conceitual, análise acurada, desempenho lógico, argumentação diversificada,
capacidade explicativa" (DEMO, 1994, p. 36).
O segundo tipo, a Pesquisa Metodológica, refere-se ao trabalho voltado para a
investigação de métodos e procedimentos adotados como científicos. "Faz parte da
pesquisa metodológica o estudo dos paradigmas, as crises da ciência, os métodos e
as técnicas dominantes da produção científica" (DEMO, 1994, p. 37).
A Pesquisa Empírica, por sua vez, é aquela dedicada ao tratamento da "face
empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via
do controle empírico e fatual" (DEMO, 2000, p. 21). A valorização desse tipo de
pesquisa é pela "possibilidade que oferece de maior concretude às argumentações,
por mais tênue que possa ser a base fatual. O significado dos dados empíricos
depende do referencial teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente,
sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática" (DEMO, 1994, p. 37).
Por fim, a Pesquisa Prática trata do estudo ligado "à práxis, ou seja, à prática
histórica em termos de conhecimento cientifico para fins explícitos de intervenção; não
esconde a ideologia, mas sem perder o rigor metodológico" (DEMO, 2000, p. 22).
Alguns métodos qualitativos seguem esta direção, como por exemplo, a pesquisaparticipativa (uso de técnicas como entrevistas, trabalho de campo) e a pesquisa-ação
(composta por: coleta de dados, identificação e definição de problemas, planejamento
de ações) onde o pesquisador faz a devolução dos dados à comunidade estudada
para as possíveis intervenções.
A partir das definições supramencionadas, é possível identificar o método
utilizado para a pesquisa proposta como uma Pesquisa Prática, ainda que pautada
nas questões teóricas e empíricas. O trabalho, portanto, foi produzido a partir de uma
pesquisa não apenas quantitativa, mas também qualitativa, envolvendo campos
multidisciplinares das Ciências Humanas e Sociais.
Por meio da investigação de um fato buscou-se interpretá-lo a partir do
significado que o mesmo possui para as pessoas envolvidas. Os debates entre
abordagens quantitativas e qualitativas destacam a necessidade de modelos variados
de investigação que não se fixem somente na mensuração de dados. Passa a ser
reconhecida “a relevância do sujeito, dos valores dos significados e intenções da
pesquisa, afirmando a interdependência entre a teoria e a prática, a importância da
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invenção criadora, do contexto dos dados e da inclusão da voz dos atores sociais”
(CHIZZOTTI, 2003, p. 228).
Nesta pesquisa, busca-se, portanto, fazer uma análise em um conjunto
habitacional de interesse social tendo como enfoque principal a satisfação do usuário
perante as áreas de uso comum, abrangendo as várias escalas do projeto. Cabe
ressaltar que o objeto de estudo e análise deste trabalho é o Conjunto Habitacional
Jardim Edith (2008-2013) e que esta obra foi escolhida, principalmente, por ser
representativa da luta travada entre a população e a administração pública por
moradia digna e pelo direito à cidade.
Outras questões relevantes para a seleção foram: o grande esforço coletivo
dos antigos moradores para permanecerem no local onde moravam há décadas e,
posteriormente, participarem do processo e desenvolvimento do projeto arquitetônico.
Diferentemente do usual – conjuntos periféricos sem infraestrutura e qualidade
arquitetônica –, o conjunto estudado encontra-se em uma área considerada nobre, na
proximidade de um dos maiores centros financeiros da capital paulistana, esquina das
Avenidas Engenheiro Luís Carlos Berrini e Jornalista Roberto Marinho. Sua qualidade
arquitetônica, urbanística e estética transformou-se em referência para projetos de
HIS nacionais e internacionais. Todo esse histórico foi devidamente apresentado e
debatido no capítulo anterior.
A implantação relativamente recente do conjunto, entregue por completo em
2013, permitiu o contato com um maior número de moradores que participaram de
todo o litígio e desenvolvimento do projeto, tendo em vista que é muito frequente
alguns se mudarem para outros locais ao longo dos anos subsequentes à inauguração
da obra. As 252 famílias atendidas por esse projeto fazem uso do empreendimento
há quase cinco anos, tempo suficiente para avaliarem, apenas através de suas
percepções, as condições de apropriação, uso e manutenção das áreas comuns.
Em novembro de 2016 foi estabelecido um primeiro contato com Sr. José
Bezerra Vanderley, representante da Associação de Moradores do Jardim Edith após
o falecimento do Sr. Gerôncio Henrique Neto, em outubro de 2015. Nessa visita foram
entrevistados o Srs. Vanderley e José Henrique (filho do Sr. Gerôncio) que relataram
todo a história da Favela, as dificuldades que os moradores enfrentaram durante os
nove anos de luta por moradia e todo o processo decorrente – passaram-se mais de
cinco anos entre o início da elaboração do projeto (2008) e sua efetiva concretização
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(2013). Outras visitas e entrevistas foram realizadas entre os anos de 2017 e 2018,
registradas por fotografias e acompanhadas de novos relatos por parte dos
moradores, relatos esses que possibilitaram contextualizar a pesquisa teórica e
geraram resultados qualitativos que auxiliaram na elaboração dos questionários.
A partir das entrevistas, optou-se por realizar um diagnóstico das áreas de uso
comum por meio dos métodos e técnicas da Avaliação Pós-Ocupação com foco na
satisfação dos moradores. Foi incluída a avaliação técnico-funcional, realizada
mediante uma vistoria no edifício com o intuito de verificar as alterações realizadas
pelos usuários. A ênfase do diagnóstico, entretanto, estava voltada para a avaliação
comportamental e participativa dos moradores, visando compreender a relação entre
o projeto idealizado pelos arquitetos e a apropriação do espaço pelos moradores após
a ocupação.
Para a aplicação da APO foram adotados métodos qualitativos e quantitativos
de coleta e análise de dados, de forma simultânea e integrada, de modo a assegurar
a confiabilidade da pesquisa. Foram coletadas informações sobre o objeto de estudo
no aspecto físico (histórico, inserção urbana, processo de projeto, execução da obra)
e, também, sobre os seus moradores. Buscou-se, dessa maneira, compreender a
relação existente entre as pessoas e o ambiente construído, possibilitando uma
avaliação objetiva e coerente sobre a satisfação dos moradores em relação ao produto
final e ao processo de produção (ORNSTEIN, 1992).
Em junho de 2017 foi feito um teste de aplicação do questionário. As perguntas
referiam-se às condições socioeconômicas, grau de satisfação sobre a segurança
dentro e fora do conjunto, áreas verdes, uso das áreas comuns, entre outras. Nesta
etapa, foi definido com Vanderley e José Henrique, as duas principais lideranças do
Conjunto Habitacional Jardim Edith, que a aplicação da APO seria feita a partir da
entrega dos questionários nas unidades habitacionais, com o prazo máximo de uma
semana para as famílias responderem. Foram obtidas apenas 10 amostras, um total
de 4% dos 252 questionários entregues (número abaixo das expectativas do autor).
Independente do baixo número de questionários respondidos, estes foram analisados,
tabulados e, posteriormente, apresentados no memorial de qualificação (setembro de
2017).
Para a aplicação final do questionário, adotou-se como meta quantitativa de
amostras o valor de 30% em relação a quantidade total de unidades habitacionais, ou
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seja, pretendia-se obter 76 questionários respondidos. Para atingir essa nova meta,
uma nova estratégia foi adotada para a aplicação da segunda APO, realizada em
março de 2018 (figura 111). Por se tratar de uma pesquisa realizada in loco e
depender, totalmente, da disponibilidade de cada morador em responder os
questionários, aplicados individualmente e criteriosamente pelo pesquisador e equipe,
a nova estratégia foi definida pelo autor em conjunto com as lideranças supracitadas.
Figura 111 – Aplicação do questionário, março de 2018.

Fonte: Cristina Ecker.

Com a intenção de conseguir uma amostragem representativa de respostas,
foram fixados nos murais de cada prédio, com a permissão dos síndicos, um cartaz
explicando a pesquisa e solicitando a participação de todos os moradores. Seguindo
uma sugestão dos próprios moradores foi proposta, também, a realização de uma
atividade lúdica com as crianças (figuras 112 e 113). Nessa segunda etapa foram
obtidas 88 respostas, atingindo uma amostragem superior a meta pretendida,
correspondendo a 35% da totalidade de unidades habitacionais existentes.
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Figura 112 – Atividade realizada com as crianças em março de 2018.

Fonte: Cristina Ecker.
Figura 113 – Atividade realizada com as crianças em março de 2018.

Fonte: Cristina Ecker.

O questionário foi elaborado a partir de modelos empregados em pesquisas
similares de APOs, como aquelas encontradas nos trabalhos de Roméro e Ornstein
(1992, 2003), Nakashigue (2008), Sanches (2015) e Gonçalves (2016). A primeira
parte do questionário determinam o perfil da pessoa que está respondendo, foram
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feitas perguntas fechadas sobre gênero, faixa etária, tempo de deslocamento casatrabalho e tipo de transporte utilizado. Não foram feitas perguntas sobre a moradia
anterior, pois todos eram moradores da favela existente no local.
Na segunda parte, foram feitas perguntas sobre o grau de satisfação dos
usuários, abordando temas como o convívio entre moradores, segurança dentro e fora
do conjunto, áreas de uso comum (qualidade, tamanho e manutenção),
estacionamento, pontos positivos e negativos do condomínio. A terceira e última parte
dedicava-se, especificamente, às áreas de uso comum, buscando compreender as
necessidades, potencialidades e deficiências dos espaços existentes.
O questionário definitivo (Apêndice C, p. 226) continha 33 questões, em sua
maioria do tipo fechada de múltipla escolha, com escala de valores de 5 pontos (muito
ruim = 1, ruim = 2, razoável = 3, bom = 4, ótimo = 5), sendo a pior opção sempre
localizada à esquerda do questionário e a melhor opção sempre à direita, além de
algumas perguntas abertas. Todos os questionários foram entregues com duas vias
iguais do “Termo de consentimento livre e esclarecido” (Apêndice B, p. 225),
garantindo ao entrevistado total liberdade caso não quisesse responder alguma
pergunta ou não tivesse interesse em participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo
pessoal ou profissional, ficando uma em poder do pesquisador e outra do voluntário.
Foram seguidas as recomendações de Roméro e Ornstein (2003) de verificar
se o morador não havia sido entrevistado anteriormente, incluindo na aplicação teste,
com a finalidade de não ter duplicidade dos resultados. Buscou-se, ainda, a
diversidade de métodos e técnicas adotados (questionários, entrevistas, registros
fotográficos, visitas técnicas, entre outros), sendo alguns com resultados
predominantemente quantitativos e outros, majoritariamente, qualitativos, pois os
cruzamentos dessas informações e comparação entre elas aumentam a confiabilidade
dos diagnósticos finais (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003).
Com base nas pesquisas realizadas por Ornstein e Roméro (2003), Coelho e
Cabrita (2003), Ferreira (2012) foram propostos um conjunto de critérios de
desempenho para os procedimentos metodológicos adotados na APO – funcional dos
espaços de uso comum e áreas externas.
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Quadro 2 – Procedimentos metodológicos para APO funcional.

Fonte: ORNSTEIN, ROMÉRO, 2003, p. 56, adaptado pelo autor.

A partir dos critérios estipulados foram analisadas as modificações e
adaptações feitas pelos moradores nas áreas de uso comum – hall de entrada,
corredores dos pavimentos-tipo, salão de festas, áreas livres, áreas verdes,
estacionamento, entre outras – a fim de compreender o comportamento do usuário e
poder utilizar essas informações, futuramente, como material para a realimentação de
projetos (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003).
O objetivo primordial dessa pesquisa é a elaboração de um diagnóstico e a
proposição de diretrizes para a utilização e manutenção dos espaços de uso comum.
Tem-se como premissa que os produtos gerados a partir da APO podem colaborar,
de forma decisiva, na divulgação dos resultados obtidos tanto no meio acadêmico
quanto no meio profissional.
Todas as informações obtidas mediante a aplicação dos questionários foram
reunidas em planilhas eletrônicas (Excel), de modo que cada aspecto estudado
pudesse ser tabulado distintamente em uma planilha acompanhada do gráfico mais
representativo dos resultados encontrados.
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Busca-se, portanto, por meio da tabulação e análise dos dados coletados,
apresentar um diagnóstico das áreas comuns do Conjunto Habitacional Jardim Edith
que facilite a leitura e utilização das recomendações geradas a partir da
sistematização e interpretação das informações coletadas. As diretrizes possibilitam
uma revisão do projeto original, em busca de espaços que promovam a convivialidade
(motivação dos contatos sociais), atratividade e adaptabilidade.

3.2 Questionário aplicado: resultados obtidos e análise

Este item do trabalho apresenta e analisa os dados da pesquisa de campo e as
respostas obtidas mediante a aplicação do questionário da APO com os moradores
do Conjunto Habitacional Jardim Edith, conjunto este que foi projetado como
habitação de interesse social e selecionado para ser o objeto de estudo dessa
dissertação por uma série de razões, todas explicitadas e explicadas anteriormente.
A finalização da obra ocorreu, parcialmente em novembro de 2012, quando
foram entregues as chaves dos apartamentos para 192 famílias, e em 2013 as 60
famílias restantes, comtemplando assim um total de 252 famílias. Os moradores que
participaram da APO fazem uso deste empreendimento há, aproximadamente, cinco
anos, tempo suficiente para avaliarem, por meio de suas percepções, as condições
de apropriação, uso e manutenção das áreas comuns.
A pesquisa de campo pretendia, inicialmente, entrevistar um representante de
cada unidade habitacional do Jardim Edith, mas conforme a bibliografia consultada
(ROMÉRO; ORNSTEIN, 1992 e 2003), quando é realizada uma APO em conjuntos
habitacionais com muitas unidades de moradia, uma amostra representativa de
entrevistados possibilita tal análise.
Assim é que se faz necessária a seleção de uma amostra representativa de
ambientes e extratos da população para aplicação, com eficiência, de
questionários e outras técnicas capazes de propiciar dados referentes ao
comportamento e/ou satisfação dos usuários em certo ambiente (ORNSTEIN,
1992, p. 65).
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No sábado, dia 10 de março de 2018, às 10 horas da manhã, foi realizada a
aplicação do questionário com os moradores. Um pouco antes deste horário, as
crianças do Jardim Edith estavam utilizando a quadra poliesportiva existente na Praça
Arlindo Rossi para as aulas de tênis realizadas com professores voluntários. Ao
término dessa atividade, foram direcionadas junto aos seus pais para a Praça Móvel
da Rua George Ohm, com o intuito de participarem das atividades propostas pelo
autor: desenhos e brincadeiras para as crianças, entrevista e aplicação dos
questionários da APO para os adultos.
A nova ação, planejada com as lideranças, alcançou os resultados almejados,
pois 88 das 252 famílias do conjunto habitacional responderam a pesquisa. Muitos
dos moradores, aqueles que não participaram, trabalham nos finais de semana e
outros optaram por não responder. A atividade lúdica proposta para as crianças foi
elaborar desenhos a partir da definição do seguinte tema: “Qual lugar que você mais
gosta de brincar aqui no Jardim Edith”. As atividades, para crianças e adultos,
contaram com a participação do autor e mais quatro voluntários, todos instruídos para
explicar o motivo daquela ação, aplicar o questionário, mas sem interferir nas
respostas.
Antes de apresentar os dados obtidos por meio da aplicação do questionário
da APO, mostraremos alguns dos desenhos feitos pelas crianças durante a atividade
proposta. É importante ressaltar que essa atividade com as crianças foi uma ideia que
partiu da comunidade, foi sugerida pelo sr. José Vanderley. Por se tratar de uma
pesquisa que visa entender o grau de satisfação dos moradores sobre as áreas de
uso comum, entende-se que a opinião das crianças sobre esses espaços também
deveria constar do estudo.
Foi sugerida, então, uma grande oficina de desenhos ao ar livre, utilizando
mesas e cadeiras, além da Praça Móvel localizada na esquina da Avenida Jornalista
Roberto Marinho com a Rua George Ohm. As crianças receberam folhas brancas de
papel sulfite tamanho A3 e giz de cera para desenharem livremente.
Durante a oficina, foi solicitado que fizessem um desenho representando o
lugar que mais gostavam de brincar no Jardim Edith. Os resultados, nos mais de 100
desenhos recebidos, demonstraram que a grande maioria das crianças, ou a quase
totalidade delas, fez referência à Praça Arlindo Rossi (figura 114). Foram muito poucas
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as crianças que retrataram algum ambiente dentro do conjunto habitacional (figura
115).
Figura 114 – Desenhos feitos por Miguel e Gabriela, março de 2018.

Fonte: PACE, 2018.
Figura 115 – Desenhos feitos por Bruno e Layla, março de 2018.

Fonte: PACE, 2018.

A leitura e interpretação desses desenhos foi baseada no trabalho de Lima
(1989), arquiteta que dedicou longos anos de sua trajetória profissional ao projeto de
espaços para as crianças e sua relação com a cidade. A autora relata suas
observações sobre as brincadeiras das crianças nos mais diversos locais, entre eles:
favelas, cortiços e apartamentos do centro da cidade.
Em seus relatos, Lima (1989) explica que as crianças moradoras de favelas
não tinham espaço para brincar dentro de casa, por essa razão utilizavam as áreas
livres no interior da favela e as ruas existentes no seu entorno como território para as
suas brincadeiras. Por meio de suas pesquisas, a autora notou que essas crianças
possuíam um domínio considerável sobre o espaço físico e seu entorno (figura 116 e
figura 117). Além disso, muitas vezes eram responsáveis por construir os próprios
brinquedos com madeira, papelão ou outros materiais. No entanto, como as
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passagens da favela eram estreitas, haviam poucas áreas livres onde as crianças
pudessem participar de atividades coletivas.
Figura 116 – A praça no entorno do Jardim Edith, desenho da Heloisa.

Fonte: PACE, 2018.
Figura 117 – Cruzamento da R. George Ohm com Av. Roberto Marinho, desenho do Welliton.

Fonte: PACE, 2018.

A situação descrita por Lima (1989) aproxima-se, muito, da realidade vivida
pelas crianças do Jardim Edith, e mesmo por seus pais. A convivialidade e atratividade
acontecem na Praça Arlindo Rossi e não dentro do conjunto (figura 118). Existe uma
forte relação das pessoas com aquele espaço, mesmo porque dentro do conjunto as
áreas livres são inóspitas, sem nenhum tipo de equipamento que estimule a
criatividade, o aprendizado ou desenvolvimento dessas crianças (figura 119).
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Figura 118 – A praça segundo desenho da Layla.

Fonte: PACE, 2018.
Figura 119 – A aula de tênis na praça, ao fundo o “prédio amarelo”, desenho do Kaue.

Fonte: PACE, 2018.

Lima (1989) contrapõe dois tipos distintos de uso do espaço: o primeiro diz
respeito ao espaço como elemento ativo de condicionamento da criança para a
constituição do futuro adulto passivo, conforme padrão desejado pela sociedade de
consumo; e, o segundo, seria o espaço como um instrumento para a formação de
adultos criativos e inteligentes, um laboratório onde as crianças teriam liberdade para
experimentar e criar, apropriando-se do espaço e transformando-o.
Não há espaço vazio, nem de matéria nem de significado; nem há espaço
imutável. Nada é mais dinâmico do que o espaço porque ele vai sendo
construído e destruído permanentemente, seja pelo homem, seja pelas forcas
da natureza. [...]. É no espaço físico que a criança estabelece a relação com
o mundo e com as pessoas; e ao fazê-lo esse espaço material se qualifica.
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O espaço material é, pois, um pano de fundo, a moldura, sobre o qual as
sensações se revelam e produzem marcas profundas que permanecem,
mesmo quando as pessoas deixam de ser crianças. É através dessa
qualificação que o espaço adquire uma nova condição: a de ambiente (LIMA,
1989, p. 14).

Ao lidar com as crianças, a disciplina e a ordem aparecem como referência para
o uso do espaço, a alegria e a brincadeira não fazem parte da ideia de aprendizado.
A apropriação supõe a ocupação e a alteração do espaço, além da possibilidade de
deixar marcas, como cartazes, desenhos ou quaisquer outros tipos de materiais
pendurados nas paredes, estabelece vínculos, um sentimento de pertencimento da
criança para aquele espaço. No entanto, o que percebemos há algum tempo é uma
preocupação com o conceito de “limpeza”, responsável por apagar as marcas
deixadas por aquelas crianças.
A falta de identificação (pertencimento) dos usuários com o espaço acarreta,
muitas vezes, o abandono ou a depredação por parte dos mesmos (figura 120). É
preciso que as pessoas se apropriem dos espaços, tenham o sentido de que aquele
local lhes pertence. Percebe-se no Jardim Edith que, muitas vezes, ao invés de
permitir que as crianças se apropriem dos espaços livres e os utilizem de forma que
contribua com seu aprendizado, desenvolvimento e criatividade, os responsáveis
buscam se apoderar desses locais, transformando-os em lugares de ordem e
dominação.
Figura 120 – Falta de identificação com o espaço – pavimento condominial.

Fonte: PACE, 2018.

Busca-se, dessa maneira, alternativas para conduzir a imaginação das
crianças, de maneira que seus pais se sintam tranquilos e seguros. De acordo com
Lima (1989, p. 72), “é preciso, pois, deixar o espaço suficientemente pensado para
estimular a curiosidade, a imaginação da criança, mas incompleto o bastante para que
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ela se aproprie e transforme esse espaço através de sua própria ação” (figura 121 e
122).
Figura 121 – A cidade, desenho de Davi Luis.

Fonte: PACE, 2018.
Figura 122 – Lugar ideal para brincar, desenho da Karoline.

Fonte: PACE, 2018.

Enquanto as crianças desenvolviam suas atividades na oficina de desenho, os
adultos respondiam os questionários. Para a análise e tabulação dos dados da APO
aplicada em março de 2018, foi utilizado o software Excel para calcular as médias
aritméticas, e possibilitar, também, o tratamento estatístico dos dados coletados
(Apêndice D, p. 230). Com as respostas obtidas, as informações foram reunidas em
gráficos de apresentação, com maior facilidade de leitura e interpretação, para que as
conclusões daí retiradas pudessem ser obtidas de maneira simples e direta (Apêndice
E, p. 236).
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Antes de analisar as áreas de uso comum, objeto de estudo deste trabalho, foi
traçado um perfil dos moradores do Jardim Edith que responderam o questionário da
APO, a partir da elaboração dos gráficos e tratamento estatístico das informações
coletadas. Dos 88 participantes, 40% são do gênero masculino e 60% feminino,
correspondentes a 35 homens e 53 mulheres, com predominância de faixa etária entre
35 e 59 anos, correspondendo ao total que somam 41% dos entrevistados.
Não foram feitas perguntas de caráter socioeconômico, principalmente as que
se referem ao estado civil, nível de escolaridade, situação empregatícia ou renda
familiar, pois os moradores não se sentiram confortáveis em responder essas
questões na primeira aplicação dos questionários em junho de 2017, um dos motivos
pela baixa adesão.
Dados obtidos durante a pesquisa indicam que todos os moradores do
Conjunto Habitacional Jardim Edith habitavam na antiga favela homônima. De acordo
com Ferroni (2016), o fator determinante para a distribuição das famílias nos novos
edifícios residenciais foi a renda familiar (figura 123).
Figura 123 – Edifício torre, à esquerda, destinado às famílias com maior renda. No primeiro plano,
edifício lâmina, para as famílias com renda de até três salários mínimos.

Fonte: PACE, 2016.

Dessa maneira, aquelas que possuíam renda estimada em até três salários
mínimos, foram direcionadas para os blocos laminares, sem elevador, fator que reduz
as despesas do condomínio, definido na época (2013) em R$ 60,00 (sessenta reais).
As demais famílias, com renda de até cinco salários mínimos, foram alocadas nas três
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torres que possuem elevadores para circulação vertical, fator este que gerava um
custo mais elevado do condomínio, definido na época em R$160,00 (cento e sessenta
reais).
A maior parte dos entrevistados, o que corresponde a 48% demoram até 29
minutos no deslocamento da casa até o local de trabalho, tempo considerado baixo
para a cidade de São Paulo, onde a média estimada para este tipo de deslocamento
é de 93 min (MOOVIT, 2016). Apenas 12,5% daqueles que responderam o
questionário demoram entre uma e duas horas para chegar ao destino desejado.
Esse dado pode ser relacionado com a localização estratégica do Conjunto
Habitacional do Jardim Edith no bairro do Brooklin. Neste local existe uma grande
oferta de transporte público (figura 124), especialmente ônibus e trem, fato que
propicia um deslocamento mais ágil para qualquer região da cidade.
Figura 124 – Mapa demonstrativo do transporte público na região do Jardim Edith.

Fonte: GoogleMaps, 2018.

Quando questionados sobre o tipo de transporte utilizado, 36% dos
entrevistados, responderam ônibus/van. Conforme mencionado acima, são diversas
as linhas que atendem a região, principalmente a Avenida Engenheiro Luís Carlos
Berrini, pois a mesma concentra grande número de empresas. Em julho de 2016 foi
inaugurada a estação de transferência Água Espraiada (figura 125), parte do corredor
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da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, que passou a ser atendida por onze linhas
de ônibus, sendo quatro com pontos finais e sete de passagem, incluindo uma do
noturno, distribuídas em três plataformas. Essa estação encontra-se há pouco mais
de cem metros Jardim ao Edith, fato este que facilitou o acesso dos moradores ao
transporte público.
Figura 125 – Estação de Transferência Água Espraiada.

Fonte: Flickr.

Se compararmos essas respostas com outras APOs realizadas em conjuntos
habitacionais que se localizam na periferia como na pesquisa de Gonçalves (2016),
conclui-se que o fator da inserção urbana e localização são determinantes para
compreensão do quanto é díspar a oferta de transporte público. Diferentemente das
regiões periféricas, as áreas centrais da cidade de São Paulo são bem servidas no
quesito transporte público, ainda longe de ser o ideal, mas a quantidade e qualidade
são expressivamente distintas.
Sobre a inserção urbana do conjunto, outro dado importante revela que 23%,
quase um quarto das pessoas entrevistadas, se deslocam a pé, pois trabalham nas
imediações do Jardim Edith. Essa informação comprova a farta oferta de serviços e
comércios, que geram empregos na região. Entendendo que habitação é muito mais
do que a casa em si – é um complexo que envolve acesso à saúde, transporte, lazer
e trabalho de qualidade, Sr. Gerôncio Henrique Neto, antigo líder comunitário,
reivindicou à SEHAB e aos arquitetos responsáveis pelo projeto, uma escola técnica
que pudesse capacitar profissionalmente os moradores e pessoas interessadas.
Optaram, na época, por um Restaurante-Escola, pois sabiam que este equipamento
público auxiliar muitas pessoas e, também, atenderia a grande demanda por
profissionais habilitados nos restaurantes e bares da região.
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Após o entendimento sobre o perfil dos moradores, passamos agora a analisar
os dados obtidos sobre as áreas de uso comum do Conjunto Habitacional Jardim
Edith. É importante ressaltar quais são esses espaços, portanto, faz-se uma breve
explanação, no que se refere aos locais analisados na pesquisa, suas características,
estado de manutenção e como se deu a apropriação dos mesmos pelos usuários.
As áreas de uso comum, são aquelas que foram construídas para serem
compartilhadas e utilizadas por todos os moradores do Conjunto Habitacional, com
livre acesso para seu uso e desfrute de forma comunitária. Contemplam diversos
ambientes dentro do conjunto, com intuito de promover uma dinâmica própria, tanto
em relação às questões relacionadas ao deslocamento dos condôminos de maneira
clara e organizada (hall de entrada, escadas, elevadores, hall dos apartamentos e
corredores de acesso), quanto ao convívio social dos mesmos (áreas de lazer/esporte,
salão de festas, sala de estudos, jardim, bicicletário, salão de jogos, playground,
churrasqueira, piscina, portaria, lajes, entre outros).
Ressalta-se que as instalações elétricas e hidráulicas, as paredes internas do
condomínio (externas à moradia), fachada do prédio, caixa d’água, barrilete, quadros
de energia, são equipamentos que também estão relacionados às áreas de uso
comum a todos, e não podem sofrer nenhum tipo de alteração ou depredação. Alguns
deles são citados no decorrer desta análise.
Para a condução do leitor, de forma organizada, aos espaços definidos como
objeto de estudo, as áreas comuns, optou-se por um trajeto, de dentro para fora do
Conjunto Habitacional. Tem como ponto de partida a porta de entrada da moradia,
passando pelos corredores de acesso, em direção ao hall dos apartamentos, onde se
encontra a caixa de circulação vertical, composta por escadas e/ou elevadores. Um
percurso por todas as áreas condominiais, até chegar ao hall de entrada do
condomínio, seguindo para a área externa. Fora do conjunto serão analisadas as
calçadas, o estacionamento, os equipamentos públicos (Restaurante Escola, UBS e
Creche), as áreas verdes, os mobiliários urbanos (Praça Móvel, bancos, lixeiras), e
por fim, a Praça Arlindo Rossi, levando sempre em consideração as impressões dos
usuários, conseguidas mediante a aplicação do questionário.
Iniciado o percurso proposto pelo autor, nota-se que a primeira área a ser
analisada é aquela em que os moradores mais se apropriaram: os corredores de
acesso aos apartamentos e o hall de circulação vertical. Em quase todos os andares,
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podemos nos deparar com diversos itens que demonstram a apropriação do espaço
pelos usuários, a começar pelas portas de entrada dos apartamentos. Algumas foram
substituídas, o que não é considerado uma inconformidade nas áreas comuns. As
portas assumem um significado único para os moradores, de conquista, de ter já na
entrada de suas casas um elemento distinto, como uma forma de dar identidade
própria a cada moradia, diferenciando-a do padrão existente (figura 126).
Figura 126 – Porta modificada como forma de apropriação dos moradores – edifício lâmina quadra 1.

Fonte: PACE, 2017.

Os corredores possuem uma viga invertida em toda sua extensão, que é
utilizada, muitas vezes, como um grande banco, exatamente da maneira como havia
sido idealizado pelos arquitetos responsáveis. Neste local, existente em todos os
andares, os moradores colocam seus vasos com plantas e se responsabilizam por
mantê-los em ótimo estado (figura 127). Tomam cuidado em limpar e retirar as folhas
que caem na circulação, e são orientados a manter o local sempre em condições
adequadas (figura 128). Esta atitude dos moradores pode ser considerada como uma
forma de resgatar e aproximar as áreas verdes de suas casas, já que as mesmas não
existem dentro do conjunto.
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Figura 127 – Apropriação dos moradores no corredor do 14º pavimento, edifício torre, quadra 1.

Fonte: PACE, 2017.
Figura 128 – Outras formas de apropriação dos moradores – edifício torre quadra 1.

Fonte: PACE, 2018.

Uma cena muito comum presenciada durante as visitas técnicas, foi o encontro
de moradores neste espaço, como se lembrasse ainda a rua da favela, mesmo que
estreita, mas repleta de trocas e convivência. Infelizmente, os edifícios lâmina não
possuem tal espaço. Em função das suas dimensões generosas, os corredores das
torres foram identificados pelos moradores como pontos de encontro e de lazer,
espaço propício para as atividades e brincadeiras praticadas pelas crianças (gráfico
2). O possível monitoramento, das brincadeiras das crianças, pelos seus pais, na
frente de casa, pode transmitir uma sensação de mais segurança.
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Gráfico 2 - Quais locais onde acontecem as atividades de lazer?
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Fonte: PACE, 2018.

Em muitos andares foram encontradas bicicletas de moradores apoiadas no
banco do corredor, fato que ainda preocupa o síndico (figura 128). Os bombeiros não
admitem estes objetos nesses locais, por se tratar de rotas de fuga para as escadas
de emergência, elas poderiam cair e bloquear ou dificultar a passagem das pessoas.
Para resolver este problema, todos os síndicos em comum acordo, definiram a
construção de um bicicletário no térreo de cada prédio (figura 129).
Figura 129 – Bicicletários – edifício lâmina e torre da quadra 1.

Fonte: PACE, 2018.

Ao analisarmos os dados que se referem ao grau de satisfação do convívio
entre os moradores (gráfico 3) notamos que 55% dos entrevistados consideram
ótimas as relações de convivência com os demais moradores, 28% acham bom e 15%
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definiram como razoável, somente 2% consideram o convívio como ruim. A somatória
das porcentagens relativas aos conceitos ótimo e bom chega a 83%. Esse alto índice
sugere que os moradores têm um alto grau de convivialidade, se relacionam sem
maiores problemas, pois se conhecem há muito tempo ou fazem parte da mesma
família.
Gráfico 3 – Grau de satisfação: convívio entre os moradores.
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Fonte: PACE, 2018.

Além disso, todas essas pessoas passaram, juntos, pelas mesmas dificuldades
para conquistar o direito à moradia digna. Esses vínculos, estabelecidos com o passar
do tempo, produziram novas formas de relação e de respeito mútuo; e, puderam ser
observados, de maneira clara e evidente, durante as diversas visitas que foram
realizadas. Todos se conhecem, se respeitam e se dirigem, uns aos outros, pelos
nomes.
Dos corredores e hall dos apartamentos seguimos para a circulação vertical,
escadas e elevadores. As que se encontram nas torres 1 ,2 e 3, estão em ótimo estado
de conservação, mas apesar de seus usos não serem tão frequentes, algumas
inconformidades foram detectadas. Na escada da torre 01, as lâmpadas de
emergência, que são acionadas em casos de queda de energia, foram roubadas.
Dentro dos elevadores, os painéis das botoeiras, apresentaram pequenas avarias
devido ao uso frequente. Um ponto positivo é que as paredes tanto das escadas
quanto dos elevadores não apresentam nenhuma depredação ou pichação, depois de
mais de cinco anos de uso.
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O estado de conservação das escadas encontradas nas lâminas (quadra 1 e
2), também é considerado bom. Apenas uma escada apresentou problemas de
rachadura considerável, oriundos da própria construção (figura 130). Este problema
está sendo investigado pela construtora da obra, pois surgiram antes do prazo de
validade, sendo assim, é de responsabilidade da mesma arcar com futuros reparos e
não os moradores.
Figura 130 – Rachaduras nas escadas do edifício lâmina da quadra 1.

Fonte: PACE, 2018.

Da circulação vertical dos prédios chegamos nas áreas condominiais que
incluem a grande laje de cobertura da UBS e do Restaurante Escola, salão de festas
e sala de estudos (todos localizados na quadra 01). Na quadra 02, são analisados o
salão de festas, e a grande laje com áreas verdes, que ficam no nível do térreo. Em
função de alguns problemas de segurança, os síndicos foram obrigados a tomar
medidas paliativas, para controlar de forma eficaz a manutenção das áreas comuns.
Isso interferiu diretamente na apropriação desses espaços pelos moradores, que
responderam essas questões na aplicação da APO.
A questão 6 do questionário tratava do grau de satisfação dos moradores com
relação a segurança dentro do Conjunto Habitacional. No gráfico 4, nota-se que a
somatória dos entrevistados que se sentem seguros dentro do conjunto habitacional
equivale a 68% (soma dos índices correspondentes a bom e ótimo), enquanto 17%
classificaram esse item como regular, e, apenas 15% acreditam que a segurança
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dentro do conjunto seja ruim ou muito ruim. Essas informações sugerem não
conformidades vividas por alguns moradores e devem ser apuradas.
Gráfico 4 – Grau de satisfação: segurança dentro do conjunto.
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Fonte: PACE, 2018.

Nas entrevistas realizadas com moradores e, principalmente, com os síndicos
dos edifícios, ficaram evidentes as mudanças e melhorias ocorridas, de forma
gradativa, em relação à segurança interna. Um dos problemas relatados foi que,
durante os três primeiros anos após a inauguração, os traficantes de drogas se
apropriaram dos espaços condominiais e determinavam as dinâmicas de circulação e
de fluxos, principalmente na quadra 01, composta por três edifícios residenciais
(lâmina, torres 1 e 2).
No projeto original não existiam barreiras físicas entre os edifícios residenciais
na quadra 1; além disso, eram conectados pela grande laje de cobertura da UBS e do
Restaurante-Escola. Estes fatos facilitavam o consumo e a venda de drogas, as fugas
e possíveis esconderijos dos marginais dentro do conjunto. A solução adotada pelos
síndicos foi o fechamento desses acessos (figura 131), mediante a instalação de
portas, e, portanto, o isolamento das duas torres que davam acesso à laje da lâmina
central, tornando-a inóspita, sem uso (figura 132).
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Figura 131 – Barreiras físicas que controlam os acessos ao pavimento condominial.

Fonte: PACE, 2016.
Figura 132 – Pavimento condominial, sem qualquer tipo de uso.

Fonte: PACE, 2016.

As questões 8, 9 e 10 do questionário aplicado, referiam-se ao grau de
satisfação dos moradores quanto as áreas de uso comum, o tamanho destas áreas e
a manutenção das mesmas. Uma leitura rápida e desavisada dos gráficos 5, 6 e 7,
poderia sugerir que os espaços de uso coletivo são muito bons conforme avaliaram
71% dos entrevistados (gráficos 5 e 6), com manutenção também apropriada, 56%
das pessoas (gráfico 7).
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Gráfico 5 – Áreas de Uso Comum.
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Fonte: PACE, 2018.
Gráfico 6 – Tamanho: Áreas de Uso Comum.

Gráfico 7 – Manutenção: Áreas de Uso Comum.
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No entanto, por meio de uma leitura atenta e uma análise acompanhada de
todo histórico dessas famílias e do esforço coletivo empreendido por essas pessoas
em busca do direito à moradia e à cidade, é possível notar que existe uma noção de
pertencimento àquele local que se sobrepõe aos problemas existentes. A qualidade
de vida dos moradores melhorou muito com a inauguração do Conjunto Habitacional,
deixaram de morar em locais improvisados (barracos feitos de madeira) para ter
acesso à moradia digna, passaram a pertencer à cidade formal, a ter direitos sobre
essa cidade, inclusive ao seu uso.
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[...] a tirania do desenho só ocorre plenamente sobre os usuários
coletivizados, que não têm voz nem vontade próprias. A interpretação que os
detentores do poder social fazem do desejo e das necessidades do usuário
coletivizado determina os programas dos edifícios construídos para essa
mesma população usuária – coletivizada, abstrata, anônima. No esforço de
reduzir gastos, os edifícios produzidos pelo poder público acabam sofrendo
um empobrecimento de espaços – causado pela redução cultural dos
programas, pela redução de áreas, pela má qualidade dos materiais utilizados
(BUITONI, 2009, p. 64).

A análise crítica do projeto original, realizada no capítulo anterior, em conjunto
com as visitas técnicas executadas esporadicamente ao Conjunto Habitacional Jardim
Edith permitiram perceber que são poucas as áreas destinadas ao uso coletivo que
são realmente utilizadas com frequência (figura 133).
Figura 133 – Área de uso comum no pavimento condominial, sábado pela manhã.

Fonte: PACE, 2017.

Na última versão do projeto (2010), os arquitetos MMBB e H+F, consideraram
que o primeiro pavimento – a grande laje de cobertura da UBS, chamado de pavimento
condominial, seria responsável por conectar fisicamente os três edifícios residenciais
da quadra 1 e, também, por integrar os espaços de convivência entre os moradores.
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No entanto, a realidade se mostrou muito diferente daquilo que havia sido projetado
(figura 134).
Figura 134 – Área de uso comum no pavimento condominial, projeto versus realidade.

Fonte: MMBB; PACE, 2017.

Conforme mencionado anteriormente, os acessos para esse espaço coletivo
foram fechados, dificultando muito o seu uso, apropriação e manutenção. Em
momento algum após a concretização das obras, essa grande laje, projetada para
conectar, promover a convivialidade e interação entre os moradores, não recebeu
mobiliário condizente com uma área de lazer, não existem sequer bancos, mesas,
brinquedos para as crianças ou mesmo um jardim.
Ainda de acordo com a última versão do projeto, a quadra Q1 dispunha de um
salão de festas (pavimento condominial, torre 1) e uma sala de estudos (pavimento
condominial, torre 2), que seriam compartilhadas pelos três edifícios, inclusive com os
moradores do edifício lâmina (figura 135).
Figura 135 – Salões de festas das torres 1 e 2, quadra 1.

Fonte: PACE, 2018.
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Na esperança de solucionar o problema do tráfico de drogas, que ainda
persiste, mas em menor quantidade, criaram-se outros: o salão de festas ficou restrito
à torre 1, a sala de estudos foi transformada em salão de festas (restrita à torre 2), e
o edifício em lâmina ficou com a grande laje descoberta, sem uso definido. Na quadra
Q2 foram tomadas as mesmas medidas, ou seja, os acessos e o salão de festas
ficaram restritos a torre 3. A lâmina ficou isolada, com a grande laje térrea e com as
únicas áreas verde condominiais disponíveis no conjunto como um todo (figura 136).
Figura 136 – Áreas verdes – pavimento condominial, quadra 2.

Fonte: PACE, 2018.

Em resumo, depois das alterações feitas pelos moradores no projeto original,
os locais onde o conjunto apresenta menores densidades habitacionais (lâminas 1 e
2), ficaram com as maiores áreas condominiais, mas sem utilização (figuras 137 e
138). As torres 1 ,2 e 3 que apresentam maior quantidade de pessoas, ficaram com
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acesso restrito às áreas condominiais, tendo acesso direto apenas aos respectivos
salões de festas.
Figura 137 – Vista aérea dos pavimentos condominiais – quadras 1e 2, respectivamente.

Fonte: PACE, 2016.
Figura 138 – Pavimentos condominiais – quadras 1e 2, respectivamente.

Fonte: PACE, 2018.

Atualmente, os moradores dos edifícios lâminas, quando querem utilizar os
salões de festa, devem agendar antecipadamente com os síndicos das torres. É
importante ressaltar, que os síndicos, são os únicos que possuem as chaves das
portas de acesso das torres para o pavimento condominial. Investimentos em relação
à sensação de segurança já foram tomados pelos próprios moradores nas três torres,
com a instalação de câmeras no hall de entrada, elevadores, escadas e salões de
festas, além da criação de salas com a central de monitoramento.
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Das áreas de uso condominial passamos para o hall de acesso aos edifícios.
Todos passaram por reformas, buscando causar uma boa impressão logo na entrada
do edifício (figura 139). Foram colocados pisos novos, revestimentos nas paredes e,
agora, os síndicos estão ponderando sobre quais os mobiliários que serão comprados
para integrar a sala de espera.
Figura 139 – Reforma do hall de entrada da torre 3 na quadra 2.

Fonte: PACE, 2016.

Outra mudança que demonstra a apropriação de forma organizada foi a
transformação dos espaços ociosos existentes no hall. Para atender as demandas dos
condôminos, os síndicos das torres definiram que os bicicletários ocupariam uma
parte do hall que não tinha uso definido (figura 140). Esta alternativa facilita a entrada
e saída com as bicicletas e impede que as mesmas fiquem estacionadas nos
corredores. O transporte das bicicletas nos elevadores, também causavam
transtornos e possíveis danos no mesmo.
Figura 140 – Bicicletário no hall de entrada da torre 1 – antes e depois da reforma.

Fonte: PACE, 2016 e 2018.
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Cada proprietário possui uma chave de acesso ao hall de entrada dos edifícios
(figura 141). Isso possibilita a sua cópia e causa um prejuízo no controle das pessoas
que acessam o conjunto. O síndico da torre 3, já mudou seu sistema de entrada no
hall e em pouco tempo os outros adotarão a mesma solução, cartões magnéticos que
não possibilitam cópias, sendo distribuídos apenas um para cada morador. As boas
ideias são compartilhadas nas reuniões realizadas com os síndicos dos condomínios
e são colocadas em prática.
Figura 141 – Hall de entrada da torre 1.

Fonte: PACE, 2017.

Em direção à saída do hall condominial para a área externa encontramos as
calçadas, o estacionamento, os mobiliários urbanos e os equipamentos públicos. As
calçadas são confortáveis e largas para estimular sua utilização e acolher, de uma
certa maneira, os equipamentos públicos, localizados no embasamento do conjunto.
Na verdade, as calçadas fazem parte do terreno do projeto e foram incorporadas aos
recuos, para alargamento do passeio público tanto na Rua Charles Coulomb como na
Avenida Jornalista Roberto Marinho, conforme explicado no capítulo anterior (figura
142). Nas visitas realizadas nota-se uma utilização frequente das calçadas, situadas
nas Ruas Charles Coulomb e George Ohm, pelos moradores, durante o dia e também
à noite, contrastantes com as áreas condominiais e as calçadas localizadas na parte
oposta do conjunto – Avenida Jornalista Roberto Marinho, sempre vazias.
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Figura 142 – Calçadas da R. Charles Coulomb e Av. Roberto Marinho.

Fonte: PACE, 2016.

A sensação de insegurança aumenta quando se trata das áreas externas ao
conjunto (gráfico 8): 28% consideram ótima a segurança fora do conjunto, 18% dizem
que é boa, 27% acham razoável, 14% disseram que a segurança é ruim e 13% muito
ruim. A proximidade com as grandes avenidas, Jornalista Roberto Marinho e
Engenheiro Luís Carlos Berrini, é interpretada de maneiras bem distintas: alguns a
compreendem como motivo para se sentirem seguros, tendo em vista o grande
movimento durante o dia; outros, como uma possível rota de fuga, caso alguém seja
assaltado.
Gráfico 8 – Grau de satisfação: segurança fora do conjunto.
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Fonte: PACE, 2018.
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As vagas de estacionamento estão localizadas junto ao alargamento das
calçadas na Rua Charles Coulomb e não foram projetadas, especificamente, para os
moradores. Ao analisarmos o grau de satisfação dos moradores com relação às vagas
de estacionamento existentes no Conjunto Habitacional Jardim Edith (gráfico 9),
notamos um problema que já havia sido mencionado no capítulo anterior, o número
de vagas é insuficiente para a quantidade de moradores que possuem automóvel,
além de serem públicas. Essa insatisfação pode ser percebida por meio dos dados
obtidos: 68% dos entrevistados consideram a área destinada ao estacionamento
como ruim ou muito ruim; 10% acham razoável; e, apenas 22% avaliam como boa ou
ótima.
Gráfico 9 – Grau de satisfação: estacionamento.
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Fonte: PACE, 2018.

A legislação de HIS não exige vagas de estacionamento para esse tipo de
empreendimento. Diante da oferta de transporte público na região e da diminuição
sofrida na área total do empreendimento, os arquitetos responsáveis não acharam
coerente criar um estacionamento interno ao conjunto.
Ainda assim, atendendo a um pedido da comunidade, os arquitetos buscaram
criar um estacionamento, público. Sabe-se que essas vagas para os automóveis não
são de propriedade dos condôminos, e por estarem numa área pública, em bolsões
na Rua Charles Coulomb (figura 143), podem ser utilizadas por qualquer pessoa que
deseje estacionar. Estas vagas são muito disputadas, principalmente por usuários da
UBS, e, também, por pessoas que trabalham na região da Avenida Berrini.
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Figura 143 – Bolsões de estacionamento na R. Charles Coulomb.

Fonte: PACE, 2018.

A situação é preocupante e fica evidenciada nos dados obtidos, pois todos os
dias é possível se deparar com irregularidades cometidas pelos proprietários dos
automóveis. As largas calçadas que foram idealizadas pelos arquitetos com o
propósito acolher os pedestres, criar espaços para o convívio e encontro entre
moradores, são ocupadas por carros que as ocupam sem o menor respeito com os
transeuntes (figura 144).
Figura 144 – Carros estacionados sobre as calçadas em frente ao restaurante-escola.

Fonte: PACE, 2018.

A Rua Charles Coulomb é uma via de mão dupla, onde os motoristas deixam
seus carros estacionados nos dois sentidos da via, rente às guias (local permitido),
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provocando um afunilamento. Quando carros em sentidos diferentes tentam passar
por ali, um deles é obrigado a parar, para deixar o outro passar, pois não há espaço
suficiente.
Outros problemas, também identificados, foram relatados pelos próprios
moradores do conjunto Jardim Edith: a existência de carros abandonados,
estacionados nos bolsões, em vagas de uso público, há mais de dois anos parados
no mesmo lugar (figura 145). Os funcionários públicos da UBS, usam o pátio, uma
área verde destinada às ambulâncias e descanso dos mesmos, como estacionamento
e “amontoam” seus carros junto à Praça Móvel que se encontra no mesmo local (figura
146). Todos esses fatos são causados pela falta de vagas e pela enorme demanda
de locais apropriados para estacionar os carros dos usuários que frequentam a região
diariamente.
Figura 145 – Carros abandonados nas vagas de estacionamento, R. Charles Coulomb.

Fonte: PACE, 2018.
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Figura 146 – Pátio da UBS com carros estacionados.

Fonte: PACE, 2018.

Alguns moradores pintaram o chão das vagas com o número do seu respectivo
apartamento e o bloco que pertencem, como uma forma de intimidar o uso desses
locais por outras pessoas, sugerindo que aquele espaço fosse um direito particular e
propriedade deles, mas não surtiu o efeito desejado (figura 147). É possível notar uma
grande rotatividade de automóveis utilizando essas vagas, motivados pela dificuldade
de encontrar locais públicos para estacionamento e, também, por terem conhecimento
de que se trata de um espaço público.
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Figura 147 – Vagas demarcadas pelos moradores.

Fonte: PACE, 2018.

A Praça Móvel tem como finalidade, requalificar os espaços urbanos, criar
pontos de encontro e tornar esses locais menos áridos. Idealizadas como um projeto
sustentável, são todas construídas com madeira certificada e equipadas com bancos,
floreiras e lixeiras.
Os moradores usam estas praças para as mais diversas formas de lazer e
convívio, inclusive atividade com as crianças. Quando questionados sobre esse
espaço, 70% dos entrevistados afirmaram utilizar as Praças Móvel (gráfico 10). É um
dos espaços que mais promove a convivialidade e a atratividade, foi apropriado pelos
moradores, que, por sua vez, são os responsáveis pela manutenção, continuidade e
durabilidade desses locais. De acordo com Luis Octávio Rocha, coordenador do
projeto,
Essa foi a forma que encontramos para se religar com a cidade, considerada
como um espaço de extensão da sala de aula, em uma abordagem de ensino,
pensamentos, desejos, inquietações, e ajudar a dar significados e sentido ao
mundo em que vivemos e às suas questões (ROCHA, 2016, n.p.).
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Gráfico 10 – Utiliza as Praças Móvel que ficam no Conjunto Habitacional como espaço de
convivência?
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Fonte: PACE, 2018.

Em janeiro de 2016, foram doados cinco mobiliários urbanos para o Conjunto
Habitacional Jardim Edith, dos quais, somente três continuam no local, os demais
foram depredados e/ou desmontados. Das Praças Móvel existentes as que têm maior
uso estão localizados em frente à torre 2 da quadra Q1, na Rua George Ohm na
Avenida Jornalista Roberto Marinho (figura 148). Uma outra encontra-se dentro do
pátio da UBS, sendo utilizada como local de descanso e convívio dos funcionários
(figura 149).
Figura 148 – Praças Móvel – Av. Roberto Marinho e Rua George Ohm.

Fonte: PACE, 2017.

200

Figura 149 – Praça Móvel – pátio da UBS.

Fonte: PACE, 2017.

Dos equipamentos urbanos para os equipamentos públicos. Estes foram a
solução adotada para que os edifícios habitacionais de interesse social não ficassem
isolados do bairro, criando condições urbanas de utilização pública no térreo do
Conjunto Habitacional. Os equipamentos são responsáveis por inserir o conjunto na
economia e no cotidiano da região. Na quadra Q1, encontra-se o Restaurante Escola
e a UBS e na quadra Q2, a Creche.
O restaurante-escola, uma demanda da comunidade, possui um espaço amplo,
embora muito pouco utilizado. Em contraposição, a UBS, tornou-se referência para o
atendimento do público de bairros vizinhos, para a própria comunidade moradora e
também para as pessoas das grandes empresas próximas da região. Por iniciativa
das lideranças do Jardim Edith, com uma tentativa de aproximação deste
equipamento com toda a comunidade, foi instalada uma pequena biblioteca pública
no seu interior, no saguão de espera (figura 150).
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Figura 150 – Biblioteca no interior da UBS.

Fonte: PACE, 2018.

A Creche é outro equipamento público muito disputado. Com capacidade para
165 crianças, está operando com o limite máximo de suas vagas. Cerca de 30% das
crianças são moradoras do Conjunto Habitacional Jardim Edith, e as demais são
crianças das comunidades localizadas no Real Parque e Paraisópolis. Possui
acessibilidade completa em todas suas dependências, possibilitando o atendimento a
crianças portadoras de necessidades especiais.
Outro dado importante é a parceria da Creche com a UBS. Duas vezes ao ano,
os médicos da UBS avaliam as crianças. São dentistas, psicólogos e fonoaudiólogos
que se prontificam em atender as crianças e em casos específicos, se houver
necessidade, são encaminhadas para fazer o tratamento adequado, na própria UBS.
Em visita técnica realizada pelo autor, nota-se que os espaços projetados, com
ambientes bem definidos, estimulam as atividades infantis. O grande pátio central é o
local destinado às atividades físicas, onde as crianças ficam livres para brincar. Possui
uma área gramada inclinada e um playground, que instigam sua imaginação para as
mais diversas atividades (figura 151).
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Figura 151 – Pátio central localizado na Creche.

Fonte: PACE, 2018.

Em volta desse pátio encontra-se toda parte administrativa, facilitando o
controle físico e visual dos funcionários para as crianças. O programa da creche
contempla ainda salas de aula (figura 152), cozinha e refeitório (figura 153), banheiros,
salas de descanso e um outro pavimento com uma brinquedoteca ao ar livre (figura
154).
Figura 152 – Sala de aula da creche.

Fonte: PACE, 2018.
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Figura 153 – Refeitório e cozinha - creche.

Fonte: PACE, 2018.
Figura 154 – Área livre destinada ao lazer na creche.

Fonte: PACE, 2018.

Em frente a Creche do Jardim Edith localiza-se a Praça Arlindo Rossi, na Rua
Charles Coulomb esquina com a Rua Araçaíba. Muitas ações foram realizadas com
intuito de revitalizar os equipamentos da praça e seus espaços destinados à prática
de esportes, apesar disso 46% dos entrevistados considerarem o estado de
manutenção daquele local ruim e muito ruim.
Mesmo com grande falta de manutenção, a praça é utilizada por 91% dos
moradores que responderam o questionário da APO (gráfico 11). Há uma forte relação
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entre o frequente uso da praça e a ausência de espaços voltados ao lazer e prática
de esportes dentro do conjunto habitacional (gráfico 12).
Gráfico 11 – Utiliza a praça Arlindo Rossi para lazer e/ou práticas esportivas?

9%

sim
não

91%

Fonte: PACE, 2018.
Gráfico 12 – A frequência de uso da praça está relacionada à falta dessas áreas dentro do conjunto?

32%
sim
não

68%

Fonte: PACE, 2018.

Na última visita realizada, pode-se constatar que a praça apresenta sinais de
abandono, com muito entulho, árvores caídas, bancos quebrados e lixeiras lotadas
(figura 155). Mesmo com essa situação precária, todos os finais de semana, logo no
período da manhã, a praça se encontra ocupada por pessoas de diferentes idades e
classes sociais, inclusive as crianças do Jardim Edith, que praticam atividades ao ar
livre e realizam as mais variadas modalidades de esporte, tais como: tênis, boxe,
futsal, basquete, entre outras (figura 156).
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Figura 155 – Falta de manutenção da Praça Arlindo Rossi.

Fonte: PACE, 2018.
Figura 156 – Atividades ao ar livre na Praça Arlindo Rossi.

Fonte: PACE, 2018.

O vínculo existente entre os moradores do Jardim Edith com a Praça Arlindo
Rossi nos remete ao histórico dessas pessoas, ao tipo de moradia existente antes da
construção do Conjunto Habitacional, à precariedade da favela. A praça era o único
lugar em que havia espaço suficiente para as atividades coletivas e para as
brincadeiras das crianças. Essa relação pode ser interpretada como um sentimento
de pertencimento, de afetividade com aquele local. Sentimentos que perduram.
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CONCLUSÃO

A pesquisa buscou compreender, a partir da aplicação do conceito da Avaliação
Pós-Ocupação, como se deu o uso, a apropriação e a manutenção das áreas
condominiais, de uso comum, e dos espaços públicos, pelos moradores do Conjunto
Habitacional Jardim Edith.
O projeto do Conjunto Habitacional Jardim Edith, elaborado pelos escritórios
MMBB e H+F Arquitetos, entre os anos de 2008 e 2013, foi selecionado para ser o
estudo de caso dessa dissertação por ser um produto das recentes políticas públicas
e, sobretudo, um marco importante no debate contemporâneo sobre Habitação de
Interesse Social.
No Brasil, a Habitação de Interesse Social continua sendo um tema relevante,
pois nunca recebeu, por parte do poder público, o devido cuidado e a atenção
necessária para solucionar esta questão. Desde meados do século XX, com o
crescimento acelerado e a urbanização desenfreada das cidades, a demanda por
moradia aumentou de maneira exponencial.
Nos centros urbanos e grandes metrópoles, a qualidade de vida da população
sofreu uma queda brusca, pois o direito à moradia e o direito à cidade não foram
respeitados. Apesar de existirem diversos programas públicos de financiamento e,
mais recentemente, com o retorno dos concursos públicos voltados para a construção
desse tipo de habitação e urbanização de favelas, ainda se observa uma grande
insuficiência na produção habitacional voltada para a população de baixa renda.
Ao estudar as políticas públicas dos últimos anos, a pesquisa procurou mostrar
que os conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda eram,
frequentemente e comumente, localizados nas áreas mais periféricas das cidades,
sem nenhum tipo de infraestrutura e com um sistema de transporte público muito
deficiente. Diante dos orçamentos sempre muito reduzidos, a questão da qualidade
arquitetônica e urbanística, assim como sua inserção urbana, permaneceram em
segundo plano, imêmores.
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O Jardim Edith passou a ser um referencial para a produção de habitação de
interesse social, pois desafiou esse pensamento arcaico e retrógrado existente (e
resistente) no país quando se fala em moradia para população de baixa renda. As
soluções empregadas neste projeto podem servir como orientação para outros
profissionais que trabalham na área, pois apresenta tratamentos específicos, nas mais
variadas escalas, desde sua implantação até os detalhes arquitetônicos.
O histórico do projeto e, principalmente, dos seus moradores foram
evidenciados durante a elaboração dessa pesquisa, pois representam o engajamento
da população na transformação do espaço e na luta por moradia digna. A construção
desse conjunto habitacional, parte da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada
(OUCAE), numa área antes ocupada por uma favela homônima, em um dos
cruzamentos mais ricos da cidade de São Paulo, entre as avenidas Engenheiro Luís
Carlos Berrini e Água Espraiada (atual Jornalista Roberto Marinho), só ocorreu depois
de diversos recursos judiciais e de um grande esforço coletivo dos antigos moradores,
liderados pelo sr. Gerôncio Henrique Neto, para permanecerem naquele local e
participarem do processo e desenvolvimento do projeto.
O direito à pré-existência é o primeiro diferencial do Jardim Edith. A sua
inserção na malha urbana é mérito da população, que buscou e lutou em prol de seus
direitos, pois o Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE, 2002), definiu a região
da antiga favela como uma ZEIS 1, fator que foi determinante para garantia da
permanência dos moradores no mesmo local. Para mediar essa proposta com a
SEHAB, Sr. Gerôncio organizou a Associação de Moradores e participou das
negociações em reuniões da OUCAE.
Outro ponto relevante do projeto é a integração dos equipamentos públicos com
os edifícios residenciais. Sr. Gerôncio sabia que o Plano Diretor previa a possibilidade
da construção com usos mistos e, portanto, reivindicou a existência desses
equipamentos públicos no conjunto. Ele conhecia os seus direitos, e, por essa razão
acreditava que habitação era mais do que a moradia em si, deveria ser composta por
espaços que oferecessem saúde, educação e trabalho.
A intensa participação da Associação dos Moradores nas reuniões com a
SEHAB, garantiu a construção dos equipamentos públicos existentes: restauranteescola, creche e UBS. Os arquitetos, por sua vez, buscaram integrar o conjunto
habitacional com o bairro existente. Tiveram, portanto, a intenção de abrir o projeto
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residencial para a cidade por intermédio desses equipamentos, evitando, assim,
barreiras físicas que provocassem a exclusão e o isolamento dos moradores em um
novo gueto.
Os arquitetos trabalharam, portanto, em busca de soluções viáveis para a
integração dos programas e criação de quadras com uso misto. O processo de projeto
e construção demorou cinco anos, e essa longa espera esteve relacionada com um
longo processo burocrático. Este tempo foi dedicado para a organização dos
reassentamentos, estudos da situação fundiária dos terrenos pertencentes à ZEIS,
redimensionamento da área prevista para o empreendimento e pesquisas sobre a
demanda para os equipamentos públicos.
Desses cinco anos, apenas 30% do tempo foi ocupado, efetivamente, para a
elaboração do projeto. As equipes dos arquitetos tiveram que realizar modificações
constantes no projeto devido aos problemas encontrados durante a sua realização.
Além disso, o processo de projeto não foi contínuo, o trabalho foi interrompido por
vários meses em razão de procedimentos burocráticos.
Mediante o estudo das etapas de projeto, foi possível notar que, durante todo
esse período, os arquitetos elaboraram diversas tipologias e formas arquitetônicas,
um processo complexo que resultou em grande diversidade e expressividade no
desenho dos equipamentos públicos e edifícios residenciais. Ficou evidente, por meio
das entrevistas e análises, que na primeira versão havia um contato mais direto entre
arquitetos e os moradores, uma forma de processo participativo. Fato este que foi
completamente alterado durante a elaboração da última, e definitiva, versão. Isto não
ocorreu por vontade dos arquitetos, nem dos moradores, mas por uma pressão política
e necessidade de conclusão do empreendimento, por conta do tempo que as famílias
já estavam fora de suas casas.
A análise das quatro versões do projeto permitiu, também, notar um
aprimoramento no desenho, uma evolução da tipologia voltada para habitação de
interesse social. Foi iniciado como um grande conjunto composto por blocos
semelhantes e multiplicados, com limite claro entre os diferentes usos, para ser,
posteriormente, concretizado como um complexo compacto com a sobreposição das
habitações e equipamentos públicos por meio de tipologias simples, porém agrupadas
de maneiras diversificadas.
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O projeto possui inúmeras qualidades, como sua implantação que promove o
contato direto com a rua onde as calçadas foram alargadas, qualificando o espaço; e,
os equipamentos públicos instalados no térreo mantém um fluxo constante de
pessoas. Apesar dessa evidente qualidade arquitetônica e urbanísticas do conjunto
habitacional, foi possível observar que muitas das necessidades reais dos futuros
moradores foram suprimidas ou ignoradas ao longo do processo. Internamente, no
primeiro pavimento, chamado de condominial, as áreas destinadas ao uso comum
estão sempre vazias, pois o acesso a esses espaços foi fechado, criaram-se barreiras
físicas para lidar com o problema da segurança e, com isso, outro problema surgiu:
um grande espaço sem uso definido.
Com intuito de demonstrar os conceitos adotados na aplicação do questionário
da APO, foram sugeridas algumas diretrizes para as áreas comuns. Buscou-se,
portanto, elaborar propostas para as possíveis não conformidades identificadas pelo
autor, outras definidas através da percepção dos moradores e, também, por meio das
entrevistas concedidas pelos mesmos.
As diretrizes, tem como objetivo principal, requalificar espaços que estão sem
uso definido, promover o convívio social e estimular as atividades das crianças e dos
jovens da comunidade. Essas propostas foram elaboradas com a participação dos
condôminos, e, também, mediante o entendimento e análise das demandas. Por fim,
foi traçado um caminho para as possíveis intervenções.
Diretrizes para as áreas condominiais de uso comum:
-

Sala de estudos e biblioteca infantil, configuradas num mesmo
ambiente, coberto, posicionada embaixo da lâmina 1., destinada à
educação, munida de computadores e rede wi-fi. Esta proposta, é a
retomada de uma área, num local diferente, que já havia sido idealizada
pelos arquitetos responsáveis, que por problemas de segurança e por
não estar provida de equipamentos adequados, foi transformada em
salão de festa. O incentivo à educação e cultura, deve sobressair aos
demais espaços, que são destinados somente ao lazer.

-

02 bicicletários fechados, posicionados na grande laje quadra Q1 e outro
na Lâmina 2, quadra Q2. Os moradores das lâminas ainda não possuem
espaços apropriados para guardar as bicicletas.
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-

Instalação de brinquedos lúdicos, que despertem a curiosidade,
estimulem as atividades físicas e mentais das crianças. Todos
organizados e disponíveis na parte descoberta da laje da UBS e,
também, na laje do térreo, lâmina 2, quadra Q2. Possíveis pinturas no
chão da grande laje, para definir alguma brincadeira.

-

Churrasqueira: este é um pedido dos moradores, que não possuem um
local definido para tal equipamento. A ideia não é construir este espaço,
e sim, criar uma churrasqueira-móvel, que pode ser transportada para
áreas abertas permitidas no condomínio e se integre com os salões de
festas das torres 1 e 2.

Diretrizes para Praça Arlindo Rossi:
-

Há uma forte ligação entre as famílias moradoras do conjunto
habitacional Jardim Edith e a praça. Acredita-se que este vínculo deve
ser mantido e não substituído por áreas internas ao empreendimento,
relaciona-se com o direito à cidade e apropriação do espaço público. No
entanto, por se tratar de uma área ligada ao poder público, as diretrizes
estabelecidas para esse local direcionam-se muito mais às questões de
manutenção e conservação do lugar, pensado como um benefício para
a cidade como um todo.

É importante salientar que nenhuma das diretrizes sugeridas para as áreas
condominiais, de uso comum, necessitam de grandes intervenções construtivas, são
adaptações destinadas aos espaços ociosos, sem qualquer interferência na estrutura
ou prejuízo da qualidade arquitetônica. Tem como premissa, a retomada da circulação
entre os blocos na quadra Q1, com atrativos e dinâmicas diferentes para estimular o
convívio social.
A pesquisa mostrou que a possibilidade do acompanhamento na elaboração
do processo de projeto, de forma participativa, contribuiu para a conquista das reais
necessidades daquela comunidade, inseridas num contexto urbano adverso à sua
realidade. Observou a ruptura de muitos paradigmas impostos pela sociedade e a
trajetória de luta do Sr. Gerôncio, que exigiu sempre o cumprimento da lei e o direito
de permanecer naquele local.
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A contribuição deste trabalho, está diretamente ligada à importância da
construção de uma identidade arquitetônica através de projetos participativos e
multidisciplinares. A aplicação da Avaliação Pós-Ocupação em diversos Conjuntos
Habitacionais deve ser incentivada, para que as experiências bem-sucedidas sejam
divulgadas e absorvidas, contribuindo para a elaboração de novos projetos voltados
para Habitação de Interesse Social, em especial para a população de baixa renda.
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APÊNDICE A
DADOS DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EDITH

Localização
Avenida Jornalista Roberto Marinho e Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini
Brooklin, São Paulo – SP

Data do início do projeto
2008

Data da conclusão da obra
2013

Área do terreno
9.330m²

Área construída
25.714m²

252 Unidades habitacionais
cada unidade com 50m²

3 Equipamentos públicos
- Creche: 1.400m²
- Unidade Básica de Saúde (UBS): 1.300m²
- Restaurante-escola: 850m²

Legislação
Zoneamento: ZEIS 1
Coeficiente de Aproveitamento (C.A.): 4 (foi utilizado 2,75)
Taxa de Ocupação (T.O.): 0,5

Investimento
R$ 43.3 milhões de reais (provenientes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada OUCAE)
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FICHA TÉCNICA

Cliente
Prefeitura de São Paulo - Secretaria Municipal de Habitação (Sehab/Habi)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU)

Coordenador de projetos (Sehab)
Luiz Fernando Fachini

Arquitetura
MMBB Arquitetos | H+F Arquitetos
Marta Moreira, Milton Braga, Fernando de Mello Franco
Eduardo Ferroni, Pablo Hereñú
Colaboradores MMBB
Eduardo Martini, Marina Sabino, Giovanni Meirelles, Cecilia Góes, Gleuson Pinheiro Silva,
Adriano Bergemann, André Rodrigues Costa, Maria João Figueiredo, Martin Benavidez, Naná
Rocha, Tiago Girao, Guilherme Pianca, Gisele Mendonça, Eduardo Pompeu, Rafael Monteiro
e Lucas Vieira
Colaboradores H+F
Tammy Almeida, Joel Bages, Natália Tanaka, Diogo Pereira, Gabriel Rocchetti, Danilo Hideki,
Thiago Benucci, Mariana Puglisi, Luca Mirandola, Thiago Moretti, Luisa Fecchio, Bruno
Nicoliello, Renan Kadomoto e Carolina Domshcke

Estrutura
Kurkdjian e Fruchtengarten Engenheiros Associados (projeto de 2008);
Projetal – Projeto Estrutural e Consultoria (projeto de 2010)

Fundações
MAG Projesolos Engenheiros associados (2008);
Portella Alarcon Engenheiros Associados (2010)

Sondagem
Geosolo – Geotecnia e Engenharia de Solos

Instalações
PHE – Projetos Hidráulicos e Elétricos
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Paisagismo
Suzel Márcia Maciel (2008)
Ricardo Vianna – Bonsai Paisagismo (2010)

Orçamento
Nova Engenharia (2008)

Construção
Kallas Engenharia

Gerenciadora
Consórcio Bureau Sistema PRI

Consultoria
System engenharia (projeto geométrico);
Proiso Projetos e Consultoria de Impermeabilização (impermeabilização);
Cia. de Projetos (estrutura metálica)

Fotos
Nelson Kon
Leonardo Finotti

Fornecedores:
Trialux Esquadrias Metálicas (esquadrias de alumínio)
Serralheria Arcobox (esquadrias de aço)
Eucatex (esquadrias de madeira)
Otis (elevadores)
Tigre, Amanco (tubulações)

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados obtidos nos sites Vitruvius e Archdaily (2013).
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nós, Marcelo Pace (mapace81@gmail.com, telefone 99213-4047) cursando o Mestrado
em Habitação: Planejamento e Tecnologia, na área de pesquisa em Planejamento e Gestão
de Projetos no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo – SP), juntamente
com a Professora Orientadora Dra. Luci Mendes Bonini (lucibonini@gmail.com, telefone
4798-7080), convidamos os entrevistados (as), a participar de forma voluntária da pesquisa
intitulada: Avaliação Pós-Ocupação das áreas comuns existentes no Conjunto Habitacional
Jardim Edith.
A pesquisa em questão tem como principal objetivo verificar o grau de satisfação e a qualidade
de vida dos moradores em relação às áreas de uso coletivo existentes no Conjunto
Habitacional Jardim Edith. Pretende-se analisar, também, a qualidade dos espaços
adjacentes, tais como: áreas verdes, segurança, mobilidade, etc.
O questionário será aplicado para cada indivíduo com perguntas abertas e fechadas. As
entrevistas têm finalidade acadêmica e os participantes não terão suas identidades reveladas,
garantindo total confidencialidade. Essa pesquisa não tem fins lucrativos.
É garantido ao entrevistado total liberdade caso não queira responder alguma pergunta ou
não tenha interesse em participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal ou profissional.
Caso exista qualquer desconforto ou dúvida, o pesquisador estará disponível para responder
por meio do contato deixado acima.
Este termo de consentimento é feito em duas vias, ficando uma em poder do pesquisador e
outra do voluntário.

Concordo em participar voluntariamente,
Nome completo:______________________________________________
Assinatura do voluntário: _______________________________________
Data: ___/ ___/ ___
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APÊNDICE C
QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO: ÁREAS COMUNS JARDIM EDITH
NOME:
1. Gênero
(

) masculino

(

) feminino

2. Faixa etária
(

) de 18 a 26 anos

(

) de 27 a 34 anos

(

) de 35 a 59 anos

(

) acima de 60 anos

3. Quanto tempo você demora no percurso casa-trabalho?
(

) até 29 minutos

(

) de 30 a 59 minutos

(

) de 1 a 2 horas

(

) mais de 2 horas

4. Tipo de transporte utilizado
(

) só trem

(

) só metrô

(

) só ônibus / van

(

) 2 ou mais tipos de transporte público

(

) veículo próprio

(

) outro (especificar):

GRAU DE SATISFAÇÃO
5. Convívio entre os moradores
(

) 1 - muito ruim

(

)2

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

6. Segurança dentro do Conjunto
(

) 1 - muito ruim

(

)2

7. Segurança fora do Conjunto
(

) 1 - muito ruim

(

)2
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8. Áreas de uso comum (parquinho, salão de festas, jardins, corredores, áreas livres, etc.)
(

) 1 - muito ruim

(

)2

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

9. Tamanho das áreas de uso comum
(

) 1 - muito ruim

(

)2

10. Manutenção das áreas de uso comum
(

) 1 - muito ruim

(

)2

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

(

)2

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

11. Estacionamento
(

) 1 - muito ruim

12. O que você destaca de bom no condomínio? (pode mais de 1)
(

) vizinhança

(

) organização

(

) limpeza

(

) áreas de uso comum

(

) outro (especificar):

13. Quais são os pontos negativos do condomínio? (pode mais de 1)
(

) conflitos entre moradores

(

) degradação (falta de manutenção) das áreas comuns

(

) lixo nas áreas comuns

(

) falta de áreas de uso comum, lazer e/ou áreas verdes

(

) outro (especificar):

ÁREAS COMUNS
14. Existem atividades nas áreas comuns?
(

) sim

(

) não

15. Quais os locais onde acontecem as atividades de lazer? (pode assinalar mais de 1)
(

) dentro do conjunto (salão festas, corredores, pavimento condominial)

(

) fora do conjunto (Praça Arlindo Rossi)

16. Em quais locais acontecem as reuniões dos moradores? (pode assinalar mais de 1)
(

) salão de festas

(

) áreas livres e/ou áreas verdes (jardins)

17. Onde as crianças costumam brincar? (pode assinalar mais de 1)
(

) dentro do conjunto (salão festas, corredores, pavimento condominial)

(

) fora do conjunto (Praça Arlindo Rossi)
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18. Existem espaços ociosos/ sem uso no conjunto habitacional?
(

) sim

(

) não

19. Se a resposta foi SIM na questão anterior, quais são esses espaços?
_______________________________________________________________________________

20. Existem áreas verdes (jardins) dentro do conjunto habitacional?
(

) sim

(

) não

21. Se a resposta foi SIM na questão anterior, onde se localizam?
_______________________________________________________________________________

22. Gostaria que existissem mais áreas verdes (jardins) dentro do conjunto habitacional?
(

) sim

(

) não

23. Utiliza a praça Arlindo Rossi para lazer e/ou práticas esportivas?
(

) sim

(

) não

24. Se a resposta foi SIM na questão anterior, qual a frequência de uso?
(

) uma vez por semana

(

) de 2 a 3 vezes por semana

(

) mais de 3 vezes por semana

25. Qual estado de manutenção da praça?
(

) 1 - muito ruim

(

)2

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

26. A frequência de uso da praça está relacionada à falta dessas áreas dentro do conjunto?
(

) sim

(

) não

27. Utiliza os equipamentos que ficam no Conjunto Habitacional?
(

) sim

(

) não

28. Se a resposta foi SIM na questão anterior, quais equipamentos você utiliza?
(

) UBS

(

) Creche

(

) Restaurante-Escola

29. Utiliza as Praças Móvel que ficam no Conjunto Habitacional como espaço de convivência?
(

) sim

(

) não

30. Se a resposta foi SIM na questão anterior, qual estado de manutenção dAs Praças Móvel?
(

) 1 - muito ruim

(

)2

(

)3

(

)4

(

) 5 - ótimo

31. Existem espaços apropriados para as crianças brincarem dentro do Conjunto Habitacional?
(

) sim

(

) não
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32. Se a resposta foi SIM na questão anterior, quais são?
_______________________________________________________________________________

33. Se a resposta foi NÃO na questão 32, gostaria que existem mais espaços para as crianças?
(

) sim

(

) não

_se a resposta foi SIM, quais?
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APÊNDICE D
DADOS OBTIDOS: TABELAS

PERFIL DOS MORADORES

Q1. GÊNERO
masculino

35

feminino

53

Q2. FAIXA ETÁRIA
De 18 a 26 anos

25

de 27 a 34 anos

24

de 35 a 59 anos

36

acima de 60 anos

3

Q3. TEMPO CASA-TRABALHO
até 29 min

43

de 30 a 59 min

13

de 1 a 2 horas

11

mais de 2 horas

1

não respondeu

21

Q4. TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO
só trem

0

só metrô

2

só ônibus/ van

32

2 ou mais tipos

6

veículo próprio

7

outro (a pé)

20

não respondeu

21
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GRAU DE SATISFAÇÃO DOS MORADORES

Q5. CONVÍVIO ENTRE OS MORADORES
muito ruim

0

ruim

2

razoável

13

bom

25

ótimo

48

Q6. SEGURANÇA - DENTRO DO CONJUNTO
muito ruim

5

ruim

8

razoável

15

bom

21

ótimo

39

Q7. SEGURANÇA - FORA DO CONJUNTO
muito ruim

11

ruim

12

razoável

24

bom

16

ótimo

25

Q8. ÁREAS DE USO COMUM (AUC)
muito ruim

4

ruim

8

razoável

14

bom

28

ótimo

34
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Q9. TAMANHO - AUC
muito ruim

6

ruim

6

razoável

17

bom

25

ótimo

34

Q10. MANUTENÇÃO - AUC
muito ruim

7

ruim

13

razoável

19

bom

27

ótimo

22

Q11.ESTACIONAMENTO
muito ruim

40

ruim

20

razoável

9

bom

11

ótimo

8

Q12. PONTOS POSITIVOS DO CONDOMÍNIO
vizinhança

50

organização

37

limpeza

39

áreas de uso comum

28

outros (localização)

8

Q13. PONTOS NEGATIVOS DO CONDOMÍNIO
conflitos entre moradores

15

degradação AUC

25

lixo nas AUC

13

falta de áreas de lazer

37

outros (estacionamento)

10
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ÁREAS DE USO COMUM (AUC)

Q14. EXISTEM ATIVIDADES NAS AUC?
sim

40

não

48

Q15. ATIVIDADES LAZER
dentro do conjunto

22

fora do conjunto

66

Q16. LOCAIS: REUNIÕES MORADORES
salão de festas

85

áreas livres e/ou
áreas verdes

3

Q17. LOCAIS: BRINCADEIRA CRIANÇAS
dentro do conjunto

17

fora do conjunto

71

Q18. EXISTEM ESPAÇOS SEM USO?
sim

25

não

63

Q19. QUAIS SÃO OS ESPAÇOS SEM USO?
lajes
(UBS, restaurante-escola)
área verde
(UBS, creche)

15
10

Q20. EXISTEM ÁREAS VERDES
sim

41

não

47
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Q21. LOCALIZAÇÃO ÁREAS VERDES
não responderam

21

térreo

8

vasos no corredor

13

praça móvel

17

Q22. GOSTARIA DE MAIS ÁREAS VERDES
sim

78

não

10

Q23. UTILIZA PRAÇA ARLINDO ROSSI
sim

80

não

8

Q24. FREQUÊNCIA QUE UTILIZA PRAÇA
1 x/ semana

37

de 2 a 3x/ semana

25

mais de 3x/ semana

26

Q25. MANUTENÇÃO DA PRAÇA
muito ruim

22

ruim

19

razoável

20

bom

14

ótimo

13

Q26. USO DA PRAÇA X FALTA AUC
sim

60

não

28

Q27. USO EQUIPAMENTOS DO CONJUNTO
sim

60

não

28
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Q28. QUAIS EQUIPAMENTOS?
UBS

61

creche

24

restaurante-escola

7

Q29. USO PRAÇA MÓVEL
sim

62

não

26

Q30. MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MÓVEL
muito ruim

3

ruim

4

razoável

21

bom

19

ótimo

15

Q31. ESPAÇOS PARA AS CRIANÇAS
sim

26

não

62

Q32. SE SIM, QUAIS SÃO?
laje
(UBS/restaurante-escola)

18

corredores

13

Q33. MAIS ESPAÇOS PARA AS CRIANÇAS
sim

76

não

12

quais?

brinquedoteca, biblioteca, parquinho
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APÊNDICE E
DADOS OBTIDOS: GRÁFICOS

PERFIL DOS MORADORES

Gráfico 1 - Gênero

Gráfico 2 - Faixa Etária
3%
29%
40%

41%

60%
27%

masculino

feminino

Gráfico 3 - Tempo Casa-Trabalho

de 18 a 26 anos
de 35 a 59 anos

de 27 a 34 anos
acima de 60 anos

Gráfico 4 - Tipo de Transporte
2%

24%

24%
36%

1%

48%
12%
23%
15%

até 29 min

de 30 a 59 min

mais de 2h

não respondeu

8%
de 1 a 2h

só metrô
veículo próprio

7%

só ônibus/van
a pé

2 ou mais tipos
não respondeu
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GRAU DE SATISFAÇÃO DOS MORADORES

Gráfico 5 - Convívio entre os moradores

Gráfico 6 - Segurança dentro conjunto

2%

6%
15%

9%

44%

17%

55%
28%

24%

muito ruim

ruim

razoável

bom

ótimo

Gráfico 7 - Segurança fora conjunto

muito ruim

ruim

razoável

bom

ótimo

Gráfico 8 - Áreas de Uso Comum (AUC)
4%

13%

9%

28%
14%

18%

39%

16%

27%
32%

muito ruim

ruim

razoável

bom

ótimo

Gráfico 9 - Tamanho AUC

muito ruim

ruim

razoável

bom

ótimo

Gráfico 10 - Manutenção AUC

7%

8%
7%

25%

15%

39%
19%
21%
31%
28%
muito ruim

ruim

razoável

bom

ótimo

muito ruim

ruim

razoável

bom

ótimo
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Gráfico 11 - Estacionamento

Gráfico 12 - Pontos positivos condomínio
5%

9%
17%

13%

31%

45%
10%
24%
23%
23%

muito ruim

ruim

razoável

bom

vizinhança

ótimo

organização

limpeza

AUC

localização

Gráfico 13 - Pontos negativos condomínio
10%

15%
conflitos entre moradores
degradação das AUC
lixo nas AUC

25%

37%

falta de AUC
estacionamento

13%

ÁREAS DE USO COMUM (AUC)

Gráfico 14 - Existem atividades nas AUC?

Gráfico 15 - Locais: atividades de lazer

25%
45%
55%
75%

sim

não

dentro do conjunto

fora do conjunto
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Gráfico 16 - Locais: reuniões moradores

Gráfico 17 - Locais: brincadeira crianças

3%
19%

81%
97%
salão de festas

áreas livres

Gráfico 18 - Existem espaços sem uso

dentro do conjunto

fora do conjunto

Gráfico 19 - Quais os espaços sem uso

28%
40%

60%
72%

sim

lajes (UBS restaurante-escola)

não

área verde (UBS, creche)

Gráfico 20 - AV dentro do conjunto

Gráfico 21 - Localização das AV

29%

36%

47%
53%
22%

sim

não

AV – Áreas Verdes

13%

não responderam

térreo

vasos no corredor

praça móvel
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Gráfico 22 - Gostaria de mais AV

Gráfico 23 - Utiliza a Praça Arlindo Rossi
9%

11%

89%
sim

91%

não

sim

Gráfico 24 - Frequência de uso da praça

não

Gráfico 25 - Manutenção da praça

15%
25%

30%
42%

16%

21%
23%

28%
1x semana

de 2 a 3x/sem.

mais de 3x/sem.

Gráfico 26 - Uso da praça x Falta AUC

32%

muito ruim

ruim

razoável

bom

Gráfico 27 - Uso E.P. do conjunto

32%

68%

sim

não

AUC – Áreas de uso comum

68%

sim

não

EP – Equipamentos Públicos

ótimo
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Gráfico 28- Equipamentos utilizados

Gráfico 29 - Utiliza as Praças Móvel?

8%
30%
26%

66%

UBS

creche

70%

restaurante-escola

Gráfico 30 - Manutenção Praças Móvel
5%
24%

sim

não

Gráfico 31 - Espaços para crianças

6%
30%

34%
70%
31%

muito ruim

ruim

razoável

bom

ótimo

Gráfico 32 - Quais são os espaços?

sim

não

Gráfico 33 - Mais espaços para as
crianças?
14%

42%
58%

86%

laje (UBS)

corredores

sim

não

